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ретка у држави. Референдум има смисао само уко
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ликојеуставомутврђенаобавезнострасписивањау
одређенимслучајевима,анарочитоууставотворном
поступку, и ако је обезбјеђена слободаизјашњавања
грађана.
Кључне речи: Референдум, сувременост, представ
ничкадемократија.

Oд ка да је Жан Бо ден у свом дје лу ‘’Шест књи га о ре пу бли ци’’ 
од ре дио др жав ну власт као су ве ре ну, су ве ре ност се ис ти че као 

бит но свој ство др жав не вла сти или још пре ци зни је, као су штин ско 
оби љеж је по ко јем се др жа ва раз ли ку је од дру гих по ли тич ких за-
јед ни ца. У прав ној те о ри ји, су ве ре ност се де фи ни ше као свој ство 
др жав не вла сти ко је се огле да у ње ној прав ној нео гра ни че но сти.1) 
Не спор но је, да кле, да је но си лац су ве ре не вла сти др жа ва. Ме ђу-
тим, оно око че га се прав ни пи сци спо ре, још од ан тич ког до ба, 
је сте од го вор на пи та ње ко је вр ши лац су ве ре не вла сти у др жа ви.  
У том сми слу се раз ли ку је прав ни но си лац су ве ре но сти тј. др жа ва 
од прав ног вр ши о ца су ве ре не вла сти. Уко ли ко оста ви мо по стра ни 
раз ли чи те те о ри је, по пут оних ко је као вр ши о ца су ве ре не вла сти 
од ре ђу ју фи ло зо фе (Пла тон), за кон (Ари сто тел), вла да ју ћу кла су 
(марк си стич ка те о ри ја) и за др жи мо се на да нас вла да ју ћој де мо-
крат ској те о ри ји пре ма ко јој су ве ре ност у др жа ви вр ши на род (или 
на ци ја), оста је да се раз мо три уло га ре фе рен ду ма  у оства ре њу су-
ве ре но сти.

НАРОДНАИЛИНАЦИОНАЛНАСУВЕРЕНОСТ

За чет ни ком иде је о на род ној су ве ре но сти сма тра се фран цу ски 
пи сац Жан Жак Ру со ко јег Нор бер то Бо био на зи ва оцем мо дер не 
де мо кра ти је.2) Ру со ис ти че да су ве ре ност при па да на ро ду и пред-
ста вља из раз оп ште во ље. Ова ко схва ће ној су ве ре но сти од го ва ра 
не по сред на де мо кра ти ја као об лик оства ри ва ња су ве ре не вла сти. 
Ме ђу тим, и сам Ру со је свје стан да ‘’пра ва де мо кра ти ја ни је ни кад, 
по сто ја ла, ни ти ће ика да по сто ја ти. Про тив но је при род ном по рет-
ку да ве ли ки број љу ди вла да над ма њим.’’3) Ру со да ље ка же: ‘’Да 
по сто ји ка кав на род бо го ва, он би со бом упра вљао де мо крат ски. 
1) Ра до мир Лу кић, Уводуправо, На уч на књи га, Бе о град, 1974, стр. 35.
2) Ви ди, Нор бер то Бо био, Будућностдемократије:одабранаправилаигре, Фи лип Ви-

шњић, Бе о град, 1990.
3) Жан Жак Ру со, Друштвениуговор:опореклуиосноваманеједнакостимеђуљудима, 

Про све та, Бе о град, 1949, стр. 53.
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Та ко са вр ше на вла да ни је за љу де.’’4) Фран цу ска бур жо а ска ре во-
лу ци ја је ро ди ла иде ју на ци о нал не су ве ре но сти. Пре ма тој те о ри ји 
су ве ре ност при па да на ци ји ко ја се схва та као тран сцен ден тал ни 
и не дје љи ви ен ти тет и ко ја су ве ре ност оства ру је пре ко иза бра них 
пред став ни ка. На че ло на ци о нал не су ве ре но сти пр ви пут је про-
кла мо ва но упра во у фран цу ској Де кла ра ци ји о пра ви ма чо вје ка и 
гра ђа ни на из 1789. го ди не. У чла ну 3. Де кла ра ци је сто ји: ‘’На че ло 
сва ке су ве ре но сти су штин ски по чи ва у на ци ји. Ни јед но ти је ло и 
ни је дан по је ди нац не мо гу вр ши ти власт ко ја из ри чи то ода тле не 
по ти че.’’ Исто риј ски по сма тра но, раз ли ко ва ње на ци о нал не и на-
род не су ве ре но сти је обич но има ло и по ли тич ку по за ди ну, у сми-
слу за го ва ра ња оне иде је ко ја ће нај бр же до ве сти до оства ри ва ња 
од ре ђе них по ли тич ких ци ље ва. ‘’Уво ђе њем оп штег пра ва гла са, 
ре жи ми ко ји се по зи ва ју на на ци о нал ну су ве ре ност из гу би ли су 
по себ на оби љеж ја у од но су на ре жи ме ко ји се по зи ва ју на на род ну 
су ве ре ност. Ти ме је пре ва зи ђе на раз ли ка из ме ђу две те о ри је, па је 
у фор му ла ци ја ма уста ва до шло чак и до кон фу зи је пој мо ва на ци-
о нал не и на род не су ве ре но сти.’’5) Да би се из бје гле по ме ну те те о-
риј ске ди ле ме у по гле ду то га да ли је су ве рен на род или на ци ја, у 
мо дер ним уста ви ма се све че шће го во ри о су ве ре но сти гра ђа на.

ПРЕДСТАВНИЧКИСИСТЕМВЛАСТИИНЕПОСРЕДНА
ДЕМОКРАТИЈА

Да нас је пред став нич ка де мо кра ти ја оп ште при хва ће ни об лик 
оства ри ва ња су ве ре не вла сти. Су шти на пред став нич ког си сте ма 
огле да се у то ме да гра ђа ни пе ри о дич но би ра ју сво је пред став ни ке 
по сред ством ко јих вр ше власт. ‘’У не по сред ној де мо кра ти ји, као и 
у пред став нич кој де мо кра ти ји, на род је ор ган др жа ве, али је у пр-
вом слу ча ју во ља ор га на чин са мог на ро да, а у дру гом је чин ор га-
на ко јег је он ство рио.’’6) Као глав ни при го во ри про тив не по сред не 
де мо кра ти је обич но се ис ти чу прак тич ни раз ло зи, од но сно не мо-
гућ ност да се оку пе сви гра ђа ни ко ји би не по сред но вр ши ли су ве-
ре ну власт. Ис ти че се да је не по сред на де мо кра ти ја ‘’не при ме ре на 
раз ме ри и ра зно вр сним оба ве за ма мо дер не др жа ве.’’7) Због то га су 
4) Исто, стр. 54.
5) Рат ко Мар ко вић, Уставноправоиполитичкеинституције, Ју сти ни јан, Бе о град, 2005, 

стр.186.
6) Фи лип Ло во,Великесавременедемократије, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но-

ви ћа, Срем ски Кар лов ци-Но ви Сад, 1999, стр. 67.
7) Исто, стр. 67.
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об ли ци не по сред ног вр ше ња су ве ре но сти од стра не гра ђа на да нас 
мо гу ћи са мо у ма њим те ри то ри јал ним је ди ни ца ма као што су ло-
кал не са мо у пра ве или фе де рал не је ди ни це. Сло бо дан Јо ва но вић, 
ме ђу тим, ис ти че по ред те ‘’ма те ри јал не смет ње’’ и јед ну дру гу 
пре пре ку за оства ри ва ње не по сред не де мо кра ти је ко ју мно ги пи-
сци за не ма ру ју, тзв. ‘’мо рал ну смет њу’’, а ко ја се огле да у чи ње ни-
ци да сло бо дан гра ђа нин у мо дер ној др жа ви ни је оно што је био и у 
ан тич кој др жа ви. ‘’У ан тич кој др жа ви, сло бо дан је гра ђа нин имао 
сво је ро бо ве, жи вео од ту ђег ра да, био го спо дар свог вре ме на, реч-
ју, имао све усло ве за ви ши кул тур ни жи вот, па след стве но и за оне 
ин те лек ту ал не на по ре ко ји се тра же од јед ног за ко но дав ца. Под 
вла дом оп штег пра ва гла са, сло бо дан гра ђа нин је сте ма хом рад ник, 
чо век ко ји се бо ри за на су шни хлеб, знат но ис под кул тур ног ни воа 
на ко ме се на ла зио сло бо дан гра ђа нин у ан тич кој др жа ви.’’8) То ме-
ђу тим не зна чи да је не по сред на де мо кра ти ја у пот пу но сти од ба че-
на у мо дер ној др жа ви. Има ју ћи у ви ду не до стат ке пред став нич ке 
де мо кра ти је, а ко ји се огле да ју у не мо гућ но сти или бо ље ре че но 
у огра ни че ним мо гућ но сти ма кон тро ле иза бра них пред став ни ка, 
за др жа ни су по је ди ни об ли ци не по сред не де мо кра ти је по пут ре-
фе рен ду ма и на род не ини ци ја ти ве. Још је Ру со за па зио да је на род 
(ен гле ски) ‘’сло бо дан са мо за вре ме из бо ра чла но ва пар ла мен та: 
чим су они иза бра ни, он је роб, он ни је ни шта.’’9)  Ве ћи на ауто ра се 
сла же да пред став нич ка де мо кра ти ја има не до стат ке. Та ко, Брајс 
ис ти че да ‘’на род не мо же ни ка да из ра зи ти сво је же ље пре ко лич-
но сти ко је је иза брао да га пред ста вља ју, јер ове лич но сти мо гу 
на ив но и по гре шно схва ти ти или на мер но пред ста ви ти те же ље, 
и ни ка кво упут ство ко је би на ро ди да ли сво јим пред став ни ци ма 
не би от кло ни ли ову опа сност.’’10) Основ ни про блем пред став нич ке 
вла де се сво ди на по сто ја ње рас ко ра ка из ме ђу гра ђа на ко ји ма при-
па да су ве ре на власт и иза бра них пред став ни ка ко ји вр ше ту власт 
у име су ве ре на. Иако се из ме ђу на ро да и иза бра них  пред став ни ка 
ус по ста вља од нос по ли тич ке при ро де, гра ђа ни у мо дер ној др жа ви 
ни су ли ше ни ути ца ја на пред став ни ке вла сти. ‘’Чим је би рач ком 
те лу при зна та власт да би ра пред став ни ке и чим је, пре све га, тај 
из бор са мо на од ре ђе но вре ме и до во ди се у пи та ње, нео п ход но му 
8) Сло бо дан Јо ва но вић, Одржави:основиједнеправнетеорије, Ге ца Кон, Бе о град, 1922, 

стр. 336-337.
9) Жан Жак Ру со,Друштвениуговор:опореклуиосноваманеједнакостимеђуљудима, 

Про све та, Бе о град, 1949, стр. 74.
10) Џемс Брајс, Савремене демократије I, Из да вач ка књи жар ни ца Ге це Ко на, Бе о град, 

1933, стр. 237.
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се да је моћ од лу чи ва ња ко ја пре ва зи ла зи сам из бор лич но сти.’’11) 
Због то га, ве ћи на зе ма ља при бје га ва ре фе рен ду му и на род ној ини-
ци ја ти ви ко ји ма се на сто је убла жи ти не га тив ни ефек ти пред став-
нич ке де мо кра ти је.

РЕФЕРЕНДУМ
Ре фе рен дум пред ста вља пра во гра ђа на да не по сред но уче-

ству ју у до но ше њу не ког прав ног ак та. У мо дер ној др жа ви у ко-
јој функ ци о ни ше пред став нич ка де мо кра ти ја ре фе рен дум се ја вља 
као вид не по сред ног вр ше ња су ве ре не вла сти од стра не гра ђа на. 
Као нај ва жни је раз ло ге уво ђе ња не по сред ног на род ног од лу чи ва-
ња Брајс на во ди, из ме ђу оста лих, чи ње ни цу да иза бра ни пред став-
ни ци ни ка да не мо гу вјер но из ра жа ва ти на род ну во љу, по сто ја ње 
све из ра же ни јег ути ца ја по ли тич ких пар ти ја на иза бра не на род не 
пред став ни ке, те да гра ђа ни у сва ком слу ча ју мо гу бо ље оства ри-
ти сво је ци ље ве не по сред но. Он, чак, на род ну во љу упо ре ђу је са 
ми стич ним, све ти тељ ским ду хом. ‘’За ми шља се да у на ро ду по чи-
ва не ка вр ста ми стич ног све ти тељ ства, ко је ни је мо гу ће пре не ти 
пре ко де ле га та. Сма тра се да се ње го во све ти тељ ско свој ство сла би 
сва ким по ку ша јем пре но ше ња, као што се елек трич на стру ја гу би 
рђа вим од вод ни ци ма.’’12) Не за ми сли во је, ме ђу тим, уче шће гра ђа-
на у до но ше њу свих прав них ака та из истих раз ло га ко је смо на ве-
ли про тив не по сред не де мо кра ти је уоп ште. Због то га је овај об лик 
не по сред не де мо кра ти је ре зер ви сан за до но ше ње из у зет но ва жних 
од лу ка и пред ста вља ‘’из у зет но сред ство у из у зет ним окол но сти-
ма.’’13) Ре фе рен дум у том сми слу има функ ци ју да ис пра ви ‘’де-
ви ја ци је пред став нич ке де мо кра ти је и пар тиј ске вла де.’’14) Не упу-
шта ју ћи се по себ но у вр сте по ку ша ће мо да ука же мо на прет по-
став ке и зна чај ре фе рен ду ма. 

Са мо про пи си ва ње ре фе рен ду ма ни је га рант де мо крат ског по-
рет ка у јед ној др жа ви уко ли ко ни су обез бје ђе ни по ли тич ки усло ви 
за ње го во спро во ђе ње. На и ме, да би гра ђа ни мо гли сло бод но да 
из ра зе сво ју во љу, нео п ход но је да бу ду ли ше ни би ло ка квих по-
11) Фи лип Ло во,Великесавременедемократије, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но-

ви ћа, Срем ски Кар лов ци, Но ви Сад, 1999, стр. 68.
12) Џемс Брајс, Савремене демократије II, Бе о град, Из да вач ка књи жар ни ца Ге це Ко на, 

1932, стр. 235.
13) Нор бер то Бо био, Будућност демократије: одабрана правила игре, Фи лип Ви шњић, 

Бе о град, 1990, стр. 53.
14) Ире на Пе јић,„Об ли ци не по сред не де мо кра ти је у устав ној др жа ви“, Правниживот, 

бр. 14/2009, вол. VI, стр.759-775.
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ли тич ких при ти са ка. У су прот ном, уста но ва ре фе рен ду ма би мо-
гла да бу де зло у по тре бље на и по слу жи ла би са мо као па ра ван за 
спро во ђе ње са мо во ље по сто је ће вла сти.  Због то га, сло бо да, не са-
мо у по ли тич ком већ и у кул тур ном сми слу пред ста вља нео п ход ну 
прет по став ку успје шно сти ре фе рен ду ма. Ре фе рен дум има сми сао 
са мо у зре лим де мо кра ти ја ма. Ни је без зна ча ја ни на чин рас пи си-
ва ња ре фе рен ду ма. Ор га ни овла ште ни за рас пи си ва ње ре фе рен ду-
ма су пар ла мент или шеф др жа ве у за ви сно сти од си сте ма др жав не 
вла сти. Ка ко би се из бје гла са мо во ља по ме ну тих ор га на нео п ход но 
је да се рас пи си ва ње ре фе рен ду ма у од ре ђе ним слу ча је ви ма про-
гла си оба ве зним или пак да се гра ђа ни ма по вје ри ини ци ја ти ва за 
рас пи си ва ње ре фе рен ду ма. Због то га је ве о ма би тан прав ни основ 
ре фе рен ду ма, од но сно да ли је ње го во рас пи си ва ње оба ве зно или 
фа кул та тив но. Сва ка ко да мно го ве ћи зна чај има уста но ва оба ве-
зног ре фе рен ду ма, гдје ор га ни ма ко ји су овла ште ни да рас пи шу 
ре фе рен дум ни је оста вље на сло бо да да ци је не да ли ће од ре ђе но 
пи та ње из ни је ти пред гра ђа не или не.  Та ко ђе, ни је без зна ча ја и са-
мо деј ство ре фе рен ду ма тј. да ли је од лу ка из гла са на на ре фе рен ду-
му оба ве зу ју ћа или пак има са вје то дав ни ка рак тер. Ре фе рен дум ко-
ји има оба ве зу ју ће деј ство за ор га не од лу чи ва ња има да ле ко ве ћи 
до ма шај од са вје то дав ног ре фе рен ду ма. Не по сред но из ја шња ва ње 
гра ђа на је на ро чи то бит но у слу ча је ви ма ка да се же ле из вр ши ти 
не ке кор је ни те про мје не у др жав но прав ном по рет ку. Ту при је све га 
ми сли мо на устав не про мје не за ко је је нео п ход но тра жи ти при ста-
нак гра ђа на. Ре фе рен дум та да обез бје ђу је ле ги ти ми тет уве де них 
про мје на. Упра во је због то га от цје пље ње свих бив ших ју го сло вен-
ских ре пу бли ка би ло пра ће но из ја шња ва њем гра ђа на пу тем ре фе-
рен ду ма. Ве ћи на уста ва пред ви ђа оба ве зно из ја шња ва ње гра ђа на 
у по ступ ку до но ше ња и про мје не уста ва. Иако је циљ уво ђе ња ре-
фе рен дум ске про це ду ре у уста во твор ни по сту пак ја ча ње уста ва и 
ста бил ност др жав но прав ног по рет ка, не ка да не по сред но уче шће 
гра ђа на у по ступ ку до но ше ња и про мје не уста ва мо же да до ве де и 
до су прот них ре зул та та.

Има ју ћи у ви ду све ре че но, став др жа ве пре ма овом ви ду не-
по сред ног вр ше ња вла сти од стра не гра ђа на је дво јак. У пр вом ре-
ду се из два ја ју др жа ве ко је има ју по зи ти ван при ступ пре ма ре фе-
рен ду му и ко је у од ре ђе ним слу ча је ви ма про пи су ју оба ве зно из ја-
шња ва ње гра ђа на пу тем ре фе рен ду ма. Ту при је све га ми сли мо на 
Швај цар ску чи ји устав по зна је ка ко оба ве зни та ко и фа кул та тив ни 
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ре фе рен дум.15) У дру гу гру пу спа да ју зе мље ко је про пи су ју ре фе-
рен дум ско из ја шња ва ње са мо као мо гућ ност. У тим устав ним си-
сте ми ма ре фе рен дум је фа кул та тив не или пак са вје то дав не при ро-
де. Ини ци ја ти ва за рас пи си ва ње фа кул та тив ног ре фе рен ду ма мо же 
да при па да гра ђа ни ма (нпр. у Швај цар ској), пар ла мен ту од но сно 
од ре ђе ном бро ју по сла ни ка или из вр шној вла сти (нпр. у Шпа ни ји 
гдје ре фе рен дум рас пи су је краљ на при је длог пред сјед ни ка вла де 
ко га прет ход но на то овла шћу је Кон грес по сла ни ка - члан 92. став 
2. Уста ва Шпа ни је).

РЕФЕРЕНДУМУРЕПУБЛИЦИСРПСКОЈ

Устав но уре ђе ње у Ре пу бли ци Срп ској по чи ва на пред став нич-
кој де мо кра ти ји. Ме ђу тим, као и у ве ћи ни мо дер них де мо кра ти-
ја пред став нич ки си стем вла сти ни је ли шен об ли ка не по сред ног 
вр ше ња су ве ре но сти. У Уста ву Ре пу бли ке Срп ске у чла ну 1. став 
3. сто ји да: ‘’Ср би, Бо шња ци, Хр ва ти, као кон сти ту тив ни на ро ди, 
оста ли и гра ђа ни рав но прав но и без дис кри ми на ци је уче ству ју у 
вр ше њу вла сти у Ре пу бли ци Срп ској.’’  По ла зе ћи од прин ци па по-
дје ле вла сти ја сно је да су ве ре ну власт оства ру ју гра ђа ни по сред-
ством пред став ни ка у На род ној скуп шти ни.  По ред пра ва гра ђан-
ске ини ци ја ти ве тј. пра ва нај ма ње три хи ља де би ра ча да пред ло же 
до но ше ње за ко на и дру гих оп штих прав них ака та, Устав по ми ње и 
ре фе рен дум као об лик не по сред ног из ја шња ва ња гра ђа на. Члан 77. 
Уста ва гла си: ‘’На род на скуп шти на мо же од лу чи ти да о по је ди ним 
пи та њи ма из сво је над ле жно сти од лу ку до не се на кон прет ход ног 
из ја шња ва ња гра ђа на на ре фе рен ду му.’’ С об зи ром на ври је ме при-
мје не ре фе рен дум у Ре пу бли ци Срп ској има ка рак тер прет ход ног 
ре фе рен ду ма. На род на скуп шти на од лу ку о пи та њу ко је из но си на 
ре фе рен дум ско од лу чи ва ње мо же до ни је ти тек по сли је прет ход ног 
из ја шња ва ња гра ђа на. Ни је ја сно да ли ре фе рен дум са ста но ви шта 
оба ве зно сти има ка рак тер оба ве зног или са вје то дав ног ре фе рен ду-
ма од но сно да ли би На род на скуп шти на мо гла дру га чи је од лу чи ти 
тј. су прот но ста ву ко ји су гра ђа ни за у зе ли на ре фе рен ду му. Пре-
ма прав ном осно ву ре фе рен дум има фа кул та тив ни ка рак тер јер је 
На род ној скуп шти ни пре пу ште но да од лу чу је да ли ће за хтје ва ти 
не по сред но из ја шња ва ње гра ђа на о од ре ђе ном пи та њу. На тај на-
чин је ре фе рен ду му као ин сти ту ци ји ко ја се ја вља као га рант на-
род не су ве ре но сти дат по ли тич ки ка рак тер бу ду ћи да је оста вље на 
15)  Ви ди  чла но ве 138-143 Уста ва  Швај цар ске у ча со пи су Правачовека, бр. 7-8, 2002.
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сло бо да ор га ну овла ште ном за рас пи си ва ње ре фе рен ду ма да ци-
је ни да те по ли тич ке окол но сти и сход но то ме од лу чу је да ли ће 
од ре ђе но пи та ње из ни је ти пред гра ђа не. Не по сред но оства ри ва ње 
су ве ре но сти од стра не гра ђа на се по ја вљу је са мо као устав на мо-
гућ ност. Зна чај овог об ли ка не по сред ног вр ше ња су ве ре не вла сти 
од стра не гра ђа на до дат но ума њу је чи ње ни ца да Устав Ре пу бли ке 
Срп ске не пред ви ђа не по сред но из ја шња ва ње гра ђа на у по ступ ку 
ре ви зи је уста ва.

Не дав но је у Ре пу бли ци Срп ској усво јен За кон о ре фе рен ду-
му и гра ђан ској ини ци ја ти ви (СлужбенигласникРепубликеСрпске, 
бр. 42/10) ко јим су бли же уре ђе ни ови об ли ци не по сред ног вр ше-
ња су ве ре не вла сти од стра не гра ђа на. За кон, у скла ду са Уста вом, 
пред ви ђа мо гућ ност прет ход ног из ја шња ва ња гра ђа на о од ре ђе-
ним пи та њи ма. Од лу ку о рас пи си ва њу ре пу блич ког ре фе рен ду ма 
до но си На род на скуп шти на ве ћи ном гла со ва од укуп ног бро ја на-
род них по сла ни ка од но сно скуп шти на оп шти не ве ћи ном гла со ва 
укуп ног бро ја од бор ни ка. Са ма чи ње ни ца да су се уста во тво рац и 
за ко но да вац опре ди је ли ли за прет ход но из ја шња ва ње гра ђа на од-
но сно при је не го што На род на скуп шти на до не се од лу ку о пи та њу 
ко је је пред мет ре фе рен дум ског гла са ња ука зу је на ин тен ци ју нор-
мо твор ца да овом об ли ку не по сред не де мо кра ти је при да по се бан 
зна чај. С об зи ром да је рас пи си ва ње ре фе рен ду ма фор му ли са но 
као мо гућ ност ја сно је да са ра ди о фа кул та тив ном из ја шња ва њу 
гра ђа на. Чи ње ни ца да На род на скуп шти на ни је оба ве зна да рас пи-
ше ре фе рен дум је убла же на про ши ри ва њем кру га су бје ка та ко ји су 
овла ште ни да пред ло же рас пи си ва ње ре фе рен ду ма. По ред пред-
сјед ни ка Ре пу бли ке, Вла де и нај ма ње 30 на род них по сла ни ка то 
пра во је при зна то и гра ђа ни ма та ко да рас пи си ва ње ре фе рен ду ма 
мо же пред ло жи ти и нај ма ње 10 000 би ра ча, а у оп шти ни нај ма-
ње 10 % би ра ча упи са них у би рач ки спи сак оп шти не тј. гра да или 
3000 би ра ча ако је у би рач ки спи сак оп шти не од но сно гра да упи-
са но пре ко 30 000 би ра ча. Пра во од ре ђе ног ди је ла би рач ког ти је ла 
да пред ло жи рас пи си ва ње ре фе рен ду ма је зна чај на но ви на у од-
но су на ра ни је ва же ћи За кон о ре фе рен ду му. Уво ђе ње мо гућ но сти 
гра ђа на да ини ци ра ју рас пи си ва ње ре фе рен ду ма не сум њи во пред-
ста вља до при нос у ожи вља ва њу овог об ли ка не по сред не де мо кра-
ти је. То због чи ње ни це да рас пи си ва ње ре фе рен ду ма ви ше ни је 
ис кљу чи во у ру ка ма но си ла ца по ли тич ке вла сти. Пра во гла са на 
ре фе рен ду му при зна је се свим гра ђа ни ма ко ји има ју би рач ку спо-
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соб ност од но сно ко ји су упи са ни у би рач ки спи сак. За успје шно 
спро во ђе ње ре фе рен ду ма за хтје ва се из ла зност нат по ло вич не ве-
ћи не гра ђа на ко ји има ју би рач ко пра во и ко ји су упи са ни у би рач ки 
спи сак. Ре фе рен дум ско пи та ње је до би ло по др шку ако се за ње-
га из ја сни ве ћи на гра ђа на ко ји су гла са ли на ре фе рен ду му. На кон 
ре фе рен дум ског из ја шња ва ња над ле жни ор ган је ду жан да до не се 
од го ва ра ју ћи акт у ро ку од шест мје се ци од да на одр жа ва ња ре фе-
рен ду ма. О истом ре фе рен дум ском пи та њу гра ђа ни се не мо гу по-
но во из ја шња ва ти ре фе рен ду мом у ро ку кра ћем од шест мје се ци. 

* 
*   *

Пред став нич ка де мо кра ти ја је да нас не за о би ла зан об лик оства-
ри ва ња су ве ре но сти. Иако по сто ји кон сен зус да је пред став нич-
ка вла да у мо дер ној др жа ви је ди ни мо гу ћи на чин вр ше ња вла сти 
ипак по сто је и тен ден ци је да се не га тив ни ефек ти пред став нич ког 
си сте ма убла же. Основ ни не до ста так по сред ног вр ше ња вла сти 
огле да се у не мо гућ но сти оства ри ва ња кон тро ле над иза бра ним 
пред став ни ци ма. Огра ни ча ва ње ман да та на род них пред став ни ка 
и уво ђе ње ин сти ту та опо зи ва не мо гу у пот пу но сти да ели ми ни-
шу не до стат ке ре пре зен та тив не де мо кра ти је. Умје сто су ве ре но сти 
гра ђа на да нас се све ви ше го во ри о по ли тич ким пар ти ја ма као но-
си о ци ма су ве ре но сти. У усло ви ма пред став нич ке де мо кра ти је, по-
ли тич ке стран ке су пре у зе ле мо но пол у вр ше њу вла сти, а иза бра ни 
пред став ни ци ви ше не пред ста вља ју гра ђа не већ по ли тич ке пар ти-
је. Због то га се вр ше ње вла сти од стра не гра ђа на у пред став нич-
кој де мо кра ти ји, ко ја је не ми нов на, по ја вљу је као прав на фик ци ја. 
Уво ђе ње не по сред ног вр ше ња су ве ре не вла сти од стра не гра ђа на, 
по пут ре фе рен ду ма, упра во има за циљ да сма њи до ми нан тан ути-
цај по ли тич ких пар ти ја. Ме ђу тим, са мо уво ђе ње ре фе рен дум ске 
про це ду ре у по сту пак од лу чи ва ња ни је до во љан га рант де мо крат-
ског по рет ка у др жа ви. Ре фе рен дум има сми сао са мо уко ли ко је 
уста вом утвр ђе на оба ве зност рас пи си ва ња у од ре ђе ним слу ча је-
ви ма, а на ро чи то у уста во твор ном по ступ ку, и ако је обез бје ђе на 
сло бо да из ја шња ва ња гра ђа на. 



- 250 -

РЕФЕРЕНДУМКАООБЛИКОСТВАРИВАЊА...СандраПајићШавија
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REFERENDUMASAFORMOFACCOMPLISHING

SOVEREIGNPOWER
Summary

Inlegaltheorysovereigntyisdefinedasarelevantmatter
ofstateauthorityunderwhichthestatediffersfromother
political communities.   Legalwriters litigate about the
answertothequestion“whoexercisethesovereignpower
in state”.Therefore, thedistinction ismadebetween le
galholderofsovereignty,i.e.state,andthelegalexecutor
ofsovereignpower.Accordingtotheactualtheoryofde
mocracy,thepeople(nation)intheformofrepresentative
democracyexercisethesovereignty.Nowadays,therepre
sentativesystemisgenerallyacceptedformofaccomplis
hmentof sovereignpower.Theessenceof representative
democracy is that citizensperiodicallyelect their repre
sentativesandthroughthem, theyrule.However, thees
sentialshortcomingofindirectruleisinabilitytoexerci
secontroloverelectedrepresentatives.Limitationofthe
mandateofpeople’srepresentativesandtheintroduction
of thewithdrawal institute cannot completely eliminate
lacksoftherepresentativedemocracy.Intermsofrepre
sentativedemocracy,politicalpartieshavetakenoverthe
monopolyinexerciseofpower,andelectedrepresentatives
nolongerrepresentcitizens,butpoliticalparties.Purpose
oftheintroductionofthereferendumasaformofcitizens’
directaccomplishmentofsovereignpoweristorevivean
ideaofnationalsovereignty,which,uponappearanceof
generalrighttovoteandpoliticalparties,hadlostitsori
ginalmeaning.However, the referendumprocedure in a
decisionmaking process is not a sufficient guarantee of
democratic order in the state.The referendum itself has
meaningonlyifitisdeterminedbytheconstitutionbin
dingannouncementincertaincases,especiallyinlegisla
tiveprocedureand if the freedomofcitizens’votinghad
beenprovided.
Key words: referendum, sovereignity, representative de
mocracy
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