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ПОЈАМИЗНАЧАЈДЕПАРЛАМЕНТАРИЗАЦИЈЕ

U  по ли ти ко ло шкој ли те ра ту ри је уоби ча је но ко ри шће ње од ре ђе-
ног бро ја тер ми на ко ји ни су пре ци зно де фи ни са ни. Је дан од 

тих тер ми на је и депарламентаризација, за ко ји се сма тра да је 
до вољ но ра зу мљив због свог на зи ва, и да не ма по тре бе пре ци зни је 
га од ре ди ти. Јед но од мо гу ћих об ја шње ња овог кон цеп та би мо гло 
да гла си да је у пи та њу про цес ума њи ва ња зна ча ја, над ле жно сти 
и мо ћи на ци о нал них пар ла ме на та, под ути ца јем фак то ра из до ма-
ћег (на ци о нал ног) и ме ђу на род ног окру же ња. Ме ђу тим, ова кво од-
ре ђе ње пој ма де пар ла мен та ри за ци је би мо гло би ти спор но оним 
ауто ри ма ко ји пре по зна ју ума њи ва ње зна ча ја и мо ћи (па чак и над-
ле жно сти) на ци о нал них пар ла ме на та, али их или не сма тра ју то ли-
ко уз не ми ра ва ју ћим, или чак по ку ша ва ју да об ја сне да тај про цес 
ни је ни нов, ни то ли ко озби љан ка ко се ина че твр ди. Та ко про фе сор 
Ва со вић сма тра да је уло га пар ла мен та за пра во пре на гла ше на, од-
но сно да у прак си он ни је пред ста вљао та ко ути цај ну ин сти ту ци ју 
ка ко су те о ре ти ча ри пар ла мен та ри зма же ле ли да пред ста ве. Пар-
ла мент, пре ма ње го вом схва та њу, ни ка да ни је имао су ве ре ну моћ, 
ко ја би са да мо гла да опад не, иако је тач но да је у по је ди ним фа за-
ма раз во ја пар ла мен та ри зма имао ма ње огра ни че ња не го да нас. С 
дру ге стра не, ком пли ко ва но сти по ло жа ја пар ла ме на та је ку мо ва ло 
и ја ча ње над ле жно сти др жа ве, на ро чи то у вре ме др жа ве бла го ста-
ња, а ка сни је гло ба ли за ци је, због че га се по че ло раз ми шља ти о ра-
ци о на ли зо ва ној вер зи ји пар ла мен та ри зма.1) 

Узро ци сла бље ња уло ге пар ла мен та у са вре ме ним дру штви ма 
су мно го број ни. Не ки од њих су: ја ча ње ег зе ку ти ве, ко ја ини ци ра 
до но ше ње за ко на и од ре ђе них по ли ти ка; по раст ути ца ја ја ких пар-
ти ја; по ве ћан ути цај мас-ме ди ја у по ли тич ком жи во ту; осни ва ње 
ко ми те та за ис тра жи ва ња ко ји ис по ља ва ју пре на прег ну то или пре-
ам би ци о зно де ло ва ње; број не функ ци је и по сло ви ко ји пре оп те-
ре ћу ју пар ла мент; по сла нич ка пи та ња и рад од бо ра не ма ју та кав 
зна чај у пост ко му ни стич ким др жа ва ма као у раз ви је ним зе мља ма; 

1) Ву чи на Ва со вић, „Са вре ме ни иза зо ви пар ла мен та ри зма“, Дилемеиизазовипарламен
таризма, при ре ди ли Ву ка шин Па вло вић, Сла ви ша Ор ло вић, Kon rad Ade na u er Stif tung, 
ФПН, Бе о град, 2007, стр. 17-18.
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у раз ви је ним зе мља ма до ла зи до по ја ве кор по ра ти ви зма, при че-
му се мно га пи та ња не ре ша ва ју у пар ла мен ту, већ три пар тит ним 
пре го во ри ма др жа ве, еко ном ских кор по ра ци ја и син ди ка та; до ла зи 
до пар ти фи ка ци је ад ми ни стра ци је, чи ме она по ста је ла ич ка и ди-
ле тант ска; про цес гло ба ли за ци је сма њу је моћ и функ ци је др жа ве, 
а са мим тим и пар ла мен та; про цес пар ла мен тар ног од лу чи ва ња је 
спор и за ста рео; по сла ни ци су под при ти ском би ра ча, пар ти ја, јав-
ног мње ња, ло би ра ња и ко руп ци је.2)

Моћ др жа ве и пар ла мен та се од ли ва у хо ри зон тал ном и вер ти-
кал ном сме ру. У хо ри зон тал ном сме ру, моћ др жа ве се од ли ва у ма-
ње-ви ше при ват не асо ци ја ци је, а по вер ти ка ли је про цес дво струк 
– пре ма ло кал ној фор ма ци ји на ни же, и пре ма тран сдр жав ним, ре-
ги о нал ним и гло бал ним фор ма ци ја ма, на ви ше.3) Због та квог раз-
во ја у са вре ме ним др жа ва ма по сто ја ли су ре ал ни из гле ди да уло-
га др жа ве бу де све де на на ми ни мум. С дру ге стра не, ја ви ла се и 
те жња за по нов ном афир ма ци јом др жа ве, че му су до при не ла два 
фак то ра. Је дан је чи ње ни ца да тр жи ште ни је су пер и ор но у од но су 
на др жа ву ка да је реч о ја ча њу еко ном ског раз во ја и ра ста. Дру ги 
се од но си на сум њи ча вост по ли тич ких и ад ми ни стра тив них ели та 
пре ма ме ђу на род ном ка пи та лу, јер је че сто та мо где се по ја вљи вао 
би ла по треб на др жав на ин тер вен ци ја.4) 

Гра ђа ни пост ко му ни стич ких др жа ва су има ли при ли ке да осе-
те на соп стве ном при ме ру и од ли ва ње мо ћи др жа ве, и те жње ка 
ње ном ја ча њу. У про це су по ли тич ке тран зи ци је ка де мо крат ским 
уста но ва ма и кон со ли да ци ји де мо кра ти је, као и еко ном ске, тј. сво-
јин ске тран сфор ма ци је у тр жи шну при вре ду, гра ђа ни су ис ку си-
ли исто вре ме но ус по ста вља ње/осна жи ва ње те мељ них ин сти ту-
ци ја по рет ка и усва ја ње са За па да „уве зен“ тренд сла бље ња на-
ци о нал них пар ла ме на та. У свим ис точ но е вроп ским еко но ми ја ма 
по сле 1990. го ди не мо же се уочи ти по сто ја ње „рав но те же ни ског 
ни воа“ (low-le vel equ i li bri um). Рав но те жа ни ског ни воа ука зу је на 
то да ни еко ном ска ни по ли тич ка тран сфор ма ци ја не ће би ти пот-
пу но оба вље не, што зна чи да не ће до ћи до дис про пор ци је из ме ђу 
еко ном ске и по ли тич ке сфе ре, а ти ме кон со ли да ци ја де мо крат ских 
ин сти ту ци ја не ће би ти осу је ће на. У ре фор ми еко ном ског си сте ма 

2)  Ibid, стр. 19-24.
3)  Ibid, стр. 22. 
4) Mar tin Pa in ter and Jon Pi er re, “Un pac king Po licy Ca pa city: Is su es and The mes“, in:Chal

lengestoStatePolicyCapacity, Mar tin Pa in ter, Jon Pi er re (eds.), Pal gra ve Mac mil lan Ltd 
2005, Hampshi re, New York, 2005, p. 1-2.
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у Цен трал ној и Ис точ ној Евро пи на кон 1990. го ди не, др жа ва се 
ниг де ни је по на ша ла пот пу но тр жи шно. У Ср би ји пост ми ло ше ви-
ћев ске вла де ни су жу ри ле са раз мон ти ра њем „др жа ве бла го ста ња“, 
као ни у оста лим пост ко му ни стич ким зе мља ма.5) Ме ђу тим, оно по 
че му Ср би ја је сте би ла осо бе на, је сте по сто ја ње ре тро град них тен-
ден ци ја у по гле ду еко ном ског раз во ја у од но су на крај 80-их, а што 
ни је био слу чај са дру гим ко му ни стич ким си сте ми ма у ко ји ма се 
де мо кра ти за ци ја од ви ја ла па ра лел но са еко ном ским на прет ком.6) 
Упра во то је раз лог ни ске по др шке гра ђа на Ср би је де мо крат ском 
по рет ку у од но су на дру ге (пост)тран зи ци о не си сте ме, ка кви се 
мо гу ви де ти у Пољ ској, Ру му ни ји, Бу гар ској и Укра ји ни. Иако се 
ове др жа ве раз ли ку ју по сте пе ну по ве ре ња у де мо кра ти ју, мо же се 
уочи ти сли чан ни во по др шке гра ђа на по је ди ним ин сти ту ци ја ма 
си сте ма. На и ме, Пе тар Ма тић и Ђор ђе Сто ја но вић по ред пој ма по
верења у ин сти ту ци је по ли тич ког си сте ма, уво де и по јам подршке. 
По ли тич ком по др шком се сма тра „по све ће ност гра ђа на ба зич ним 
де мо крат ским прин ци пи ма и по рет ку у це ли ни.“ Сте пен по ве ре-
ња гра ђа на у де мо крат ске ин сти ту ци је, као и по др шка ре фор ма ма 
ути чу на про цес де мо кра ти за ци је тран зи ци о них по ли тич ких си-
сте ма.7) Ауто ри иден ти фи ку ју не ко ли ко еле ме на та ко ји ма се де тер-
ми ни ше сте пен по ли тич ке по др шке: се лек ци ја из бор ног си сте ма; 
етич ке ка рак те ри сти ке јав них функ ци о не ра; со ци јал ни ка пи тал и 
ни во уну тар-дру штве ног по ве ре ња; ка рак тер по ли тич ких су че ља-
ва ња.8) Ре зул та ти ис тра жи ва ња из 2005. и 2008. го ди не, као и по ре-
ђе ње ни воа по ве ре ња гра ђа на у пар ла мент у (пост)тран зи ци о ним 
по ли тич ким си сте ми ма и ста бил ним де мо кра ти ја ма, ука зу је на то 
да је по др шка пар ла мен ту ни ска чак и у ста бил ним де мо кра ти ја-
ма, уко ли ко то ни је пра ће но нај ши рим мо гућ но сти ма по ли тич ке 
пар ти ци па ци је. Ско ро 80% гра ђа на Ср би је ис ка зу је де ли мич но не-
по ве ре ње, или уоп ште не ис ка зу је по ве ре ње у пар ла мент, чи ме је 
вр ло бли ска оста лим по сма тра ним (пост)тран зи ци о ним си сте ми ма 
у Пољ ској, Ру му ни ји, Бу гар ској и Укра ји ни. Слич ни ре зул та ти се 
мо гу ви де ти и у по гле ду по ве ре ња у вла ду.9) По ли тич ка кул ту ра и 

5) Ду шан Па вло вић, Сло бо дан Ан то нић, „ КонсолидацијадемократскихустановауСр
бијипосле2000.године“, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007, стр. 155.

6) Пе тар Ма тић, Ђор ђе Сто ја но вић, „По ли тич ка по др шка и уте ме ље ње де мо крат ских 
вред но сти“, Српскаполитичкамисао, бр. 03/2011, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе-
о град, 2011, стр. 216-217.

7) Ibid, стр. 206.
8) Ibid, стр. 210-211.
9)  Ibid, стр. 213-214; 217. 
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пар ти ци па ци ја су та ко ђе у ди рект ној ве зи са по др шком де мо крат-
ским вред но сти ма.

По сма тра њем из бо ра и из бор ног си сте ма у Ср би ји, као нај-
не по сред ни јих по ка за те ља пар ти ци па ци је гра ђа на, мо же се за-
кљу чи ти да је Ср би ја од 1990. го ди не ис про ба ла сва три мо де ла 
из бор ног си сте ма – ве ћин ски, про пор ци о нал ни и ме шо ви ти. Про-
пор ци о нал ни мо дел је вр ло бр зо пре о вла дао, али се за тим при сту-
пи ло ма ни пу ла тив ним про ме на ма бро ја из бор них је ди ни ца, што 
је ди рект но усло ви ло пред ста вље ност стра на ка у На род ној скуп-
шти ни, као и са ста вља ње ко а ли ци ја на кон из бо ра. Ко нач но ус по-
ста вља ње да на шњег из бор ног си сте ма је из вр ше но 2000. го ди не, 
ка да је уве де на јед на из бор на је ди ни ца, из бор ни праг је по ста вљен 
на 5%, из бор не ли сте су де фи ни са не као за тво ре не и бло ки ра не, 
а стран ке су до би ле пра во на рас по ла га ње ман да ти ма. По сле ди це 
ко је су на ста ле због функ ци о ни са ња та квог из бор ног си сте ма ди-
рект но су де тер ми ни са ле функ ци о ни са ње ин сти ту ци ја и стра нач-
ког си сте ма. Основ не по сле ди це су: де пер со на ли зо ва ње кан ди да та 
и по сла ни ка; до во ђе ње у пи та ње прин ци па не по сред но сти из бо ра 
због пра ва стра на ка да до де љу ју ман да те ми мо ре до сле да на ли сти; 
по ве ћа на фраг мен та ци ја пар ла мен тар ног стра нач ког си сте ма, због 
ма њег бро ја пар ла мен тар них стра на ка, али ве ћег бро ја из бор них 
ко а ли ци ја; прак са блан ко остав ки. Из ме ђу оста лог, то је иза зва ло 
ин тер вен ци је у из бор ни си стем ван за ко но дав ног те ла, пре све га 
од стра не Устав ног су да.10) У овом про це су мо же мо пре по зна ти и 
ве ли ки ути цај ме ђу на род ног фак то ра, јер су ЕУ, Са вет Евро пе и 
ОЕБС из ра зи ли не за до вољ ство ова квим устав ним и за кон ским ре-
ше њи ма, ко ја се под при ти ском ових ор га ни за ци ја, и на кон њи хо ве 
ин тер вен ци је, по сте пе но ме ња ју.

Про фе сор Јо ва но вић оце њу је да је при ме ње ни ин сти ту ци-
о нал ни ди зајн до вео до ме шо ви тог си сте ма вла сти, при че му су 
уста во твор ци оба Уста ва Ср би је има ли на ме ру да обез бе де ста би-
лан по ли тич ки си стем у ко ме не ће би ти бло ка де пар ла мен та. Због 
то га је по сто ја ла на ме ра ства ра ња не у трал не мо ћи са мо де ра тор-
ском и ар би тра жном функ ци јом у од но су на стран ке, али ко ја ће 
исто вре ме но би ти из над стра на ка. Ту не у трал ну моћ су уста во-
твор ци на ме ни ли Пред сед ни ку Ре пу бли ке, али му ни су ста ви ли 

10) Ми лан Јо ва но вић, „По ли тич ке ин сти ту ци је и кон со ли да ци ја де мо кра ти је у Ср би ји“, у 
збор ни ку Србија:противречностиполитичкогсистема, при ре ди ли Жи во јин Ђу рић, 
Ми лан Јо ва но вић, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2011, стр. 41-43. 
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на рас по ла га ње до вољ но ин сти ту ци о нал них ин стру ме на та. Да би 
Пред сед ник мо гао да вр ши ову уло гу, мо ра кон тро ли са ти пар ла-
мен тар ну ве ћи ну, ина че ће има ти функ ци ју сла бог ше фа др жа ве, а 
пре вла да ће пар ла мен тар ни ме ха ни зми. Та ко ђе, да би овај си стем 
функ ци о ни сао, по треб но је по сто ја ње од ре ђе ног ни воа по ли тич-
ке кул ту ре и ма ња по ла ри зо ва ност у по ли тич кој аре ни, што зна чи: 
пар ти ци па тив на по ли тич ка кул ту ра, де ли бе ра тив на де мо кра ти ја и 
свест стра на ка о по тре би из бе га ва ња по ла ри за ци је.11) 

По ред оп штег трен да еро зи је уло ге пар ла ме на та у свим ти по-
ви ма по ре да ка, за На род ну скуп шти ну се мо же ре ћи да је рад но, а 
не де бат но те ло, што про из и ла зи из функ ци је од бо ра као рад них 
те ла, ме ста по сла ни ка и по сла нич ких гру па у за ко но дав ном про це-
су и мо гућ но сти кон тро ле вла де. По што се сма тра да је ефи ка сан 
пар ла мент основ ефи ка сне вла де, мо гућ ност рас пра ве се си сте мат-
ски су жа ва, а по тен ци ра се усва ја ње про пи са ко ји че сто мо ра ју да 
се вра ћа ју у про це ду ру. По на ша ње чла но ва На род не скуп шти не и 
стра на ка де вал ви ра ауто ри тет скуп шти не у јав но сти и од но си ма са 
из вр шном вла шћу.12)

Све ве ћи број ко а ли ци ја усло вља ва по тре бу за стал ним по сти-
за њем рав но те же. Хи пер тро фи ја не за ви сних и ре гу ла тор них те ла 
ко ја пре у зи ма ју део по сло ва из ми ни стар ста ва, али над ко ји ма не 
по сто ји ја сна кон тро ла ни ти ко ор ди на ци ја, до во ди до бу ја ња ад-
ми ни стра ци је, и оста вља ути сак раз вла шћи ва ња вла де. Ти ме се 
број ад ми ни стра тив них про це ду ра са мо уве ћа вао, а ме ста у ад ми-
ни стра ци ји су по ста ла део стра нач ког пле на. Стран ке и стра нач ки 
ли де ри  кон тро ли шу вла ди не од лу ке, пре ко ди рект ног ути ца ја на 
са др жај днев ног ре да вла де и ње них ре со ра.13) Јед на од ка рак те ри-
сти ка пар тиј ског си сте ма Ср би је је по сто ја ње ве ли ког бро ја флук-
ту и ра ју ћих би ра ча, ко ји не по др жа ва ју од ре ђе ну стран ку у ду жем 
ни зу из бор них ци клу са. То је јед но од обе леж ја не кон со ли до ва них 
де мо кра ти ја. Иако стран ке пред ста вља ју те мељ не ин сти ту ци је де-
мо кра ти је, оне у Ср би ји спа да ју у ин сти ту ци је са нај ни жим сте пе-
ном по ли тич ког по ве ре ња. Стран ке у Ср би ји су без из у зет ка ли-
дер ске, због пер цеп ци је гра ђа на у од но су на ли де ра, ко ји за ме њу је 

11) Ibid, стр. 43-44. 
12) Ibid, стр. 45.
13) Ibid, стр. 46. 
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иде о ло ги ју и про грам, а и због тен ден ци је ли де ра да се иден ти фи-
ку ју у пот пу но сти са пар ти јом.14)

Још јед на од ка рак те ри сти ка пар тиј ског си сте ма у од но су на 
пар ла мент, је сте да пар ла мент оства ру је зна ча јан ути цај на раз вој 
пар ти ја у но вим де мо кра ти ја ма. Њи хов раз вој је пар ла мен то цен-
три чан, јер је на кон из бор не, пар ла мен тар на аре на нај зна чај ни ја 
аре на за по ли тич ке стран ке. То је нај бо љи на чин на ко ји се мо же 
оства ри ти во ђе ње пер ма нент не кам па ње и бес пла тан по ли тич ки 
мар ке тинг.15)

Про цес сла бље ња пар ла мен та се не би мо гао опи са ти без уво-
ђе ња још јед ног кон цеп та у про цес раз ма тра ња. То је по сто ја ње 
тзв. „че твр те гра не вла сти“. Пи та ње по сто ја ња че твр те гра не вла-
сти је усло вље но осни ва њем раз ли чи тих ре гу ла тор них аген ци ја и 
те ла, ко ја оба вља ју по сло ве ко ји би се мо гли свр ста ти у овла шће ња 
из вр шне вла сти.16) 

НАДЛЕЖНОСТИПАРЛАМЕНТА
КАОУЗРОЦИДЕПАРЛАМЕНТАРИЗАЦИЈЕ

Пи та ње над ле жно сти пар ла мен та у са вре ме ним де мо кра ти ја-
ма је ди рект но по ве за но са про бле мом де пар ла мен та ри за ци је, јер 
се над ле жно сти пар ла мен та уки да ју/по ти ску ју, или се пар ла мент 
оне мо гу ћа ва у вр ше њу сво јих основ них функ ци ја. Не ке од основ-
них функ ци ја пар ла мен та су: по ли тич ки ути цај; ле ги ти ма циј ска 
функ ци ја; за ко но дав на функ ци ја; функ ци ја по ве зи ва ња; из бор и 
опо зив вла де; усва ја ње бу џе та; по ли тич ка ре пре зен та ци ја раз лич-
тих со ци јал них гру па; пред ста вља ње на ци о нал них и дру гих ма њи-
на; ар ти ку ла ци ја и уса гла ша ва ње ин те ре са и кон трол не функ ци-
је.17) Не што ужа де фи ни ци ја ис ти че че ти ри функ ци је пар ла мен та: 
за ко но дав ну, кон трол ну, ко му ни ка циј ску и пред став нич ку.18) 

14) Ibid, стр. 47. 
15) Сла ви ша Ор ло вић, „Над ле жно сти пар ла мен та“, Дилемеиизазовипарламентаризма, 

при ре ди ли Ву ка шин Па вло вић, Сла ви ша Ор ло вић, Kon rad Ade na u er Stif tung, ФПН, Бе-
о град, 2007, стр.165.

16) Ду шан Па вло вић, Сло бо дан Ан то нић, КонсолидацијадемократскихустановауСрбији
после2000.године“, op.cit., стр. 56.

17) Ву ка шин Па вло вић, „Пар ла мен та ри зам и де мо кра ти ја“, Дилемеиизазовипарламен
таризма, при ре ди ли Ву ка шин Па вло вић, Сла ви ша Ор ло вић, Kon rad Ade na u er Stif tung, 
ФПН, Бе о град, 2007, стр. 89-102.

18) Зо ран Сто јиљ ко вић, „Пар ти је у пар ла мен ту“, „Пар ла мен та ри зам и де мо кра ти ја“, Ди
лемеиизазовипарламентаризма, при ре ди ли Ву ка шин Па вло вић, Сла ви ша Ор ло вић, 
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На осно ву Уста ва Ре пу бли ке Ср би је из 2006. го ди не, над ле-
жно сти На род не скуп шти не су: до но ше ње и про ме на Уста ва; од лу-
чи ва ње о про ме ни гра ни ца Ре пу бли ке Ср би је; рас пи си ва ње ре пу-
блич ког ре фе рен ду ма; по твр ђи ва ње ме ђу на род них уго во ра ка да је 
то за ко ном пред ви ђе но; од лу чи ва ње о ра ту и ми ру и про гла ша ва ње 
рат ног и ван ред ног ста ња; над зи ра ње ра да слу жби без бед но сти; 
до но ше ње за ко на и дру гих оп штих ака та из над ле жно сти Ре пу-
бли ке Ср би је; да ва ње прет ход не са гла сно сти на ста тут ауто ном не 
по кра ји не; усва ја ње стра те ги је од бра не; усва ја ње пла на раз во ја и 
про стор ног пла на; усва ја ње бу џе та и за вр шног ра чу на Ре пу бли ке 
Ср би је на пред лог Вла де; да ва ње ам не сти је за кри вич на де ла. Из-
бор на пра ва На род не скуп шти не об у хва та ју: из бор Вла де, над зи ра-
ње ње ног ра да и од лу чи ва ње о пре стан ку ман да та Вла де и ми ни-
ста ра; из бор и раз ре ша ва ње су ди ја Устав ног су да; из бор пред сед-
ни ка Вр хов ног ка са ци о ног су да, пред сед ни ка су до ва, Ре пу блич ког 
јав ног ту жи о ца, јав них ту жи ла ца, су ди ја и за ме ни ка јав них ту жи-
ла ца у скла ду са Уста вом; из бор и раз ре ша ва ње гу вер не ра На род не 
бан ке Ср би је и над зи ра ње ње го вог ра да; из бор и раз ре ша ва ње За-
штит ни ка гра ђа на и над зи ра ње ње го вог ра да; из бор и раз ре ша ва ње 
дру гих функ ци о не ра од ре ђе них за ко ном.19)

За ко ном о На род ној скуп шти ни из 2010. го ди не, чла ном 7, од-
ре ђе но је да На род на скуп шти на вр ши пред став нич ку, за ко но дав-
ну, из бор ну и кон трол ну функ ци ју.20) Чла ном 15 су нај пре по но вље-
не над ле жно сти На род не скуп шти не ко је су по бро ја не у Уста ву, с 
тим да су кла си фи ко ва не на над ле жно сти ко је На род на скуп шти на 
вр ши као но си лац уста во твор не и за ко но дав не вла сти, и оне ко је 
вр ши у оства ри ва њу сво је из бор не функ ци је. За ко но да вац је при-
ли ком де фи ни са ња кон трол не функ ци је На род не скуп шти не са мо 
раз дво јио про пи се из Уста ва ко ји се ти чу пра ва на из бор, над зор 
и раз ре ша ва ње од ре ђе них функ ци о не ра, та ко да је пра во На род не 
скуп шти не да од лу чу је о пре стан ку ман да та по бро ја них функ ци-
о не ра раз вр стао у кон тр ол не функ ци је На род не скуп шти не. По-
себ но је из дво је на пред став нич ка функ ци ја На род не скуп шти не, у 

Kon rad Ade na u er Stif tung, ФПН, Бе о град, 2007, стр. 107. 
19) Устав Ре пу бли ке Ср би је, СлужбенигласникРС, бр. 98/2006 од 10. но вем бра 2006. го-

ди не, члан 99.
20) За кон о На род ној скуп шти ни, СлужбенигласникРС, бр. 9/2010 од 26.02.2010. го ди не, 

члан 7.
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окви ру ко је народнипосланици раз ма тра ју пред став ке и пред ло ге 
гра ђа на, и одр жа ва ју са стан ке са гра ђа ни ма.21)

Ва жно је ис пи та ти у ко јој ме ри На род на скуп шти на мо же сло-
бод но да вр ши сво је над ле жно сти, и уко ли ко то ни је слу чај, шта је 
узрок то ме. 

Јед на од основ них прет по став ки овог ра да се са сто ји у то ме да 
за ко но дав на функ ци ја На род не скуп шти не до во ди до по ти ски ва ња 
оста лих функ ци ја, што за по сле ди цу има де пар ла мен та ри за ци ју. 
Као што је већ по ме ну то у пр вом по гла вљу, На род на скуп шти на је 
пре ра сла у рад но а не де бат но те ло, од но сно ње на основ на уло га је 
по ста ла усва ја ње про пи са. Ак тив но сти На род не скуп шти не у то-
ку 2009. и 2010. го ди не не дво сми сле но ука зу ју на то. У то ку 2009. 
го ди не на усва ја ње је под не то 457 ака та, од то га 256 у ре дов ном, 
а 201 у ван ред ном по ступ ку.  У то ку 2010. го ди не под не та су 324 
ак та, од че га 181 у ре дов ном, а 143 у хит ном по ступ ку. Од че ти ри 
ка те го ри је овла шће них пред ла га ча, Вла да је у то ку 2009. го ди не 
под не ла 309 пред ло га (уз 11 по ву че них), на род ни по сла ни ци 69 (4 
по ву че на), рад на те ла су под не ла 29 пред ло га, при че му ни је би ло 
по ву че них, а оста ли овла шће ни пред ла га чи 50 пред ло га (3 по ву че-
на). У то ку 2010. го ди не вла да је под не ла 195 пред ло га, а 5 је по-
ву кла, на род ни по сла ни ци су под не ли 83 пред ло га, а 2 су по ву кли, 
од бо ри су под не ли 13 пред ло га, а оста ли овла шће ни пред ла га чи 
су под не ли 33 пред ло га, и 1 по ву кли. Ка да је реч о од лу чи ва њу 
у ре дов ном или по хит ном по ступ ку, у то ку 2009. го ди не укуп но 
раз мо тре них ака та је би ло 384, од че га у ре дов ном по ступ ку 255, а 
у ван ред ном 129, а у то ку 2010. го ди не раз мо тре но је 211 ака та по 
ре дов ном, и 99 по хит ном по ступ ку. Од ака та ко ји су 2009. го ди не 
би ли усво је ни,  би ло је 265 за ко на и 65 од лу ка на ко је је под не то је 
11.923 аманд ма на, а 2010. го ди не до не то је 262 за ко на, 46 од лу ка, и 
2 ак та ко ја спа да ју у дру ге ак те, као што су де кла ра ци је и ре зо лу ци-
је; из про це ду ре до но ше ња је по ву че но 8 ака та, а укуп но је под не то 
4.096 аманд ма на. Исто вре ме но, на род ни по сла ни ци су ко ри сти ли 
јед ну од мо гућ но сти ко ја им сто ји на рас по ла га њу за кон тро лу вла-
де, и по ста вља ли по сла нич ка пи та ња. У то ку 2009. го ди не по ста-
вље но је 225 по сла нич ких пи та ња, од ко јих је од го во ре но на 191, а 
у то ку 2010. го ди не по ста вље но је 91 по сла нич ко пи та ње, а од го во-

21) Ibid, члан 15.
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ре но на 84.22) Као што се на осно ву по да та ка мо же ви де ти, иако је 
на пр ви по глед у то ку 2010. го ди не до шло до зна чај ног сма њи ва ња 
бро ја пред ло же них за ко на и аманд ма на, усво је но је го то во исто за-
ко на као 2009. го ди не. Ако се има у ви ду да је у то ку 2010. го ди не 
усво јен За кон о на род ној скуп шти ни, као и но ви По слов ник о ра ду, 
ја сно је да је то ди рект но ути ца ло на ефи ка сни ји рад На род не скуп-
шти не. Ме ђу тим, ови по да ци не го во ре у ко јој је ме ри по ве ћа ње 
ефи ка сно сти усва ја ња за ко на у ве зи са сте пе ном де мо кра тич но сти 
На род не скуп шти не као ин сти ту ци је, јер је до ових про ме на до шло 
због ди рект ног ути ца ја европ ских ин те гра ци ја Ср би је, о че му ће 
би ти ви ше ре чи у на ред ном де лу ра да. 

У ве зи са при ка за ном за ко но дав ном ак тив но шћу На род не 
скуп шти не је на ста ла прет по став ка ауто ра ра да о потискивању
оста лих функ ци ја На род не скуп шти не у од но су на за ко но дав ну. 
Ва жно је при ме ти ти на ко ји се на чин то оства ру је.

Изборнафункција На род не скуп шти не се по ти ску је ти ме 
што до ла зи до про ли фе ра ци је но вих те ла/аген ци ја/са ве та, ко ји се 
осни ва ју у про це су европ ских ин те гра ци ја, а за ко је На род на скуп-
шти на че сто, због при ти ска из вр шне вла сти да се од ре ђе не „европ-
ске“ оба ве зе ис пу ња ва ју у крат ком ро ку, не ма до вољ но вре ме на (а, 
по све му су де ћи, ни ка па ци те та), да ис пи та ва жност и оправ да ност 
њи хо вог осни ва ња и ефе ка та њи хо вог де ло ва ња. 

Контролнафункција је по ти сну та на сли чан на чин као из бор-
на. На и ме, На род на скуп шти на не мо же да вр ши над зор над те-
ли ма/ор га ни ма/аген ци ја ма ко је Вла да про гла ша ва за нео п ход не у 
про це су европ ских ин те гра ци ја, а да не ри зи ку је да бу де оп ту же на 
за „коч ни ча ра“. Чак и ка да би На род на скуп шти на има ла аспи ра-
ци ја да за шти ти свој ин сти ту ци о нал ни по ло жај, ту ини ци ја ти ву 
би ве ро ват но по кре ну ли пред став ни ци опо зи ци је, што би стран ке 
на вла сти, ко је у пот пу но сти кон тро ли шу сво је чла но ве ко ји вр ше 
функ ци ју по сла ни ка, мо гле да спре че.

Представничкафункција На род не скуп шти не се по ти ску је ти-
ме што је На род на скуп шти на на не ки на чин изо ло ва на и оту ђе на 
од гра ђа на. Гра ђа ни не ис ка зу ју по ве ре ње у На род ну скуп шти ну, 
ве зу ју је за скан да ле, сва ђе и из вор „за ба ве“. То ме до при но се до-
са да шња прак са „блан ко остав ки“, не по што ва ње ре до сле да кан ди-
да та за по сла ни ке на из бор ним ли ста ма, сум ња у тр го ви ну ман да-

22) „Ин фор ма тор о ра ду На род не скуп шти не“, Ин тер нет, http://www.par la ment.gov.rs/
upload/do cu ments/in for ma tor%2023.%20sep tem bar.pdf,, при ступ: 10/10/2011, стр. 35-36.
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ти ма, пре ла зак по сла ни ка из јед не пар ти је у дру гу, или исту па ње 
из пар ти је и по че так не за ви сног де ло ва ња, осни ва ње но вих по ли-
тич ких гру па, као и дру ги по ступ ци ко ји ка рак те ри шу рад На род не 
скуп шти не. То упу ћу је на ве ли ку не ста бил ност и не функ ци о нал-
ност На род не скуп шти не, ко ја се до дат но по твр ђу је фор ми ра њем 
ко а ли ци ја у по след њем тре нут ку, че сто на кон те шких ре чи, ко је 
се упу ћу ју из ме ђу пред став ни ка бу ду ћих ко а ли ци о них парт не ра, 
на кон ду гих и не из ве сних пре го во ра у ко ји ма из гле да као да су 
је ди но ва жна пер со нал на ре ше ња, не за ви сно од про грам ског и по-
ли тич ког усме ре ња стра на ка ко је сту па ју у ко а ли ци ју. Опо зи ци о не 
стран ке пру жа ју још мрач ни ју сли ку, јер ни су у ста њу да ме ђу-
соб но са ра ђу ју, сем у рет ким слу ча је ви ма, а го то во све су спрем не 
да, за ви сно од сво јих про кла мо ва них при о ри те та, по др же пред ло ге 
вла да ју ће ко а ли ци је у по је ди ним тре ну ци ма. По сла ни ци опо зи ци-
је су, док је за рад у пле ну му био нео п хо дан кво рум, из бе га ва ли да 
до ла зе да не би ком пен зо ва ли не до ста так вла да ју ћих по сла ни ка, 
че сто су оп стру и са ли рад На род не скуп шти не, што је иза зва ло по-
о штра ва ње кри те ри ју ма за по на ша ње по сла ни ка, ко ји су се при ме-
њи ва ли го то во ис кљу чи во на по сла ни ке опо зи ци је.

Функ ци ја, ко ја се екс пли цит но не по ми ње у окви ру кла си фи ка-
ци је над ле жно сти На род не скуп шти не, али ко ја је из у зет но ва жна, 
је сте буџетскафункција. На и ме, На род на скуп шти на има овла шће-
ња да усва ја бу џет и за вр шни ра чун Ре пу бли ке Ср би је на пред лог 
Вла де. Та функ ци ја је та ко ђе по ти сну та, јер та мо где по сто ји ви сок 
сте пен ко руп ци је, про бле ми са јав ним на бав ка ма, ви со ка за ду же-
ност др жа ве (ко ја усло вља ва на ме та ње не ких си стем ских ре ше ња 
од стра не ме ђу на род них фи нан сиј ских ин сти ту ци ја код ко јих се 
Ср би ја за ду жу је, по себ но ММФ-а), као и оста ли про бле ми ко ји су 
ка рак те ри стич ни за срп ску еко ном ску и по ли тич ку ствар ност, чи-
ње ни це упу ћу ју на то да не по сто ји до вољ но ефи ка сна кон тро ла од 
стра не пар ла мен та. На род на скуп шти на и са ма тек тре ба да ис ку си 
по сло ва ње но вог функ ци о не ра – ин тер ног ре ви зо ра – ко ји би тре-
ба ло да оства ру је над зор над тро ше њем бу џе та На род не скуп шти-
не. Исто вре ме но се у Ми шље њу Европ ске ко ми си је о кан ди да ту ри 
Ср би је за члан ство у Европ ској уни ји на ја вљу је упу ћи ва ње до дат-
них сред ста ва за ре ша ва ње не ких пи та ња ко је Ср би ја мо же да ре-
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гу ли ше ис кљу чи во у ду жем вре мен ском пе ри о ду, јер још увек не ма 
ка па ци те те да их ре ша ва.23) 

Ма да је по ка за но да за ко но дав на функ ци ја пред ста вља узрок 
про бле ма са ко ји ма се На род на скуп шти на су о ча ва, због по ти ски-
ва ња оста лих функ ци ја, и пре тва ра ња пар ла мен та у рад но те ло у 
ко ме не ма ме ста рас пра вља њу и оспо ра ва њу вла ди них ре ше ња и 
пред ло га, у тре ћем де лу ра да ће би ти по ка за но да је то по сле ди-
ца европ ске ин те гра ци је. Раз лог та квом ста ву на ла зи мо у чи ње ни-
ци да се и са ма за ко но дав на власт мо же ре ла ти ви зо ва ти. На чи ни 
на ко ји се то од и гра ва су сле де ћи: 1) раз ли чит ста тус овла шће них 
пред ла га ча за ко на, при че му вла да има при мат; 2) део за ко но дав-
не вла сти се пре но си на пар ла мен тар не ко ми си је, углав ном пре пу-
шта њем до но ше ња од лу ка о тех нич ким пи та њи ма; 3) по сто ја ње 
де ле ги ра ног за ко но дав ства, ка да пар ла мент соп стве ном од лу ком 
пре но си део за ко но дав не вла сти на вла ду; 4) за ко но дав ни ве то; 5) 
за ко но дав ни ре фе рен дум; 6) ин сти тут бу џет ских два на е сти на, од-
но сно при вре ме но бу џет ско фи нан си ра ње; 7) тех ни ка оквир них за-
ко на, у ко ји ма се на ла зе на че ла и осно ве, а под за кон ским ак ти ма се 
од ре ђу ју кон крет не од лу ке; 8) раз ли чи ти мо де ли за ко но дав них по-
сту па ка – јед но фа зни уме сто ви ше фа зног, хит ни и скра ће ни уме-
сто ре дов ног; 9) од ре ђи ва ње по себ ног да на за гла са ње ра ди ра ци-
о на ли за ци је ра да, што је ап сурд но, јер у тре нут ку гла са ња по сла-
ни ци не ма ју увид у са др жај за ко на о ко ји ма гла са ју; 10) на по чет ку 
рас пра ве по сла нич ке гру пе уна пред са оп шта ва ју да ли ће гла са ти 
за или про тив за ко на.24)

УТИЦАЈПРОЦЕСАЕВРОПЕИЗАЦИЈЕИЕВРОПСКИХ
ИНТЕГРАЦИЈАНАДЕПАРЛАМЕНТАРИЗАЦИЈУ

У овом де лу ра да ће би ти раз ма тран про цес при сту па ња Ре пу-
бли ке Ср би је Европ ској уни ји, и ути цај европ ских ин те гра ци ја на 
по ло жај, функ ци о ни са ње и моћ На род не скуп шти не. Ме ђу тим, пр-
во је по треб но бли же од ре ди ти про цес евро пе и за ци је, ко ји ће мо, за 

23) Com mu ni ca tion from the Com mi sion to the Euro pean Par li a ment and the Co un cil – Com-
mi sion Opi nion on Ser bia’s ap pli ca tion for mem ber ship of the Euro pean Union, Brus sels, 
12.10.2011, Ин тер нет, http://www.se io.gov.rs/upload/do cu ments/eu_do ku men ta/mi slje nje_
kan di da tu ra/sr_rap port_2011_en.pdf, при ступ:13/10/2011, p. 11.

24) Ма ри ја на Пај ван чић, „За ко но дав ни по сту пак“, Дилеме и изазови парламентаризма, 
при ре ди ли Ву ка шин Па вло вић, Сла ви ша Ор ло вић, Kon rad Ade na u er Stif tung, ФПН, Бе-
о град, 2007, стр. 204-205.
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по тре бе овог ра да, раз ли ко ва ти од про це са европ ских ин те гра ци ја, 
ко ји је ужи по јам. 

Као и у слу ча ју кон цеп та де пар ла мен та ри за ци је, не по сто ји ја-
сна де фи ни ци ја, јер ауто ри ко ји се ба ве овом те мом под европеи
зацијом под ра зу ме ва ју ути цај Европ ске уни је, ње них ин сти ту ци ја 
и дру гих те ла на на ци о нал не по ли тич ке ка па ци те те, ин сти ту ци о-
на ли за ци ју за ко но дав ног те ла, и на пор на ци о нал них пар ла ме на та 
да по вра те део овла шће ња, ко ја су из гу би ли у про це су тран сфе-
ра су ве ре ни те та, од но сно пре но ше ња над ле жно сти за до но ше ње 
ва жних од лу ка на над на ци о нал ни, европ ски ни во. За ни мљи во је 
при ме ти ти да ауто ри ко ји се ба ве ути ца јем Европ ске уни је на на ци-
о нал ну по ли ти ку, чак и ка да су чла ни це у пи та њу, по сма тра ју од-
нос са Европ ском уни јом као са ен ти те том чи ји ни су део, а про цес 
од лу чи ва ња на европ ском ни воу као ну жно ди на ми чан, уз стал но 
пре го ва ра ње, утвр ђи ва ње у пре го ва рач ким по зи ци ја ма и ства ра ње 
про мен љи вих са ве зни шта ва. 

Нај ве ћи ка мен спо ти ца ња на ци о нал ним пар ла мен ти ма у по-
гле ду узи ма ња ве ћег уче шћа у од лу чи ва њу на европ ском ни воу 
пред ста вља ју на ци о нал не вла де. Оне мо гу да по кре ну пре го во ре 
о од ре ђе ним пи та њи ма на европ ском ни воу без кон сул та ци је са 
оста лим уче сни ци ма у на ци о нал ним по ли тич ким про це си ма; мо гу 
да пар ла мен ти ма пред ста ве од лу ке ко је тре ба до не ти по прин ци пу 
„узми или оста ви“, ка да се ра ди о од лу ка ма о ко ји ма је већ окон-
ча но пре го ва ра ње на европ ском ни воу, и ни је га мо гу ће по но во ор-
га ни зо ва ти; вла де кон тро ли шу про ток ин фор ма ци ја са европ ског 
на на ци о нал ни ни во, што отва ра про стор за ма ни пу ла ци је и иде о-
ло шка оправ да ња од ре ђе них по ли ти ка.25) Евро пе и за ци ја, у ком би-
на ци ји са гло ба ли за ци јом, по гор ша ва ком плек сност ко ја по сто ји у 
са вре ме ним др жа ва ма. У не пред ви ђе не окол но сти на ко је др жа ва 
мо ра да ре а гу је спа да ју и но ве ин сти ту ци о нал не ве зе и од но си, ко-
ји на сту па ју у ин те гра ци о ним по сло ви ма ко ји су по ве за ни са ЕУ. 
По што због то га до ла зи до про ме не у хи је рар хи ји из ме ђу ин сти ту-
ци ја, др жа ве мо ра ју да се су о ча ва ју са иза зо ви ма ко ји до ла зе и спо-
ља и из ну тра. Па ра лел но са тим се од ви ја ју још два про це са – све 
ве ћи број ре гу ла тор них функ ци ја се пре но си на ин сти ту ци је ЕУ, а 
Европ ска уни ја раз ви ја од но се из ме ђу сво јих ин сти ту ци ја и под-

25) Ka trin Auel, Bert hold Rit tber ger, „Fluc tu ant nec mer gun tur. The Euro pean Par li a ment, na ti-
o nal par li a ments and Euro pean in te gra tion“, in: EuropeanUnion,PowerandPolicyMaking, 
ed. Je remy Ric hard son, Ro u tled ge, 3rd edi tion, Oxon, 2006, p. 126.
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др жав них об ли ка упра вља ња (sub na ti o nal go vern ments).26) У сфе ри 
еко но ми је ЕУ зах те ва од сво јих чла ни ца да сма ње јав ну по тро шњу 
и по ре зе, чи ме се про мо ви ше нео ли бе ра ли зам.27) Ти ме се др жа ва ма 
од у зи ма зна тан део спо соб но сти да рас по ре ђу ју нео п ход не ре сур-
се ра ди до но ше ња ко лек тив них од лу ка и по ста вља ња стра те шких 
пра ва ца за рас по ре ђи ва ње огра ни че них ре сур са на јав не ци ље ве, 
што пред ста вља су шти ну по ли тич ког ка па ци те та др жа ве.28)

Процесевропскихинтеграцијасе од евро пе и за ци је у ши рем 
сми слу раз ли ку је, јер се мо же при ме њи ва ти ис кљу чи во на од нос 
Европ ске уни је пре ма др жа ва ма ко је још увек ни су сту пи ле у ње-
но члан ство, већ су са Уни јом у ма ње-ви ше фор мал ним од но си-
ма. Раз лог због ко га се у овом ра ду ин сти ти ра на тој ра зли ци се 
са сто ји у чи ње ни ци да, чак и ка да сту па њем на сна гу Спо ра зу ма 
о при дру жи ва њу (од но сно Ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу у слу-
ча ју зе ма ља тзв. За пад ног Бал ка на) др жа ва ула зи у уго вор ни од нос 
са Европ ском уни јом, у ко ме се де фи ни шу ме ђу соб на пра ва и оба-
ве зе, а чи ме и тај Спо ра зум по ста је из вор ко му ни тар ног пра ва, то 
ипак ни је од нос јед на ких парт не ра. У про це су при бли жа ва ња/при-
дру жи ва ња/при сту па ња Европ ској уни ји, на ци о нал ни пар ла мен ти 
усва ја ју про пи се, ко ји ма ће до ма ће за ко но дав ство ускла ди ти са за-
ко но дав ством Европ ске уни је. Тер мин ко ји се че сто за тај про цес 
ко ри сти, хар мо ни за ци ја, је по гре шан, јер се не ра ди о при ла го ђа-
ва њу на обе стра не и хо ри зон тал ном од но су, већ о хи је рар хиј ском 
од но су, у ко ме др жа ва (по тен ци јал ни) кан ди дат мо ра да при хва ти 
прин цип су пре ма ти је ко му ни тар ног пра ва.29) На то пар ла мен ти др-
жа ва кан ди да та ни су мо гли да ути чу, јер пред став ни ци из вр шне 
вла сти во де пре го во ре о евен ту ал ним из у зе ци ма, од но сно од ре ђу ју 
обла сти у ко ји ма др жа ва има на ци о нал не ин те ре се ко је тре ба за-

26) B. Guy Pe ters and Jon Pi er re, „Swings and Ro un da bo uts? Mul ti le vel Go ver nan ce as a So ur-
ce of and Con stra int on  Po licy Ca pa city“, in: ChallengestoStatePolicyCapacity, Mar tin 
Pa in ter, Jon Pi er re (eds.), Pal gra ve Mac mil lan Ltd, Hampshi re, New York, 2005, p. 38.

27) Ibid, p. 38-39.
28) Pa in ter, Mar tin (2002) ‘Ma king Sen se of Good Go ver nan ce’, PublicAdministrationandPo

licy, vol. 11, no. 2, pp. 77–100.; Pe ters, B. Guy (1996) ThePolicyCapacityofGovernment
(Ot ta wa: Ca na dian Cen tre for Ma na ge ment De ve lop ment), на ве де но пре ма: Mar tin Pa in ter 
and Jon Pi er re,„Un pac king Po licy Ca pa city: Is su es and The mes“, in: ChallengestoState
PolicyCapacity, Mar tin Pa in ter, Jon Pi er re (eds.), op.cit., p. 2.

29) Прин цип су пре ма ти је ко му ни тар ног пра ва над на ци о нал ним је је дан од основ них 
прин ци па на ко ји ма се за сни ва прав ни по ре дак Европ ске уни је. Дру ги ва жан прин цип, 
са ко јим по тен ци јал не чла ни це та ко ђе ни су има ле при ли ке ра ни је да се су срет ну, је сте 
прин цип ди рект ног деј ства по је ди них нор ми ко му ни тар ног пра ва, због че га ве ћи на др-
жа ва ко је су ушле у про цес при сту па ња Европ ској уни ји, мо ра да ме ња ју сво је уста ве 
и нај ва жни је за ко не. 
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шти ти ти, због че га др жа ва мо же би ти из у зе та од не ких од ред би у 
пот пу но сти, или се њи хо ва при ме на мо же од ла га ти. Без об зи ра на 
чи ње ни цу да пар ла мен ти ра ти фи ку ју спо ра зу ме о ста би ли за ци ји и 
при дру жи ва њу, они фор мал но не да ју ман дат вла ди за пре го во ре, 
и мо ра ју да се осло не у пот пу но сти на вла ду у из ве шта ва њу о том 
про це су.

Гра бе (He at her Grab be) иден ти фи ку је не ко ли ко ди мен зи ја ути-
ца ја Европ ске уни је на др жа ве Цен трал не и Ис точ не Евро пе. То су: 
мо де ли (ин сти ту ци о нал ни и за ко но дав ни обра сци); но вац (тех нич-
ка по моћ); пра ће ње (пре ко парт нер ста ва за при сту па ње, го ди шњих 
из ве шта ја Ко ми си је, итд); да ва ње са ве та и бра ти мље ње (сла њем 
зва нич ни ка у ми ни стар ства зе ма ља Цен трал не и ис точ не Евро пе); 
оме ђи ва ње (ga te-ke e ping), од но сно на во ђе ње пост ко му ни стич ких 
вла да да се уса гла ша ва ју са зах те ви ма ЕУ.30) Ин сти ту ци је, по ли ти ке 
и нор ме Европ ске уни је усло вља ва ју ин сти ту ци о на ли за ци ју за ко-
но дав ног те ла у др жа ва ма ко је су у про це су при сту па ња Европ-
ској уни ји та ко што ути чу на ши ри кон текст у ко ме пар ла мен ти 
ра де, као и на пар ла мен тар ну аген ду и струк ту ре.31) Под ути ца јем 
Европ ске уни је про ме ње ни су уста ви у го то во свим др жа ва ма ко је 
су при сту пи ле 2004. и 2007. го ди не. Зна ча јан ути цај је оства рен 
на раз вој пар ти ја, јер су про ме ње на про грам ска опре де ље ња, као 
и ор га ни за ци ја стра на ка, а мно ге су ушле у члан ство европ ских 
тран сна ци о нал них фе де ра ци ја, што је пред ста вља ло не ку вр сту 
ме ђу на род ног при зна ња.32)

У ути ца ју про це са европ ске ин те гра ци је на на ци о нал не пар ла-
мен те, мо ра се узе ти у об зир и про цес њи хо ве за ко но дав не ин сти-
ту ци о на ли за ци је, од но сно ја ча ња за ко но дав не вла сти. То је ва жно 
у про це су де мо крат ске кон со ли да ци је, кроз ко ји су про шле све 
пост ко му ни стич ке др жа ве, а у мно ги ма од њих она ни је ни за вр-
ше на. Оправ да ност фо ку си ра ња на ин сти ту ци о на ли за ци ју, уме сто 
на про у ча ва ње сна ге за ко но дав не вла сти је ва жно због то га што 
не до вољ но ин сти ту ци о на ли зо ва на за ко но дав на власт мо же има ти 

30) He at her Grab be, „Euro pe a ni za tion Go es East: Po wer and Un cer ta i nity in EU Ac ces sion Pro-
cess“, in: ThePoliticsofEuropeanization, eds. Ke vin Fe at her sto ne, Cla u dio M. Ra da el li, 
на ве де но пре ма: Cri sti na Chi va, „The In sti tu ti o na li sa tion of Post-Com mu nist Par li a ments: 
Hun gary and Ro ma nia in Com pa ra ti ve Per spec ti ve“, ParliamentaryAffairs, Vol. 60, No. 2, 
2007, pp. 193-194. 

31) Cri sti na Chi va, „The In sti tu ti o na li sa tion of Post-Com mu nist Par li a ments: Hun gary and Ro-
ma nia in Com pa ra ti ve Per spec ti ve“, op.cit, p. 194. 

32) Ibid, p. 195. 
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ма ли ути цај на де мо крат ску кон со ли да ци ју.33) Иако је по нов на ин-
тер пре та ци ја кон цеп та ин сти ту ци о на ли за ци је, и ње ног од но са са 
де мо крат ском кон со ли да ци јом на ста ла у ком па ра тив ној ана ли зи 
ути ца ја Европ ске уни је на Ма ђар ску и Ру му ни ју, ве за но за њи хо во 
по зи ци о ни ра ње на ска ли де мо кра ти за ци је, ми сли мо да је ана ли зу 
ути ца ја Европ ске уни је на ове две др жа ве оправ да но при ме ни ти на 
Ср би ју, с об зи ром на слич но сти у раз во ју свих пост ко му ни стич ких 
си сте ма ко ји су на ве де ни у прет ход ним де ло ви ма ра да. 

Ре де фи ни са ни кон цепт ин сти ту ци о на ли за ци је под ра зу ме ва 
исто риј ски про цес у ко ме пар ла мент по ста је функ ци о нал на ин-
сти ту ци ја, ко ја се по зи ци о ни ра уну тар по ли тич ког си сте ма. Овај 
про цес по чи ва на две основ не де тер ми нан те: спољ но окру же ње и 
уну тра шње ка рак те ри сти ке ових за ко но дав них те ла.34) 

Основ не спољ не де тер ми нан те ин сти ту ци о на ли за ци је, ко је ће 
би ти раз мо тре не у овом ра ду су: ути цај по ли ти ка и ин сти ту ци ја 
ЕУ (пре све га на аген ду и струк ту ре пар ла ме на та); ста бил но устав-
но окру же ње, ко је омо гу ћа ва ак те ри ма да „ин тер на ли зу ју пра ви ла 
функ ци о ни са ња де мо кра ти је“; кон со ли до ва ни пар тиј ски си стем, 
ко ји под ра зу ме ва по сто ја ње по ли тич ке кон ку рен ци је из ме ђу огра-
ни че ног бро ја ве ли ких игра ча, ко ји су рас по ре ђе ни на кључ не по-
зи ци је у иде о ло шком спек тру.35) 

Већ је на гла ше но да се за Ср би ју не мо же ре ћи да по сто је ста-
бил но устав но окру же ње ни кон со ли до ван пар тиј ски си стем. За то 
је ве о ма ва жно ис тра жи ти ути цај по ли ти ка и ин сти ту ци ја ЕУ на 
аген ду и струк ту ру пар ла мен та. Основ ни до ку мен ти из ко јих се то 
мо же је су Спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу, Ре зо лу ци ја 
На род не скуп шти не о при дру жи ва њу ЕУ, На ци о нал ни про грам за 
ин те гра ци ју Ре пу бли ке Ср би је у Европ ску уни ју и квар тал ни из-
ве шта ји о ње го вом спро во ђе њу. Сем Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји 
и при дру жи ва њу, ко ји пред ста вља уго вор из ме ђу Ср би је са јед не, 
и Европ ске уни је (у тре нут ку пот пи си ва ња: Европ ских за јед ни ца) 
и ње них др жа ва чла ни ца са дру ге стра не, оста ли на ве де ни до ку-
мен ти су до ку мен ти ко је је Ср би ја усво ји ла у про це су ин те гра ци-
ја. Раз лог због ко га ни су на во ђе ни европ ски до ку мен ти (Европ ско 
парт нер ство, Го ди шњи из ве шта ји и Стра те ги је про ши ре ња) је став 
ауто ра да је основ ни про блем ве зан за про цес европ ске ин те гра-

33) Ibid, p. 188. 
34) Ibid, p. 189. 
35) Ibid, pp. 189-190.
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ци је у ве зи са из вр шном вла шћу у Ср би ји и по ли тич ком и еко ном-
ском ели том, ко ја ко ри сти не до вољ но по зна ва ње овог про це са да 
би на ме та ла сво је ви ђе ње Европ ске уни је. У том сми слу су све 
при мед бе Европ ске уни је, пре по ру ке и су ге сти је, уне те у ре ше ња 
ко ја се на ла зе у по ме ну тим до ку мен ти ма, а ко је је усва ја ла власт у 
Ср би ји од 2003. го ди не.36)

Спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу пред ста вља по-
сре ду ју ћи ме ха ни зам, ко ји до но си оба ве зу ускла ђи ва ња за ко на са 
европ ским пра вом. Ме ђу тим, ту се по ста вља пи та ње над зо ра над 
из вр ша ва њем те оба ве зе, јер Европ ски суд прав де не ма над ле жност 
у не-чла ни ца ма ЕУ, а на ци о нал ни су до ви не ма ју мо гућ ност да му 
се обра те и за тра же ту ма че ње ко му ни тар ног пра ва.37) Из то га сле ди 
да је овај Спо ра зум, иако за др жа ве чла ни це ЕУ пред ста вља део 
ко му ни тар ног пра ва, за др жа ве у про це су при сту па ња пред ста вља 
део ме ђу на род ног пра ва. До дат ну те шко ћу др жа ва ма пред ста вља 
вре мен ска ди мен зи ја, јер др жа ве кан ди да ти има ју не ко ли ко го ди-
на за при ла го ђа ва ње свог прав ног си сте ма, и мо ра ју да до стиг ну 
ве ћи сте пен ускла ђе но сти пра ва у тре нут ку при сту па ња не го не ке 
др жа ве чла ни це.38) То је на ро чи то ва жно у кон тек сту пра ва ста рих 
др жа ва чла ни ца да оп ти ра ју, тј. бу ду из у зе те од по је ди них од ред би 
ко му ни тар ног пра ва у по себ но осе тљи вим пи та њи ма по на ци о нал-
ни су ве ре ни тет, на шта но ве чла ни це у нај ве ћем бро ју слу ча је ва 
не ма ју пра во. 

36) Ова го ди на је ве о ма ва жна, јер је на кон уби ства пред сед ни ка вла де Ђин ђи ћа, Ср би ја 
при мље на у Са вет Евро пе, иако ни је за до во ља ва ла све усло ве и стан дар де. Те го ди не 
је осно ван и Од бор за европ ске ин те гра ци је у На род ној скуп шти ни. Зо ран Жив ко вић, 
ко ји је по стао пред сед ник вла де на кон уби ства Ђин ђи ћа, из нео је про це ну да Ср би ја 
мо же по ста ти чла ни ца Европ ске уни је до 2007. го ди не. Нео збиљ ност те про це не се 
вр ло бр зо по ка за ла, али је она би ла зна чај на из два раз ло га. Пр во, кал ку ли са ње са ро-
ко ви ма у ко ји ма би мо гао би ти по стиг нут на пре дак ка тре нут ном ци љу у скло пу европ-
ских ин те гра ци ја (и да тум евен ту ал ног сту па ња у члан ство), прак са је ко ју је власт у 
Ср би ји на ста ви ла да се при др жа ва. Дру го, го ди на ко ја је би ла озна че на као циљ на, 
2007, озна ча ва ла је по че так сед мо го ди шњег бу џет ског ци клу са ко ји се за вр ша ва 2013. 
го ди не. Вла сти у Ср би ји че сто ве зу ју на пре дак ка Европ ској уни ји са бу џет ским ци клу-
си ма, на ро чи то от ка ко су сва сред ства фи нан сиј ске по мо ћи об је ди ње на у је дин стве ни 
Ин стру мент за пред при ступ ну по моћ, ко јим ру ко во ди Европ ска ко ми си ја, али тре ба да 
пре ђе у над ле жност (по тен ци јал них) кан ди да та за члан ство.

37) „Спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу из ме ђу Европ ских за јед ни ца и њи хо-
вих др жа ва чла ни ца, са јед не стра не, и Ре пу бли ке Ср би је, са дру ге стра не“, члан 125, 
Кан це ла ри ја за европ ске ин те гра ци је Вла де Ре пу бли ке Ср би је, Ин тер нет, http://www.
se io.gov.rs/upload/do cu ments/spo ra zu mi_sa_eu/ssp_pre vod_sa_ane xi ma.pdf, при ступ: 
06/10/2011.

38) Ана С. Тр бо вић, Дра ган Ђу ка но вић, Бо ри сав Кне же вић, Јавнауправаиевропскеинте
грацијеСрбије, ФЕ ФА, Бе о град, 2010, стр. 184. 
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У Ре зо лу ци ји На род не скуп шти не о при дру жи ва њу Европ ској 
уни ји39) кон ста то ва но је да је по ла зна осно ва за ње но до но ше ње ја-
сно из ра же но опре де ље ње гра ђа на Ср би је и по ли тич ки кон сен зус 
о при сту па њу Европ ској уни ји, што је про гла ше но за нео спор ни 
стра те шки циљ. По ред то га, убр за ни ула зак Ср би је у пу но прав-
но члан ство ЕУ и при сту па ње Парт нер ству за мир су про гла ше ни 
за стра те шки и на ци о нал ни циљ, ко ме На род на скуп шти на тре ба 
да да је пу ну и стал ну по др шку. На род на скуп шти на је из ра зи ла 
спрем ност да ис пу ни нео п ход не пред у сло ве за убр за ну ин те гра-
ци ју у Европ ску уни ју, уз по што ва ње људ ских пра ва, ис пу ња ва-
ње ме ђу на род них оба ве за и са рад њу са су се ди ма кроз ре ги о нал не 
ини ци ја ти ве. У ци љу ја ча ња са рад ње са Европ ском уни јом, при-
сту пи ће се да љем ускла ђи ва њу за ко но дав ства са прав ним те ко-
ви на ма ЕУ, ко је ће до би ти при о ри тет у ра ду На род не скуп шти не, 
укљу чу ју ћи уво ђе ње по себ них про це ду ра за по бољ ша ње ефи ка-
сно сти тог про це са. Скуп шти на је из ра зи ла оче ки ва ње да ће Вла да 
јед ном у три ме се ца ин фор ми са ти На род ну скуп шти ну о пла ни ра-
ним и ис пу ње ним оба ве за ма, као и о ре а ли за ци ји свих про гра ма 
и ак тив но сти нео п ход них за убр за ва ње про це са при дру жи ва ња. 
На род на скуп шти на се оба ве за ла да ће раз ви ја ти и уна пре ђи ва ти 
са рад њу са Европ ским пар ла мен том, пар ла мен ти ма зе ма ља чла ни-
ца, и пар ла мен ти ма ко ји су укљу че ни у Про цес ста би ли за ци је и 
при дру жи ва ња.

Пра ће њем из ве шта ја о спро во ђе њу НПИ, мо же се ви де ти да 
ли је На род на скуп шти на за и ста да ла при о ри тет усва ја њу за ко но-
дав ства из тзв. „европ ске аген де“. Од по чет них 35% за ко на, ко ли ко 
је На род на скуп шти на усво ји ла у од но су на до ста вље не пред ло ге 
за ко на, и 29% свих усво је них оба ве за из НПИ, од ју ла 2008. до ју на 
2011. го ди не усво је но је 93% за ко на, од но сно 172 од 185 пред ло га 
ко ји су упу ће ни На род ној скуп шти ни.40)

У свом Ми шље њу о зах те ву Ср би је за члан ство у Европ ској 
уни ји, Ко ми си ја про це њу је да је Ср би ја пар ла мен тар на де мо кра-
ти ја, чи ји је устав ни и за ко но дав ни оквир у ве ли кој ме ри у са гла-

39) „Ре зо лу ци ја На род не скуп шти не о при дру жи ва њу Европ ској уни ји“, 13.10.2004, Ин-
тер нет, http://www.par la ment.gov.rs/upload/ar chi ve/fi les/cir/pdf/osta la_ak ta/2004/pdf_RS_ 
48-04.zip, при ступ: 15/10/2011. 

40) Из ве шта ји о спро во ђе њу НПИ су пре у зе ти са Ин тер нет пре зен та ци је Кан це ла ри је за 
европ ске ин те гра ци је Вла де Ре пу бли ке Ср би је, Ин тер нет, http://www.se io.gov.rs/до ку-
мен та/на ци о нал на-до ку мен та.177.html, при ступ: 13/10/2011. 
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сно сти са европ ским прин ци пи ма и стан дар ди ма, а ин сти ту ци је су 
до бро раз ви је не. Од 2008. го ди не Ср би ја се све ви ше кон цен три-
ше на на по ре ве за не за ре фор ма тор ску европ ску аген ду (EU-re la ted 
re form agen da).41) Вла да је по бољ ша ла сво је про це ду ре, а пар ла-
мент је по стао ефи ка сни ји у за ко но дав ној ак тив но сти. Ко ми си ја је 
под ву кла да би за ко но дав ни про цес мо гао да бу де уна пре ђен уко-
ли ко би се спро во ди ле кон сул та ци је са раз ли чи тим ак те ри ма (sta-
ke hol ders). По треб но је да ље раз ви ти спо соб ност пар ла мен тар ног 
над зо ра и вла ди ног пла ни ра ња по ли ти ка. Ср би ја је осно ва ла нео п-
ход на не за ви сна ре гу ла тор на те ла. Про пи си ко ји ва же за пар ла мен-
тар ни над зор над го ди шњим из ве шта ји ма ових те ла су раз ја шње ни 
(cla ri fied), иако је по треб но оја ча ти пра ће ње пре по ру ка од стра не 
не за ви сних и ре гу ла тор них те ла. Јав на ад ми ни стра ци ја је уоп ште-
но гле да но до бро раз ви је на, на ро чи то на цен трал ном ни воу. Од 
2001. го ди не се одр жа ва ју из бо ри у скла ду са ме ђу на род ним стан-
дар ди ма, а из бор но за ко но дав ство је не дав но ускла ђе но са европ-
ским стан дар ди ма. Име но ва ње по сла ни ка у На род ној скуп шти ни 
ће се вр ши ти на осно ву ли сте ко ја је пред ста вље на би ра чи ма, а 
уки ну те су и тзв „блан ко остав ке“. Оја чан је прав ни и ин сти ту ци-
о нал ни оквир вла да ви не пра ва, укљу чу ју ћи бор бу про тив ко руп-
ци је и ор га ни зо ва ног кри ми на ла, на ро чи то има ју ћи у ви ду ре фор-
му пра во су ђа, ус по ста вља ње Аген ци је за бор бу про тив ко руп ци је 
и ме ђу на род ну са рад њу у кри вич ним ства ри ма. Ме ђу тим, и да ље 
оста ју иза зо ви на по љу пра во су ђа, бор бе про тив ко руп ци је и ор-
га ни зо ва ног кри ми на ла. По сто ји од го ва ра ју ћи оквир за ци вил ну 
кон тро лу сна га без бед но сти.42) На осно ву про це на о ис пу ња ва њу 
кри те ри ју ма из Ко пен ха ге на и про це не да би при сту па ње Ср би је 
има ло огра ни чен уку пан ути цај на по ли ти ке Европ ске уни је, и да 
не би ути ца ло на спо соб ност Уни је да одр жа ва и про ду бљу је свој 
раз вој, Европ ска ко ми си ја је упу ти ла Европ ском пар ла мен ту и Са-
ве ту пре по ру ку да Ср би ја до би је ста тус др жа ве кан ди да та.43)

41) „Com mu ni ca tion from the Com mi sion to the Euro pean Par li a ment and the Co un cil – Com-
mi sion Opi nion on Ser bia’s ap pli ca tion for mem ber ship of the Euro pean Union“, op.cit., pp. 
5-6. 

42) Ibid, p. 6.  
43) Ibid, p. 12.
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ДАЛИПРОЦЕСДЕПАРЛАМЕНТАРИЗАЦИЈЕ
МОЖЕБИТИРЕВЕРЗИБИЛАН

Уру ша ва ње ин сти ту ци је пар ла мен та на гло бал ном ни воу и у 
Ср би ји, под ве ли ким је ути ца јем про це са евро пе и за ци је. Ка ко је 
по ка за но у тре ћем де лу ра да, упра во је уче шће Ср би је у про це-
су европ ских ин те гра ци ја до ве ло до зна чај ног по ра ста за ко но дав-
не ак тив но сти, ко ја, као што смо ви де ли, до во ди до по ти ски ва ња 
оста лих, не ма ње ва жних функ ци ја На род не скуп шти не. По ку ша ји 
пре ва зи ла же ња ових про бле ма по сто је, али не до вр ше на ин сти ту-
ци о на ли за ци ја На род не скуп шти не, не по сто ја ње кон со ли до ва не 
де мо кра ти је и, што је нај ва жни је, не до ста так све сти глав них ак те-
ра по ли тич ког про це са, пре све га пар ти ја, о по тре би на гла ша ва ња 
пар ти ци па тив не ди мен зи је де мо кра ти је у Ср би ји, не ули ва ју мно го 
на де да ће се у да љем то ку про це са европ ских ин те гра ци ја си ту а-
ци ја про ме ни ти, и На род на скуп шти на сте ћи у очи ма гра ђа на онај 
ле ги ти ми тет, ко ји се оче ку је од пред став нич ког те ла. 

На осно ву при ме ра бри тан ског, фран цу ског, не мач ког и дан-
ског пар ла мен та, мо же се за кљу чи ти да на ци о нал ни пар ла мен ти 
не мо ра ју ну жно по ста ти не моћ не ин сти ту ци је у усло ви ма члан-
ства у Европ ској уни ји, ма да се не мо же за не ма ри ти ути цај про це-
са европ ске ин те гра ци је на сла бље ње на ци о нал них пар ла ме на та 
због тен ден ци је из вр шне вла сти да се по ја вљу је као чу вар у аре ни 
из ме ђу на ци о нал не и европ ске ди мен зи је. Од го вор на ци о нал них 
пар ла ме на та се са сто ји у стра те шком при ла го ђа ва њу, али за ви сно 
од ин сти ту ци о нал ног кон тек ста у ко ме де лу ју.44) Ва жно је не пре не-
брег ну ти ди ле му – да ли по сва ку це ну ути ца ти на ис ход пре го во ра 
ко је из вр шна власт вр ши на ни воу Европ ске уни је, чак и ако јој се 
ти ме ума њу је ма не вар ски про стор. Због ове ди ле ме, на ци о нал ни 
пар ла мен ти при бе га ва ју раз во ју стра те ги ја ко је ће им омо гу ћи ти да 
кон тро ли шу вла ду, а да је ипак не спу та ва ју. По сто је че ти ри основ-
не стра те ги је. Пр во, пар ла мент не мо ра да по ку ша ва да ути че на 
пре го ва рач ку по зи ци ју сво је вла де у то ку од ви ја ња пре го во ра, али 
је мо же по зва ти на од го вор ност на кон то га, од но сно на ве сти је да 
пре го ва рач ку по зи ци ју пред ста ви пар ла мен ту и јав но сти. Дру го, 
пар ла мен ти или од бо ри мо гу да пре ра сту у фо ру ме јав не рас пра ве, 

44) Ka trin Auel, Bert hold Rit tber ger, „Fluc tu ant nec mer gun tur. The Euro pean Par li a ment, na ti-
o nal par li a ments and Euro pean in te gra tion“, in: EuropeanUnion,PowerandPolicyMaking, 
op.cit., p. 134.
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при ли ком ко је мо гу би ти из не те раз ли чи те ин фор ма ци је, иде је и 
ар гу мен ти, ко ји ма се мо гу про ме ни ти не ке од лу ке вла де ве за но за 
европ ске по сло ве. Тре ће, чла но ви пар ла мен та мо гу да са ра ђу ју на 
не фор мал ном ни воу са ми ни стри ма ко ји су за ду же ни за европ ске 
ин те гра ци је, што мо же да до ве де до ути ца ја на од ре ђе ну по ли ти ку 
вла де, али не мо ра да се ти че уоп ште не пре го ва рач ке по зи ци је на 
европ ском ни воу. Че твр то, чла но ви пар ла мен та мо гу да по ку ша ју 
да за о би ђу вла ду, и са ми ус по ста ве ка на ле ути ца ја на усва ја ње по-
ли ти ка на европ ском ни воу, ди рект ним кон так ти ма са ак те ри ма на 
европ ском ни воу, или чак у дру гим др жа ва ма.45)

То ука зу је на чи ње ни цу да На род на скуп шти на у на став ку 
европ ских ин те гра ци ја мо же да при бег не ин сти ту ци о нал ним ре-
ше њи ма ко ји ма су при бе гли пар ла мен ти др жа ва чла ни ца ЕУ, уко-
ли ко же ли да спре чи да љи пад свог ути ца ја. То су: 1) ин си сти ра ње 
на пра ву пар ла мен та да до би је ин фор ма ци је о европ ским пи та њи-
ма од сво јих вла да; 2) спро во ђе ње уну тра шњих ре фор ми да би се 
по ве ћа ла спо соб ност при хва та ња и об ра де ве ли ког бро ја ин фор ма-
ци ја ко је су по ве за не са про це сом европ ских ин те гра ци ја; 3) уво-
ђе ње „ре зер ви са ног над зо ра“ („scru tiny re ser ve“), од но сно пра во 
усва ја ња ре зо лу ци ја о европ ским пи та њи ма пре не го што се по-
стиг не до го вор. До след на при ме на ових ре ше ња би у ве ли кој ме ри 
мо гла да оја ча по зи ци ју На род не скуп шти не.46)

Sla dja na Mla de no vic
WEAKENING OF THE CAPACITY OF THE SERBIAN  

ASSEMBLY  IN THE PROCESS OF EUROPEAN  
INTEGRATION

Sum mary
Inthispapertheauthorconsidersaconceptofthedepar
liamentarisationofpoliticsoftheRepublicofSerbiainthe
processofEuropean integration.To thisend, theauthor
offerstheunderstandingoftheprocessofdeparliamenta
risation,thatistosay,thelossofimportance,jurisdiction
andpowerofthenationalparliamentsundertheinfluence
ofthefactorsfrombothdomesticandinternationalenvi
ronment.Wealsoconsideredthecausesoftheweakening
oftheroleofparliament,primarilythoseemanatingfrom
thecharacteristicsofthepoliticalsystem.Thetendencies
inSerbiaaresimilartothoseintherestofthepostcom

45) Ibid, pp. 128-129.
46) Ibid, p. 127. 
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munist states,due towhich theauthorcomparedSerbia
tootherstatesthathaveundergonetransition.Oneofthe
basicassumptionsof thepaper is thatonemustfind the
reasonsfordeparliamentarisationinthefunctionsofthe
parliament.InthecaseofSerbia,theauthorpresentsthe
evidencethatpointtothefactthatthelegislativefunction
prevailsontheagendaoftheNationalAssemblyofSerbia,
which leads to the suppression of the other functions of
thisinstitution.Forthepurposeofthispaper,theauthor
emphasizedadifferencebetweentheprocessofEuropea
nisation,whichistakingplaceintheEUmemberstates,
andtheprocessofEuropeanintegration,inwhichthesta
tesof theWesternBalkan, includingSerbia,participate.
Bothprocessescanleadtotheweakeningofthepositionof
nationalparliament,whichisexactlywhatisgoingonin
Serbia.However,itmustn’tbethecase,causingtheauthor
toaskaquestionwhethertheprocessofdeparliamentari
sationcanbereversible.
Keywords:deparliamentarisation,NationalAssemblyof
Serbia, parliamentary functions, European integration,
transition,consolidateddemocracy
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Re su me
Deparliamentarisation represents the process of wea
kening thesignificance, functionsandpowerofnational
parliaments.Thatprocessdependsupontheinternaland
externalfactors.InthecaseofSerbia,aswellasthemem
bers of theEuropeanUnion, the principal international
factorthatinfluencesontheprocessofdeparliamentari
sationisindeedtheEuropeanUnion,actingthroughthe
processofEuropeanisation.i.e.Europeanintegration.Be
sides, the legislative functions of theNationalAssembly
causethesuppressionofotherfunctions,aboveall,elec
tive, control, representativeandbudget functions,which
represent another important factor of the deparliamen
tarisation.TheprocessofEuropeanintegrationinfluence
thesetendencies,andforcesupontheNationalAssembly
thefunctionswithwhichitisdifficulttohandle,orincre
ase thedegreeof itsdemocraticcharacter.However, the
process of deparliamentarisation can be reversible, if
national parliaments reorganize its structures, force the
governmenttoinformtheparliamentaboutitsEuropean
affairs,andadoptthedocumentswhichwillbindthego
vernmentswhilecarryingEuropeanaffairs.
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