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Пред сед нич ки избо ри у Репу бли ци Срби ји 
као доказ тен ден ци је ка пове ћа њу ауто ри тар них
карак те ри сти ка поли тич ког систе ма 

Од вре ме на вла да ви не Сло бо да на Мило ше ви ћа  пред сед нич ки избо ри нису били 
пра ће ни већим непра вил но сти ма и што је још важни је нерав но прав но шћу уче сни ка. 
Дело ва ње и јав ни наступ кан ди да та вла да ју ће коа ли ци је јасно су ука зи ва ли на суштин-
ске про ме не у устав ном поло жа ју шефа држа ве и на кри ми на ли за ци ју свих њего вих 
про тив ни ка. Нерав но прав ност се огле да ла у пита њи ма кан ди до ва ња, вође ња кама па-
ње, кам па њом увре да, дис ква ли фи ка ци је и кри ми на ли за ци је поли тич ких про тив ни ка 
пре ко при ват них и пара др жав них меди ја под јасним ути ца јем и кон тро лом вла де, те 
уру ша ва њем уста ва какве су Репу блич ка избор на коми си ја и Ради о ди фу зни савет што 
је и иза зва ло гра ђан ске демон стра ци је које су усле ди ле избо ри ма. После избо ра нови 
пред сед ник репу бли ке наста вио је да се пона ша и делу је као да је и даље на челу извр-
шне вла сти и није се, упр кос навод ној прак си успо ста вље ној 2012. одре као дужно сти 
шефа стран ке. 

Зако но дав на власт као огле да ло
демо кра ти је у Срби ји пока зу је 
њено систе мат ско уру ша ва ње

Ни у вре ме вла да ви не режи ма Сло бо да на Мило ше ви ћа народ на скуп шти на није 
била у толи кој мери мар ги на ли зо ва на као током 2017. годи не. Рад одбо ра, у пот пу но-
сти пот чи њен вла ди СНС, без пред сед ни ка из редо ва опо зи ци о них стра на ка, каква је 
прак са посто ја ла током неких од рани јих вла да, уче ста ли инци ден ти, став пред сен ди це 
пар ла мен та и однос који је у пот пу но сти нерав но пра ван (новем бра 2017. 90% опо ме-
на пред сед ни це било је изре че но посла ни ци ма опо зи ци је), тако ђе однос извр шне вла-
сти пре ма зако но дав ној (добар при мер је зло у по тре ба послов ни ка о раду пар ла мен та 
при ли ком рас пра ве око држав ног буџе та захва љу ју ћи чему је опстру и са на рас па ра ва). 
Неса мо стал ност посла ни ка, неспрем ност на деба ту, нето ле ран ци ја пре ма ста во ви ма 
опо зи ци је, њена суштин ска кри ми на ли за ци ја и непри хва та ње народ них ини ци ја ти ва 
јасно ука зу ју на опа да ње демо кра ти је у Срби ји. Увре де посла ни ка као и насто ја ње да 
скуп шти на заба ви гра ђа не уме сто да их додат но укљу чи у поли ти ку спе ци фич ност су 
сази ва са вели ком напред њач ком већи ном. 
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Меди ји у слу жби режи ма: јав ни сер ви си 
паси ви зи ра ни и дегра ди ра ни, уста но ве за 
кон тро лу уру ше не, при ват ни и пара др жав ни
меди ји у кам па њи која је мање демо крат ска и
ради кал ни ја од Мило ше ви ће вих меди ја за вре ме 
тра ја ња рата

Све ана ли зе срп ских и стра них орга ни за ци ја које пра те сло бо ду меди ја гово ре о 
нерав но прав но сти поли тич ких субје ка та и зло у по тре би меди ја у слу жби јед не лич но-
сти, ода не јој стран ке и вла сти коју оства ру ју. При том, дело ва ње при ват них и парад-
жав них меди ја – чије је финан си ра ње неја сно и који често доби ја ју вели ки део нов ца 
којим се (по пра ви лу непо треб но и без пра вед ног и тарн спа рент ног тен де ра) рекла ми-
ра ју и огла ша ва ју јав на пред у зе ћа (која сто је под неп со ред ном кон тро лом вла де) – пока-
зу је пра ву при ро ду наста ју ћег режи ма. Она је насил на, засно ва на на мржњи нај си ро ма-
шни јих и нај не о бра зо ва ни јих гра ђа на и стра ху дела наро да од држа ва и поје ди на ца са 
који ма режим у Срби ји пара док сал но добро сара ђу је. 

Суд ство неак тив но у зашти ти демо кра ти је
и угро же но од стра не вла сти

Изве сно је да је суд ска гра на вла сти сла би ја од извр шне и зако но дав не. Одлу ке 
Устав ног суда о устав но сти бри сел ског спо ра зу ма (када се про гла сио нена дле жним 
чиме је сру шен устав ни систем засно ван на кон сен зу су из 2006. годи не)1 пока за ле су 
да Устав ни суд нема капа ци тет да се меша у било које пита ње које зади ре у инте ре се 
тре нут не вла сти у Срби ји. Нере гу лар но сти, зло у по тре бе и отво ре но наси ље какво је 
испо ље но на локал ним избо ри ма у Пећин ци ма одр жа ним 24. децем бра 2017. пока зу-
је сву сла бост суд ске вла сти и њену нере фор ми са ност. После потвр ђе не осло ба ђа ју-
ће пре су де бив шем мини стру Пре дра гу Буба лу реак ци ја вла сти била је таква да је из 
самог врха суд ства у Срби ји сти гла изја ва о томе да се ова кав при ти сак не пам ти и како 
се тако нешто није дого ди ло ни за вре ме Мило ше ви ће вог режи ма.    

ЕУ као фак тор ста би ли за ци је режи ма 
уме сто ста бил но сти Срби је и реги о на

Изве сно је, пре ма рас по ло жи вим изве шта ји ма и дру гим пода ци ма, да Срби ја није 
задо во љи ла аген ду потреб ну за при кљу чи ва ње ЕУ кад је реч о демо крат ским стан дар-
ди ма. Ипак, упр кос томе пору ке вла сти и поје ди них висо ких пред став ни ка ЕУ гово ре 
у при лог закључ ци ма да је демо кра ти ја у Срби ји у фази напре до ва ња. Реч је о дуго роч-
ним праг ма тич ним инте ре си ма ЕУ и НАТО у вези са афир ма ци јом држав но сти Косо ва 
и Мето хи је, те одно си ма Срби је са Црном Гором, БиХ и Хрват ском. На тај начин ЕУ 
поста је сау че сни ца у уру ша ва њу демо кра ти је и њених уста но ва ради одр жа ња навод-
не ста бил но сти а све у духу уве ре ња о кул тур ној дефект но сти срп ског наро да коме је 
потре бан нека кав поли тич ки ста ра тељ. 

1  Бри сел ским спо ра зу мом Репу бли ка Срби ја је пре да ла део сво јег суве ре ни те та и овла шће ња у сусдству и 
уну тра шњим посло ви ма над гра ђа ни ма који су јој лојал ни а који живе на Севе ру Косо ва. Ова одлу ка доне се на 
је без рас пра ве у Народ ној скуп шти ни, про тив но свим рани јим зако ни ма и плат фор ма ма доне се ним на вла ди 
и Народ ној скуп шти ни. Устав ни суд се огла сио нена дле жним по овом важном пита њу. 
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УВОД НЕ НАПО МЕ НЕ

Током 2017. годи не2 у Срби ји су одр жа ни избо ри за пред сед ни ка Репу бли ке. Иску-
ство је пока за ло да је пита ње избо ра шефа држа ве кључ но за цело ку пан избор ни про-
цес, буду ћи да су од обно ве више стра нач ке демо кра ти је пре два де сет и седам годи на, 
при ли ком вели ких про ме на вла сти 2000. и 2012. годи не, увек про ме не на челу репу-
бли ке (Срби је и СР Југо сла ви је) води ле ка губит ку леги ти ми те та иза бра них уста но ва 
зако но дав не и извр шне вла сти. Зато су април ски избо ри за пред сед ни ка Репу бли ке из 
2017. годи не били дво стру ко важни. Одлу ком да тада шњи пре ми јер буде кан ди дат за 
пред сед ни ка и да акту ел ном шефу држа ве буде ускра ће на кан ди да ту ра за дру ги ман-
дат (што се у Срби ји до сада ника да није деслио док је стран ка којој пред сед ник при па-
да на вла сти) Вучић је и фор мал но постао шеф јед ног режи ма, док је побе да над опо зи-
ци јом афир ми са ла вели ку власт коју је у сво јим рука ма сабрао.

Пред сед нич ки избо ри отво ри ли су неко ли ко вели ких и важних пита ња. Може се 
рећи да је по први пут од 2000. годи не и поку ша ја тада шње Мило ше ви ће ве вла сти да 
фал си фи ку је избо ре, те касни јих сум њи у одлу ке Саве зне избор не коми си је и Врхов ног 
суда СР Југо сла ви је у корист Демо крат ске опо зи ци је Срби је дошло до сум њи у регу лар-
ност избор ног про це са.3

Пред сед нич ки избо ри отво ри ли су пита ње несре ђе них бирач ких спи ско ва, нерав-
но прав но сти уче сни ка у избо ри ма пред уста но ва ма кон тро ле избор ног про це са – Репу-
блич ке избор не коми си је и уста но ва ма кон тро ле сло бо де меди ја РЕМ-а. Стран ке нису 
биле рав но прав не ни кад је реч о исти ца њу кан ди да ту ра, тач ни је ове ра пот пи са.4 Конач-
но, пита ње медиј ске засту пље но сти и ресур са на рас по ла га њу стран ка ма тако ђе није 
дава ло мно го шан се за рав но пра ван наступ и поште не избо ре. 

Од посеб ног зна ча ја за про це ну ста ња демо кра ти је у јед ном дру штву несум њи во 
је спрем ност вла де на дија лог око важних пита ња и сте пен њене толе рант но сти пре-

2 Реч је о раз до бљу од децем бра 2016. до децем бра 2017. годи не.

3 Вла да СНС-а успо ста вље на је 2012. после медиј ски сасвим успе шних тврд њи тада шњег кан ди да та за пред-
сед ни ка репу бли ке Томи сла ва Нико ли ћа да су избо ри фали си фи ко ва ни. Тада су Нико лић и Вучић пока за ви ли 
џако ве са гла сач ким листи ћи ма које су навод но негде про на шли. Пет месе ци касни је, окто бра 2012. над ле жно 
тужи ла штво је одба ци ло кри вич ну при ја ву.  Vuk Z. Cvi jić, Okon ča na afe ra „Džak”: Nije bilo kra đe gla so va, Blic, 
16. 10. 2012, http://www.blic.rs/vesti/poli ti ka/okon ca na-afe ra-dzak-nije-bilo-kra de-gla so va/9pkytm7 (сајт посе ћен 
23. 12. 2017). Изве штај орга ни за ци је Фри дом Хаус: https://fre e dom ho u se.org /report/nati ons-tran sit/2012/ser bia 
(сајт посе ћен 23. 12. 2017); Поред 47 при го во ра Репу блич кој избор ној коми си ји, уоче не су непра вил но сти у 
избор ним спи ско ви ма, а при ја вље ни су и поку ша ји мита, зло у по тре бе поли ци је и држав них слу жби. Нити 
један од тих слу ча је ва није раз ре шен. Ana Kaplij, Dve ri: Broj ne nepra vil no sti na izbo ri ma, N1, 02.04.2017.,  http://
rs.n1info.com/a239496/Vesti/Vesti/Dve ri-Broj ne-nepra vil no sti-na-izbo ri ma.html (сајт посе ћен 12. 01. 2018).

4 О овом про бле му писа ли су ауто ри извеп та ја ОЕБ СА после скуп штин ских избо ра из 2016. годи не., REPU
BLI K A SRBI JA, PRE VRE ME NI PAR LA MEN TAR NI IZBO RI 24. april 2016., http://www.osce.org/sr/odi hr/elec ti ons/
ser bia/259021?dow nlo ad=true, str. 8 (сајт посе ћен 23. 12. 2017).
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ма опо зи ци ји. Таква толе ран ци ја је у вре ме вла да Алек сан дра Вучи ћа упра во неста ла. 
Деба те су рет ке на про гра ми ма јав ног сер ви са. При ват не и пара при ват не теле ви зи је и 
дру ги меди ји, често у вла сни штву осо ба бли ских првом чове ку режи ма, воде истин ску 
харан гу про тив сва ког ко дру га чи је мисли. Биза ран лич ни, мржњом надах нут и искљу-
чив став не задр жа ва ју само вла сни ци и уред ни ци при ват них меди ја већ и функ ци о не ри 
вла да ју ће стран ке. Током кам па ње пока за ло се да Алек сан дар Вучић има сво је медиј ске 
и поли тич ке „јастре бо ве“ који не само да засту па ју поли ти ку вла де, већ све сно и систе-
мат ски ради ка ли зу ју и екс тре ми зу ју јав ност. Вучи ће ви мани ри из вре ме на док је био 
гене рал ни секре тар шови ни стич ке, насил не и ауто ри тар не Срп ске ради кал не стран ке, 
само су поста ли банал ни ји и акут ни ји. Њего ва насто ја ња да непре кид но буде у сре ди-
шту пажње јав но сти нису фоку си ра на на пред ста вља ње резул та та њего ве вла сти већ, 
напро тив, на њего во насто ја ње да одго во ри свим кри ти ча ри ма. Чак и као ново и за бра-
ни пред сед ник Срби је, он у редов ним насту пи ма у јав но сти зау зи ма неиз ме нич но агре-
си ван став и паће нич ки насто је ћи да сво је про тив ни ке опту жи не само за погре шке, 
непо ште ње или неспо соб ност, већ и за злу наме ру, бизар ну зло бу (често их опту жу је да 
му напа да ју поро ди цу) и нело јал ност држа ви. Повр шна ана ли за про ре жим ских меди ја 
пока зу је да су држа ње вла сти и њене кам па ње ради кал ни ји него у вре ме рата и санк ци ја. 

Изве штај Кан це ла ри је за демо крат ске инсти ту ци је и људ ска пра ва ОЕБС-а о пред-
сед нич ким избо ри ма јасно ука зу је на нерав но прав ност кан ди да та у избор ној кам па-
њи, меди ји ма, финан си ра њу...5 Тако ђе ука за но је и на недо ста так прав ног окви ра који 
би омо гу ћио поштен избор ни про цес. Да избор но зако но дав ство није уна пре ђи ва но од 
2006., ауто ри ОЕБС-овог изве шта ја при ме ћу ју да није регу ли са но ни пита ње исправ но-
сти и тран спа рент но сти бирач ких спи ско ва.6 

Ана ли зе стра них орга ни за ци ја које посма тра ју сте пен демо кра ти је у поје ди ним 
држа ва ма пока зу ју пад демо крат ских стан дар да или, у бољем слу ча ју, стаг на ци ју. Ком-
би но ва ни са оја ча ва њем јед не пар ти је и њеног пред сед ни ка, те понов ним учвр шћи-
ва њем теме ља мони зма, какав није виђен од избо ра 1992, који не би могли бити успо-
ста вље ни без спо ра зум ног под ри ва ња демо крат ских уста но ва од стра не срп ских ели та, 
вла сти и одре ђе них кру го ва из САД и ЕУ, може мо рећи да је на пар ла мен тар ним избо-
ри ма 2016. и пред сед нич ким избо ри ма 2017. ство рен темељ за успо ста ву ауто ри тар не 
вла сти и под ри ва ње демо крат ских уста но ва и гра ђан ских сло бо да. 

Вели ки недо ста так реформ ског и демо крат ског капа ци те та сада шњих вла сти је и 
чиње ни ца да су, по инер ци ји из ради кал ских годи на, вође СНС-а и саве зни ка непре кид-
но у избор ној кам па њи. Као вешта ци кам па ње они не бри ну о чиње ни ца ма већ о ути-
ску. Број на обе ћа ња, пре све га Вучи ће ва (реша ва ње слу ча ја Сава ма ла, обе ћа ни ритам 
рефор ми, град ње...)7, касни је систе мат ски нису спро во ђе на, чиме је напу ште на добра 
демо крат ска прак са успо ста вље на после дола ска демо крат ских вла сти на власт у првим 
општи на ма 1992. и 1996/97. годи не. 

Пита ње сте пе на демо кра ти је у некој држа ви нео дво ји во је веза но за спрем ност вла-
де да толе ри ше и ува жи дру га чи је мишље ње. Током вла да ви не напред њач ких коа ли ци-

5 REPU BLI K A SRBI JA,  PRED SED NIČ KI  IZBO RI  2. april 2017, Izveš taj Misi je OEBS/KDILJPa o pro ce ni spro vo đe
nja izbo ra, Konač ni izveš taj, Var ša va jun 2017., http://www.osce.org/sr/odi hr/elec ti ons/ser bia/330296?dow nlo ad=true 
(сајт посе ћен 23. 12. 2017).

6 Исто, 8.

7 Neis pu nje na obe ća nja Vuči ća, http://www.isti no mer.rs/cla nak/1853/Neis pu nje na-obe ca nja-Vuci ca (сајт посе-
ћен 23. 12. 2017).
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о них вла да, обно вље ни су одно си хлад ног гра ђан ског рата у Срби ји. Упр кос томе што 
декла ра тив но спро во ди реформ ску поли ти ку пето ок то бар ских коа ли ци ја окре ну ту ЕУ 
и рефор ма ма, акту ел на вла да насту па у сво јим кри ти ка ма пре ма прет ход ним вла да ма 
са пози ци ја послед ње Мило ше ви ће ве адми ни стра ци је. Поред тога, пара др жав ни меди-
ји у навод ном при ват ном вла сни штву воде и анти за пад ну поли ти ку, која је у суштин ској 
супрот но сти са поли ти ком коју годи на ма инспи ри ше акту ел ни пред сед ник Репу бли-
ке Срби је. Немо гу ће је изгра ди ти демо крат ску држа ву ако опту жбе пре ма опо зи ци ји, 
поред неспо соб но сти и непо ште ња, непре кид но садр же и читав сет опту жби који пред-
ста вља као анти др жав ни и стра ни еле мент. 

Пита ње коруп ци је темељ но је зло у по тре бље но у срп ској поли ти ци. Вла де ДОС-а 
поста ле су зло гла сне због коруп ци је. Иако је она навод но поста ла нижа због успо ста-
вља ња трај ног мира, обно ве прав не држа ве и инте гра ци је Срби је у међу на род ну зајед-
ни цу, тран зи ци ја је доне ла нове раз ме ре коруп ци је, а већа сло бо да меди ја учи ни ла је 
да она поста не у дале ко већој мери озло гла ше на у јав но сти.8 Побе де СНС-а и ства ра ње 
њего вих коа ли ци о них вла да непре кид но су пове зи ва не са вели ким обе ћа њи ма и актив-
но сти ма у сузби ја њу коруп ци је. До данас, после пет годи на, поста ло је јасно да су резул-
та ти скром ни и да су пра во сна жне пре су де, чак и сим бо лич не, недо вољ но број не.   

 

8 Ства ри се међу тим, у пер цеп ци ји како гра ђа на Срби је тако и стра них инве сти то ра нису мно го про ме ни ле 
током ове деце ни је. Гоа ти: Коруп ци ја нај ве ћи про блем Срби је, Тањуг,  30. окто бар 2010., http://www.novo sti.
rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D
0%B0/%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE.395.html:305771-Goa ti-Korup ci ja-naj ve ci-pro-
blem-Srbi je (sajt pose ćen 23. 12. 2017);  D&B: Saj ber kri mi nal i korup ci ja naj ve ći pro ble mi u Srbi ji, 03. 10. 2017, http://
cik.co.rs/2017/10/03/db-saj ber-kri mi nal-i-korup ci ja-naj ve ci-pro ble mi-u-srbi ji/ (сајт посе ћен 23. 12. 2017).
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МЕДИ ЈИ И ДЕМО КРА ТИ ЈА 

Стран ке вла да ју ће коа ли ци је пред ста вља ле су меди је као сло бод не, непре кид но 
се пози ва ју ћи на навод но неу трал но или чак опо зи ци о но ори јен ти са не јав не сер ви се 
или меди је у вла сни штву држа ве. При том, изно си ли су и нетач не подат ке твр де ћи да је 
пред ста вља ње дело ва ња СНС-а и њего вих кан ди да та било у корист вла да ју ћег режи ма. 
Чиње ни ца је, међу тим, да је пре ми јер Вучић насту пао и у држав ној функ ци ји, те да су 
држав не актив но сти као и често после 1990. биле у слу жби избор не кам па ње. Актив но-
сти режи ма СНС-а и саве зни ка у пред из бор ној кам па њи и упо тре ба држа ве и држав них 
ресур са нису, међу тим, по свом оби му виђе ни чак ни у вре ме избо ра из деве де се тих 
годи на. У цен трал ним еми си ја ма елек трон ских меди ја, Алек сан дар Вучић је у мар ту 
2017. био као пред сед нич ки кан ди дат чети ри пута више при су тан од опо зи ци о ног кан-
ди да та Саше Јан ко ви ћа, који је на избо ри ма добио нај ви ше гла со ва међу опо зи ци о ним 
кан ди да ти ма.9 Дакле, већ од почет ка дата је јасна пред ност режим ском кан ди да ту. Када 
томе дода мо дело ва ње пара др жав них меди ја, од којих су неки има ли вели ку и зна чај ну 
помоћ из буџе та или доби ја ју вели ка сред ства за рекла ми ра ње од држав них, моно по ли-
стич ких пред у зе ћа – јасно је да Срби ја спа да у ред европ ских држа ва са нај ма ње медиј-
ских сло бо да нео п ход них за дело ва ње демо крат ске држа ве.

Про цес кан ди до ва ња и кам па ња пока за ли су мањ ка во сти демо кра ти је у Срби ји. Кан-
ди да ти су били наи ла зи ли на пре пре ке при ли ком ове ра ва ња пот пи са, док је режим ски 
кан ди дат без тешко ћа обез бе дио потреб не услу ге нота ра. Рела тив на затво ре ност меди-
ја била је пра ће на неја сно ћа ма и зло у по тре ба ма у раду Репу блич ке избор не коми си је 
(РИК) и Регу ла тор ног тела за елек трон ске меди је (РЕМ). После избо ра су дани ма тра-
ја ли про те сти у више гра до ва упра во због поно вље ног (тако је било и на пар ла мен тар-
ним избо ри ма 2016) лошег рада уста но ва које су осно ва не како би обез бе ди ле поште не 
избо ре. При мет но је систе мат ско уру ша ва ње и мар ги на ли зо ва ње ових уста но ва које су 
од вели ке важно сти за функ ци о ни са ње савре ме не демо кра ти је.10 

Опо зи ци о ни кан ди да ти и посла ни ци били су нерав но прав ни током про те кле годи не. 
Вели ка већи на коју СНС има у скуп шти ни упо тре бља ва на је како би био поти снут глас опо-
зи ци је. Од систе мат ског заглу ши ва ња тог гла са, под сти ца њем ригид них, често неспрем них 
посла ни ка СНС да се „ста ра ју“ (дакле да реа гу ју на сва ки њихов говор) о поје ди ним опо зи-
ци о ним посла ни ци ма у скуп шти ни, систе мат ског насто ја ња да поје ди ни посла ни ци буду и 
лич но дис ква ли фи ко ва ни, па до кам па ње про тив рани јих вла да и рефор ми које су дола зи-
ле упра во од оних који су те рефор ме наста ви ли да спро во де и твр де да су у томе успе шни. 

9 „BIRO DI: Zlo u po tre blje ni rezul ta ti moni to rin ga medi ja u kam pa nji“, 
https://insaj der.net/sr/sajt/vazno/4158/, Beo grad (сајт посе ћен 2. 12. 2017).

10 REM izu zi ma njem iz kam pa nje otva ra pro stor za zlo u po tre bu, Cen tar za istra ži va nje korup ci je, 10. 03. 2017., http://
cik.co.rs/2017/03/10/rem-izu zi ma njem-iz-kam pa nje-otva ra-pro stor-za-zlo u po tre bu/ (сајт посе ћен 23. 12. 2017); 
CRTA tra ži uvid u zapi sni ke iz RIK-a, N1 Vesti, http://rs.n1info.com/a241187/Vesti/Vesti/CRTA-tra zi-uvid-u-zapi sni-
ke-iz-RIK-a.html (сајт посе ћен 23. 12. 2017).
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Ради ка ли за ци ја одно са пре ма опо зи ци ји посеб но је дошла до изра жа ја након што је 
Алек сан дар Вучић иза бран за пред сед ни ка Репу бли ке Срби је. Уме сто да после побе де 
која је била изра зи та и одне се на у првом избор ном кру гу, под стак не уми ри ва ње ситу а-
ци је и позо ве опо зи ци ју на дија лог, Вучић је наста вио да оба вља посло ве и изја шња ва 
се о тема ма широ ког спек тра. У меди ји ма је насту пао дале ко чешће него Ана Брна бић, 
нова пред сед ни ца Вла де. У теле ви зиј ским еми си ја ма у који ма је или насту пао сам или 
„раз го ва рао“ са моде ри ра ном гру пом нови на ра или јав них лич но сти, насту пао је остра-
шће ни је и резо лут ни је него рани је.11

Насто ја ње вла сти да вели ку подр шку коју им бира чи на избо ри ма дају пред ста ве 
као оправ да ње за могу ћи дефи цит демо крат ских уста но ва, под се ћа на оправ да ња која 
су изно си ли рани ји ауто ри тар ни режи ми, пре свих Мило ше ви ћев. Поку ша ји да као про-
тив ни ка вла ди СНС-а, цело куп ном режи му и Алек сан дру Вучи ћу, пред ста ве нека кву 
ује ди ње ну опо зи ци ју коју чине екс тре ми сти са свих стра на поли тич ког и иде о ло шког 
спек тра те неи ме но ва не мрач не силе из ино стран ства, пред ста вља ју повра так мрач ног 
насле ђа, а позна то је да сва ка дик та ту ра почи ње прво речи ма било да су јав но каза не 
или напи са не. Поку шај да пред ста ве демо крат ску опо зи ци ју као ДОС – нека кву јези-
ву хидру која је навод но вла да ла Срби јом од 2000. до 2012.12 – тако ђе је дубо ко ауто-
ри та ран и води поде ла ма међу гра ђа ни ма уме сто даљој инте гра ци ји срп ског дру штва. 
Макар у функ ци ји пред сед ни ка репу бли ке Алек сан дар Вучић тре ба ло би да допри не се 
народ ном једин ству и инте гра ци ји, али он непре кид но ради упра во супрот но. 

11  У јед ну еми си ју донео је чак и све жањ папи ра са одштам па ним тек стом комен та ра на тви те ру. „Bez dru ge 
stra ne – Vučić ‘deba tu je’ s odštam pa nim tvi to vi ma“, N1 Srbi ja, (сајт посе ћен 5. 9. 2017). http://rs.n1info.com/a315842/
Vesti/Vesti/Bez-dru ge-stra ne-Vucic-deba tu je-s-odstam pa nim-tvi to vi ma.html (сајт посе ћен 2. 12. 2017).

12  Током наве де них два на ест годи на ДОС је посто јао све га јед ну и по, а у ума ње ној вер зи ји мање од чети-
ри годи не. Вла де чије су око сни це биле ДС и/или ДСС има ле су подр шку СПС-а (нај ве ћег коа ли ци о ног и чак 
пред из бор ног саве зни ка СНС-а) током нај ма ње седам годи на.
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ДЕМО КРА ТИ ЈА И УКЉУ ЧИ ВА ЊЕ У ЕУ

Рефор ме и демо кра ти за ци ја срп ског дру штва на путу ка пуно прав ном члан ству 
у Европ ској уни ји (ЕУ) касне, дату ми из акци о них пла но ва су исте кли и Вла да Срби је 
доне ла је у послед њем квар та лу ове годи не одлу ку о реви зи ји Наци о нал ног про гра ма за 
усва ја ње Acqu is-а (НПАА). При сту пи ло се и реви зи ји акци о них пла но ва, који обу хва та ју 
оба ве зе Срби је и пра те их амби ци о зни роко ви у погле ду напре до ва ња у пре го во ри ма у 
погла вљи ма 23 и 24.13 Про шло је девет на ест месе ци од њихо вог усва ја ња у апри лу 2016. 
годи не, када је Срби ја при пре ми ла и број не изме не зако но дав ног и инсти ту ци о нал ног 
окви ра. И дошли смо до тога да ускла ђи ва ње срп ског са европ ским зако но дав ством неће 
бити завр ше но, како је пред ви ђе но, до кра ја 2018. годи не. Рок се поме ра на 2021. годи ну. 
Ово је тре ћа реви зи ја НПАА, којој је у 2017. годи ни, још јед ној избор ној, прет хо дио изо-
ста нак оба ве зних тро ме сеч них изве шта ја које је Мини стар ство за европ ске инте гра ци је 
(МЕИ) тре ба ло да под но си Вла ди Репу бли ке Срби је. Очи то је да Срби ја касни у рефор-
ма ма, ускла ђи ва њу дома ћег и ЕУ зако но дав ства, а тиме и у европ ским дату ми ма, који су 
само дик тат ове вла де Репу бли ке Срби је и њених мини стар ста ва. Наш народ би рекао 
јед но су жеље, а дру го могућ но сти и капа ци те ти, јед но папир, а сасвим дру го ствар ност 
срп ског дру штва и држа ве. Како год, уче ста ли избор ни про це си у Срби ји од 2012. годи не 
и очи то слаб учи нак у реформ ским захва ти ма у пре го ва рач ком про це су са ЕУ, посеб но 
послед њег каби не та на чијем је челу пре ми јер ка Ана Брна бић, у одно су на пре ам би ци-
о зне пла но ве које смо скро ји ли на осно ву „Пре го ва рач ког окви ра“, учи ни ли су да после 
кри ти ка у Изве шта ју коа ли ци је прЕ У го вор о напрет ку Срби је у погла вљи ма 23 и 24 – 
окто бар 2017. годи не дође и до при зна ња одго вор них у Вла ди Срби је. Нарав но, али не и 
по сва ку цену при хва тљи во, у пре по зна тљи вом сти лу, крив је кри ти чар, а не „ства ра лац“.14

„Да су при ли ком изра де овог Изве шта ја има ли потре бу да нас чују [коалиција 
прЕУговор], обја сни ли бисмо им да смо пот пу но све сни свих роко ва који су исте кли, али 
и оних који су достиг ну ти, свих мера које је тре ба ло спро ве сти, као и оних које су спро-
ве де не, па је потреб но ићи даље од тога – већ смо кре ну ли у при пре ме за реви зи ју ових 
Акци о них пла но ва“, наве ли су Мини стар ство за европ ске инте гра ци је и Пре го ва рач ки 
тим у саоп ште њу изда том 25. окто бра ове годи не.15 Овај при мер у европ ским посло ви ма 
ука зу је коли ко је бит но за Срби ју да гра ди демо кра ти ју у испо ла ри зо ва ном ста њу ста-
во ва цивил ног сек то ра и њихо вог одно са пре ма Вла ди Срби је, ресор ним мини стар стви-
ма, Пре го ва рач ком тиму и сви ма који су заду же ни за успе шност и дина ми ку демо крат-
ских реформ ских про це са и инте гра ци је. Реч је о томе да су с јед не стра не Наци о нал ни 

13 Ова погла вља посве ће на су пошто ва њу демо кра ти је и људ ских пра ва. 

14 Milan Alek sić, PRE U GO VOR ALARM IZVEŠ TAJ O NAPRET KU SRBI JE U POGLA VLJI MA 23 i 24, Beo grad, okto
bar 2017. godi ne, file:///C:/Users/Cedo mir/Dow nlo ads/okto bar_2017_izve staj_koa li ci je_pre u go vor_o_napret.pdf 
(сајт посе ћен 23. 12. 2017).

15 МЕИ: Да су хте ли да пита ју, доби ли би одго во ре, 25. окто бар 2017.,  http://www.mei.gov.rs/src/vesti/1171/189/335/
detalj ni je/mei-da-su-hte li-da-pita ju-dobi li-bi-odgo vo re/ (сајт посе ћен 23. 12. 2017).
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кон вент за ЕУ, који је, како под се ћа ју МЕИ и Пре го ва рач ки тим „постао део про це ду ра 
за усва ја ње свих пре го ва рач ких доку ме на та“ и изу зет но кри тич не дру ге орга ни за ци је 
цивил ног дру штва Коа ли ци је прЕ У го вор, која није део ове плат фор ме, али делу је вео ма 
под сти цај но, посеб но у акти ви за ци ји јав но сти кроз реле вант не инфор ма ци је. После све-
га, изве сно је да роко ви пред ви ђе ни за даље укљу чи ва ње у ЕУ нису постиг ну ти од стра не 
вла де16, које их је пред ста вља ла и као избор на обе ћа ња.  Тиме су касни ле и рефор ме, јер 
је стра те гиј ско опре де ље ње Срби је пут до пуно прав ног члан ства у ЕУ. Зани мљи во је да 
је пред сед ник репу бли ке Вучић у јед ном од послед њих интер вјуа које је дао у 2017. нови-
на ру углед не медиј ске куће Блум берг рекао да је његов циљ да земљу дове де надо мак 
члан ства у ЕУ. Твр дио је да ће то пости ћи до 2022. годи не и исти ца ње ман да та и да се 
после неће више кан ди до ва ти за пред сед ни ка нити за пре ми је ра након тога.17 Вучи ће во 
обе ћа ње нарав но гово ри о томе коли ко су фор мал на устав на овла шће ња пред сед ни ка и 
коли ко и то њего во одри ца ње од фор мал не фун ци је не зна чи одсту па ње са вла сти. Срби-
ја је очи глед но на путу ства ра ња ауто кра ти је по моде лу црно гор ске. 

16 Вла да је током више од пет годи на има ла нај че шће дво тре ћин ску подр шку у Народ ној скуп шти ни, њена 
евр оп ска аген да има ла је сим бо лич ну опо зи ци ју, а она сама је има ла пуну кон тро лу над цело куп ним држав ним 
апа ра том. 

17 Вучић за Блум берг: Завр ши ћу посао са ЕУ до кра ја ман да та, Поли ти ка, 22. 12. 2017, http://www.poli ti ka.rs/
scc/cla nak/394988/Vucic-za-Blum berg-Zavr si cu-posao-sa-EU-do-kra ja-man da ta (сајт посе ћен 23. 12. 2017).
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ДЕМО КРАТ СКИ 
ДЕФИ ЦИТ

Демо кра ти ја у Срби ји или вла де дола зе и одла зе и све, као и ова данас увек под патро-
на том јед ног чове ка у држа ви, веру ју да зна ју шта је нај бо ље за дру штво, а то је опа сно.

На осно ву наших ана ли за закљу чу је мо да Европ ска уни ја до сада није при шла на 
пра ви начин ни Репу бли ци Срби ји ни држа ва ма Бал ка на које још увек нису сту пи-
ле у члан ство ЕУ. Усло ви који су искљу чи во ста вље ни пред Срби ју у погла вљу 31,  које 
се одно си на нор ма ли за ци ју одно са са поли тич ким енти те том наста лим на Косо ву и 
Мето хи ји, а у дру ги план ста вље ни су прин цип на који ма је засно ва на ЕУ. Реч је о копен-
ха шким кри те ри ју ми ма, који под ра зу ме ва ју првен стве но посто ја ње ста бил них демо-
крат ских инсти ту ци ја које гаран ту ју демо кра ти ју, вла да ви ну пра ва и пошто ва ње људ-
ских пра ва, као неиз о став ном усло ву за пуно прав но члан ство у ЕУ.18 Пред фло ску лом 
фак то ра ста бил но сти у реги о ну затва ра ју очи над оним што се деша ва у Срби ји и како 
се одви ја ју демо крат ски про це си. На тај начин ЕУ пре у зи ма схва та ње спољ не поли ти ке, 
слич но прак си САД из деве де се тих годи на, која се руко во ди инте ре си ма адми ни стра-
ци је која је прет ход но ваља но изло би ра на од стра не поје ди них инте ре сних гру па. Само 
мир, макар и с дик та то ром, чини да не воде рачу на, или дале ко испод оче ки ва ног, о гра-
ђа ни ма Срби је, демо кра ти ји и еле мен тар ним људ ским пра ви ма.

Изве сно је да су у демо крат ском дру штву које се нала зи у про це су изград ње нај ва-
жни је раз вој и про це ну ста ња упра во поли тич ке пар ти је. Срп ске поли тич ке пар ти је 
су листом неде мо крат ске, њихо во функ ци о ни са ње је нетран спа рент но а финан си ра-
ње само дели мич но лега ли зо ва но рефо рм ским зако ни ма из 2000-их. Ауто крат ска или 
оли гар хиј ска при ро да срп ских стра на ка дово ди вре ме ном до неу спе шне про фе си о на-
ли за ци је поли ти ке и пот пу ног уру ша ва ња вред но сти, па и самог сми сла мора ла, про фе-
си о на ли зма и општег инте ре са. Ово је глав но чво ри ште, из кога се све даље спу шта на 
локал не нивое вла сти где се пре сли ка ва функ ци о ни са ње стран ка и пар ла мен та ри зма, 
па до дру гих ини ци ја ти ва у дру штву.19 Демо крат ске сме не вођ ста ва стра на ка у Срби ји 
су рет ке и по пра ви лу мањ ка ве. Такви про це си прак тич но се ника да нису одви ја ли без 
цепа ња стра на ка. На путу демо кра ти за ци је вла де у Срби ји би тре ба ло да сло же ним 
рефор ма ма омо гу ће само о др жи вост стра на ка, рефор мом суд ства омо гу ће пра ве дан 
и брз посту пак спо ро во ђе ња стра нач ких ста ту та и да до кра ја учи не тран спа рент ним 
про цес финан си ра ња стра на ка. Од вре ме на 2008. годи не на делу је напро тив про цес 

18  PRE SI DENCY CON CLU SI ONS Copen ha gen Euro pean Coun cil  2122 June 1993 7. Rela ti ons with the Coun tri
es of Cen tral and Eastern Euro pe A. The Asso ci a ted Coun tri es, http://www.euro parl.euro pa.eu/enlar ge ment/ec/pdf/
cop_en.pdf (сајт посе ћен 23. 12. 2017).

19  Sla vi ša Orlo vić, Poli tič ke posle di ce izbor nog siste ma u Srbi ji, Poli tič ki život 4, (2013), http://www.mc.rs/upload/
docu ments/Resurs_cen tar_izbo ri_2012/Tek sto vi/Sla vi sa_Orlo vic_Poli tic ke_posle di ce_izbor nog_siste ma_u_Srbi ji.
pdf (сајт посе ћен 23. 12. 2017).
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доно ше ња рестрик тив них закон ских реше ња у вези са осни ва њем, реги стра ци јом и 
финан си ра њем стра на ка.20 

Да би про цес ишао у пра вом сме ру, срп ска јав ност мора бити уве ре на у основ не 
вред но сти на који ма је уста но вље на ЕУ и мора бити на пра ви начин инфор ми са на о 
оно ме што јесте про цес при дру жи ва ња ЕУ, чак и када је одр жи вост ЕУ дове де на у пита-
ње. Насу прот томе изла зи да пита ње демо кра ти за ци је срп ског дру штва обу хва та мно го 
више од „Акиjа“, при хва та ња прав них теко ви на ЕУ (Acqu is Com mu na u ta i re), и под ра зу-
ме ва при хва та ње реал не пози ци је Срби је у међу на род ном окру же њу и гло бал ним токо-
ви ма, са којим пита ње демо кра ти за ци је није у директ ној вези. Тер мин „ста би ло кра ти-
ја“21 одо ма ћио се у кру го ви ма ЕУ На тај начин демо крат ска јав ност у Репу бли ци Срби ји 
нала зи се у пара док сал ној пози ци ји да саму ЕУ мора да под се ћа на вред но сти уста но-
вље не копен ха шким кри те ри ју ми ма.

20 Vesna Rakić-Vodi ne lić, Prvi put u moder noj isto ri ji, 15.12. 2017., http://pesca nik.net/prvi-put-u moder noj-isto ri ji/ 
(сајт посе ћен 23. 12. 2017).

21 Чедо мир Антић, Ста би ло кра ти ја, Поли ти ка, 29.06.2017., http://www.poli ti ka.rs/scc/cla nak/383910/Pogle-
di/Sta bi lo kra ti ja (сајт посе ћен 23. 12. 2017).
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ЈАВ НИ ДИЈА ЛОГ И ГРА ЂАН СКО ДРУ ШТВО

Јав ни дија лог и сарад ња држав них инсти ту ци ја са гра ђан ским дру штвом и орга-
ни за ци ја ма које могу да допри не су бржем и ефи ка сни јем раз во ју дру штва, вео ма су 
важни за демо кра ти ју. Ако власт, оли че на пре све га у вла ди и пред сед ни ку држа ве, 
жели да буде успе шна и ради у инте ре су гра ђа на, мора да раз го ва ра и буде у при ли ци 
да саслу ша ста во ве цивил ног дру штва, удру же ња инве сти то ра, само стал них син ди ка-
та и дру гих; да пре по зна добре ини ци ја ти ве и ура ди коли ко је год могу ће да оне буду 
спро ве де не у прак си. Тре ба удах ну ти аде ква тан живот свим тим дру штве ним и гра ђан-
ским ини ци ја ти ва ма, покре ти ма, удру же њи ма гра ђа на, невла ди ним орга ни за ци ја ма, 
не само поли тич ки заин те ре со ва ним, већ свим врста ма про фе си о нал них удру же ња. 
Има мно го поли тич ког живо та и ван стра на ка, али у Срби ји, као што је већ ука за но, 
стра нач ко иде дубо ко и капи лар но. Гра ђан ска ини ци ја ти ва, а камо ли уче шће цивил ног 
сек то ра, гото во су искљу че ни из про це са доно ше ња поли тич ких одлу ка или кре и ра ња 
зако на и поли ти ке.22 Изу зе так пред ста вља ју у наро ду попу лар не ини ци ја ти ве које регу-
ли шу пита ње зашти те деце и сл.

У 2017. годи ни обе ле же на је пето го ди шњи ца пра ва на Европ ску гра ђан ску ини ци ја-
ти ву (ЕЦИ), које је уве де но Уго во ром из Лиса бо на као ино ва ти ван инстру мент тран сна-
ци о нал не пар ти ци па тив не демо кра ти је.23 Тим се инстру мен том омо гу ћу је да мили он 
европ ских гра ђа на из нај ма ње седам држа ва чла ни ца затра жи од Европ ске коми си је 
(ЕК) да доне се зако но дав ни пред лог о пита њи ма која су у над ле жно сти Европ ске уни-
је (ЕУ). Њиме се жели да се актив но укљу че гра ђа ни у европ ске поступ ке доно ше ња 
одлу ка оси гу ра ва ју ћи им директ но пра во на зако но дав ну ини ци ја ти ву. Упр кос овим 
резул та ти ма, потен ци јал европ ске гра ђан ске ини ци ја ти ве још увек није ни при бли жно 
у цело сти иско ри шћен када је реч о пред ло зи ма поли ти ка и актив ном уче шћу гра ђа на. 
Гра ђан ске ини ци ја ти ве инстру мен ти су непо сред не демо кра ти је доступ ни гра ђа ни ма 
у већи ни држа ва, на наци о нал ном, реги о нал ном или локал ном нивоу, мада се знат но 
раз ли ку ју пре ма опсе гу и про це ду ри. Биће инте ре сант но виде ти коли ко ће зако но да-
вац иско ри сти ти иску ства ЕЦИ и у ком сме ру ће у регу ли са њу народ не ини ци ја ти ве, 
као обли ка непо сред ног уче шћа гра ђа на, ићи пред сто је ће устав не про ме не у Срби ји, 
које су акци о ним пла ном биле пред ви ђе не за крај 2017. годи не, а сада се одре ђу ју нови 
дату ми за ту оба ве зу пре у зе ту отва ра њем погла вља у про це су пре го ва ра ња са ЕУ.

22  У вре ме рани јих вла да дија лог са невла ди ним сек то ром је посто јао мада је био муко тр пан и углав ном бес-
пло дан.  Познат је слу чај неспрем но сти вла де да 2007. и 2012. не иза ђе у сусрет гра ђан ској ини ци ја ти ви за 
ума ње ње или уки да ње поре за на опре му за бебе. Када је такав потез затра жи ла Срп ска пра во сла ва на црква 
зва ни чан одго вор је био потвр дан али вла да касни је није испу ни ла обе ћа ње. M. R. Milen ko vić, Refun di ra nje 
„bebi PDVa“ čeka novi saziv Skupšti ne Srbi je, Danas, 04. april 2012., http://www.danas.rs/dana srs/poli ti ka/refun di-
ra nje_bebi_pdva_ceka_novi_saziv_skup sti ne_srbi je.56.html?news_id=237536 (сајт посе ћен 23. 12. 2017). Данас је 
изве сно да таквог дија ло га нема и да, кад је, реч о ста ту су Косо ва и Мето хи је суштин ски фин ги ран. 

23  The Euro pean Citi zens’ Ini ti a ti ve, http://ec.euro pa.eu/citi zens-ini ti a ti ve/public/ini ti a ti ves/open (сајт посе ћен 
23. 12. 2017).
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Нај ши ри дија лог у доно ше њу одлу ка и зако на је потре бан и због тога што у срп ском 
дру штву посто је вели ке пола ри за ци је и дубо ке поде ле. Пола ри за ци ја је и ина че очи-
глед на у већем бро ју дру шта ва и пред ста вља нај ве ћу пре пре ку раз во ју демо кра ти је, јер 
спре ча ва одр жа ва ње дија ло га о важним тема ма. 

Цен тар за истра жи ва ње, тран спа рент ност и одго вор ност (ЦРТА) ука зу је да мали 
број гра ђа на Срби је сма тра да могу да ути чу на про ме ну ства ри на наци о нал ном нивоу 
и мали број оних који желе да се баве поли ти ком. Резул та ти Годи шњег изве шта ја ЦРТЕ 
за 2017. годи ну о уче шћу гра ђа на у поли тич ком про це су, пока зу ју да је тек четвр ти на 
заин те ре со ва на за поли ти ку, ско ро поло ви на није уоп ште заин те ре со ва на да се укљу-
чи, а једи но се избо ри пре по зна ју као облик уче шћа у поли тич ким про це си ма.24 Више 
од 75 одсто гра ђа на Срби је не веру је да сво јим поли тич ким анга жма ном може да иза-
зо ве про ме ну. Томе је допри не ла и пола ри за ци ја у дру штву и виђе ње да се поли ти ча-
ри искљу чи во баве поли ти ком из соп стве ног, па онда и стра нач ког инте ре са, а и сами 
меди ји који су одраз ова квог ста ња на поли тич кој сце ни.25

Инте ре сант но је да стра ни пред став ни ци у послед њих неко ли ко годи на виде пома-
ке када је реч о пози ци ји цивил ног дру штва, и то кроз отва ра ње пар ла мен та за гра ђа-
не и ЕУ кон вент, да би исто вре ме но при ме ти ли и резул та те разних истра жи ва ња која 
гово ре о паду пове ре ња гра ђа на у поли тич ке пар ти је и дру ге акте ре, због фено ме на 
пла си ра ња лажних вести и мани пу ли са ња јав ним мње њем.26

Када бисмо рекли да за ова кво ста ње не тре ба кри ти ко ва ти само Вла ду Срби је, већ 
и вла сни ке и уред ни ке меди ја и људе који одлу чу ју у њима, и нарав но нови на ре, оправ-
да ли бисмо то пита њем: Зашто они при ста ју на све то, бес по го вор но слу ша ју неког са 
вла сти? Могли би да кон ста ту је мо да је одго вор ност обо стра на. Но, у ком плек сно сти ове 
сце не, синер ги ја је мно го чвр шћа него што би се оче ки ва ло и у ути ца ју вла сти, посеб но 
врха и оних бли ских том „врху“; нео дво ји ви су при ти сци, дик та ти, уце не и вла сни штво 
над меди ји ма који су у свим сег мен ти ма у функ ци ји еста бли шмен та и опстан ка сада-
шње гар ни ту ре (од зло у по тре бље ног суфи нан си ра ња меди ја, при ка за ног вла сни штва до 
ствар ног вла сни штва над меди ји ма које се врти укруг око неко ли ко име на, а често се до 
њега сти же сред стви ма поре ских обве зни ка кроз фамо зни систем „про точ них бој ле ра“). 
Сли ку сада и у Срби ји, у колич ни ку свог ути ца ја, мења интер нет, дру штве не мре же, које 
мало релак си ра ју лошу медиј ску ситу а ци ју. И у том делу Европ ска уни ја делу је у срп ској 
јав но сти лице мер но, јер зарад поли тич ких кри те ри ју ма, које је ста ви ла пред Срби ју у 
про це су при дру жи ва ња, зане ма ру је фун да мен тал не на који ма су ство ре не вред но сти 
Уни је и она сама, оно што се нази ва копен ха шким кри те ри ју ми ма за члан ство.

Кроз мали вре ме плов до деве де се тих годи на про шлог века види мо да од тада у 
Срби ји није пита ње про фе си о на ли за ци је меди ја, већ ко је глав ни нало го да вац. Нико 
се није потру дио да те меди је про фе си о нал но изме ни. А, гар ни ту ра деве де се тих која је 
акту ел на и данас, у обр ну тој про пор ци ји сто жер ства и кола ча вла сти, у оним ого ље ним 
меди ји ма који се и не тру де да при кри ју бил тен ски при ступ, као про ду же на рука јед не 
стран ке или јед ног чове ка, само су зао штри ли и вул га ри зо ва ли тако зва ни нови нар ски 

24  Učeš će gra đa na u demo krat skim pro ce si ma u Srbi ji – 2017, CRTA,  http://crta.rs/wp-con tent/uplo ads/2017/12/
Istra zi va nje-kljuc ni-nala zi-Istra zi va nje-gra dja na-u-demo krat skim-por ce si ma.pdf  (сајт посе ћен 24. 12. 2017).

25 Isto, 2

26  JOHA NES HAN IZ BRI SE LA PORU ČU JE: Srbi ja je cenje ni ključ ni igrač u regi o nu, Kurir, http://www.kurir.rs/
vesti/poli ti ka/2829435/joha nes-han-iz-bri se la-poru cu je-srbi ja-je-cenje ni-kljuc ni-igrac-u-regi o nu (сајт посе ћен 24. 
12. 2017).
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исказ, бира ним „кадро ви ма“ уни зи ли нови нар ску про фе си ју мак си мал но, и про фе си о-
нал ност и ети ку дове ли ско ро до нуле. Кроз такав систем про па ган де и јед но стра них, 
јед но о бра зних меди ја, ко може про дре ти до тога коли ко су суштин ски про це си код нас 
демо крат ски и да ли је то уоп ште потреб но? Ако се демо кра ти ја хра ни, народ ски рече но 
ула зи на уста, упр кос про це су кроз који про ла зи мо као држа ва кан ди дат за пуно прав но 
члан ство у Европ ској уни ји, европ ском путу с про це си ма стан дар ди за ци је и демо кра-
ти за ци је, погла вљи ма и њихо вом отва ра њу, акци о ним пла но ви ма Вла де Срби је и над ле-
жних мини стар ста ва и орга на, нај ва лид ни ји исказ је да у јед ној годи ни 32,000 мла дих 
оде из земље27, јер у данас нај о го ље ни јем систе му пар то кра ти је (кан цер демо кра ти је), 
дик та та јед не стран ке и њених сате ли та не види себе и свој како егзи стен ци јал ни тако 
и демо крат ски гра ђан ски исказ.

27  ODLIV MOZGO VA: Srbi ju godiš nje napu sti 32.000 lju di, Blic, 07. 12. 2014, https://www.blic.rs/vesti/dru stvo/
odliv-mozgo va-srbi ju-godi snje-napu sti-32000-lju di/3vb2e56 (сајт посе ћен 12. 1. 2018); Srbi ju za sedam godi na 
napu sti lo 300.000 lju di, odla ze i sre do več ni, 021, 04.06.2017., http://www.021.rs/story/Info/Srbi ja/164490/Srbi ju-
za-sedam-godi na-napu sti lo-300000-lju di-odla ze-i-sre do vec ni.html (сајт посе ћен 12. 1. 2018).
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РЕФЕ РЕН ДУМ КАО МЕРА ДЕМО КРА ТИЧ НО СТИ 

У 2015. годи ни фор ми ран је скуп штин ски акци о ни тим с циљем да се, изме ђу оста-
лог, бави рефор мом Уста ва. У кон тек сту ини ци ја ти ве цивил ног дру штва, гру па наци-
о нал них струч ња ка за устав пред ста ви ла је пре по ру ке за рефор му Уста ва. Међу тим, 
срп ски орга ни тек тре ба да при пре ме пред ло ге изме на Уста ва, спро ве ду јав ну рас пра-
ву, кон сул ту ју се са Вене ци јан ском коми си јом и под не су пред лог Народ ној скуп шти-
ни. Про шлог сеп тем бра, члан пре го ва рач ког тима са ЕУ Небој ша Лаза ре вић је казао 
да Срби ју, због про ме не Уста ва, чека један или два рефе рен ду ма, па „не би било зго рег 
спо ји ти рефе рен дум о члан ству у ЕУ са оним о устав ним про ме на ма“.28 Дакле, пошто се 
уве ли ко, због пре у зе тих оба ве за са отва ра њем Погла вља 23, при ча о устав ним про ме-
на ма убр за ва, пита ње је да ли је и коли ко Срби ја бли зу нај ши рег иска за гра ђан ске воље, 
рефе рен ду ма. Навод но, наја вље не про ме не Уста ва Репу бли ке Срби је су нео п ход не 
првен стве но због неза ви сно сти пра во су ђа и избо ра суди ја неза ви сно од поли ти ке, као 
састав ног дела рефор ме пра во су ђа у погле ду наче ла неза ви сно сти и тео рет ски нема ју 
ника кве везе са Косо вом и Мето хи јом, сме ште ним у пре ам бу лу. Поли тич ки – да. Да је 
тако, све до чи и иступ Алек сан дра Вучи ћа када је гово ре ћи о про ме ни Уста ва, после 
пар ла мен тар них избо ра 2016, рекао да за то има дво тре ћин ску већи ну у пар ла мен ту, 
али ће се тешко пости ћи шири дру штве ни кон сен зус. Зачу до и у пот пу ном нескла ду са 
демо крат ским тра ди ци ја ма ново и за бра ни Вучић је тек пошто је под нео закле тву у којој 
је посеб но истак ну та њего ва оба ве за „да чува суве ре ни тет над Косо вом и Мето хи јом“ 
изја вио да је вре ме за устав ну рефо му и „рас ки да ње са мито ви ма“.29 Пото ња њего ва ини-
ци ја ти ва о „уну тра шњем дија ло гу“ за реше ње пита ња Косо ва и Мето хи је ства ри је исте-
ра ла на чистац. Изме на пре ам бу ле30 у скла ду са стан дар ди ма држа ва чла ни ца ЕУ, али 
и дело ва ња самог Европ ског пар ла мен та, тра жи рефе рен дум. Неза о би ла зан је, дакле, 
као мера демо кра тич но сти Срби је гле да но кроз при зму европ ских стан дар да. Каква је 
заи ста демо кра тич ност Срби је у овом пред ре фе рен дум ском вре ме ну?

Недво сми сле но, рефе рен дум јесте један од сјај них инстру ме на та за демо крат ско 
пона ша ње и одлу чи ва ње у јед ном раз ви је ном дру штву. Но, да бисмо дошли до потреб-
них пред у сло ва за одр жа ва ње рефе рен ду ма, један од нај ва жни јих сег ме на та је уре ђен 
јав ни живот. Када гово ри мо о јав ном живо ту, ту су нарав но неза мен љи ви меди ји с јед-

28  Лаза ре вић: Не јури ти дату ме за ула зак у ЕУ, већ рефор ме, РТС, 12. АПР 2016, http://www.rts.rs/page/sto ri es/
ci/story/1/poli ti ka/2278934/laza re vic-ne-juri ti-datu me-za-ula zak-u-eu-vec-refor me.html (сајт посе ћен 26. 12. 2017).

29  Косо во и Мето хи ја су у Уста ву Репу бли ке Срби је из 2006. спо ме ну ти три пута, а једи ни прав но зна чај ни-
ји спо мен покра ји не био је упра во у Закле тви пред сед ни ка репу бли ке. Вучић: Реше ње за КиМ није у нашим 
мито ви ма и суко би ма, али ни у одри ца њу од свих наци о нал них и држав них инте ре са, 24. 7. 2017., http://www.
fak ti.rs/ser bian-point/sta-to-pisu/vucic-rese nje-za-kim-nije-u-nasim-mito vi ma-i-suko bi ma-ali-ni-u-odri ca nju-od-
svih-naci o nal nih-i-drzav nih-inte re sa (сајт посе ћен 26. 12. 2017).

30  У Пре ам бу ли Уста ва Репу бли ке Срби је из 2006. посеб но је истик нут суве ре ни тет држа ве над Косо вом и 
Мето хи јом. Иако је реч о нео ба ве зу ју ћем, декла ра тив ном делу уста ва, пита ње пре ам бу ле од почет ка је било 
важан део кри ти ке устав ног тек ста. 
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не, а с дру ге стра не уче сни ци тог јав ног живо та, наро чи то они који су нај при сут ни ји у 
сва ко днев ном јав ном кому ни ци ра њу. Дакле, с јед не стра не нео п ход но је има ти у Срби-
ји, као и дру гим земља ма, зре ле, одго вор не и оба ве ште не уче сни ке јав ног живо та, а то 
нису само поли ти ча ри, већ и сви оста ли уче сни ци јав ног поли тич ког живо та. Под ра зу-
ме ва се да су то раз не врсте науч ни ка, истра жи ва ча, тео ре ти ча ра, ана ли ти ча ра, нови-
на ра пре све га – тако би бар тре ба ло да буде итд. С дру ге стра не, ту би тре ба ло да буде 
добро оба ве ште на плу ра ли стич ка јав ност, која је од истих тих уче сни ка јав ног живо та 
и меди ја трај но инфор ми са на из раз ли чи тих угло ва посма тра ња одре ђе них поја ва. Без 
обзи ра о чему је рефе рен дум, сва ко одлу чи ва ње о било ком важном дру штве ном пита-
њу под ра зу ме ва да се оно осве тли из раз ли чи тих угло ва. Зна чи да нема мо про па ган-
ду, јед но у мље или један поже љан угао, него плу ра ли зам, нерас ки див од демо кра ти је и 
демо крат ских про це са, а то је јед на од ства ри која изра зи то недо ста је не само срп ском, 
већ и дру штви ма дру гих држа ва Бал ка на. Дакле, нео п ход ни су плу ра ли стич ки при-
ступ, плу ра ли стич ка атмос фе ра и атмос фе ра толе ран ци је за супрот ста вље на мишље-
ња. Све су то ства ри које су нео п ход не да би се могло гово ри ти о сми сле ном, демо крат-
ском рефе рен ду му. Неспрем ност вла де да ува жи и раз ви ја јав не сер ви се и накло ност 
врха држа ве, пред во ђе ног Алек сан дром Вучи ћем, пре ма при ват ним и пара др жав ним 
меди ји ма затво ре ним за дру га чи је и посеб но опо зи ци о но мишље ње, пока зу је да је плу-
ра ли зам у Срби ји све мање при су тан. 31 

Акцен ту је мо ли да су пред у слов ни „трио“ у Срби ји зре ли, одго вор ни, оба ве ште ни 
поли ти ча ри – про фе си о нал ни меди ји са зре лим, одго вор ним и оба ве ште ним нови-
на ри ма про фе си о нал ци ма – и од таквих поли ти ча ра и меди ја добро оба ве ште на плу-
ра ли стич ка јав ност, даља ана ли за окол но сти у који ма бисмо спро ве ли демо крат ски 
рефе рен дум није ни потреб на, пошто већ има мо одго вор: „нити демо крат ског, нити 
рефе рен ду ма“.

То није само сли ка сада шње Срби је, јер тешко да је ко упам тио да је код нас ика да 
било довољ но плу ра ли стич ког при сту па и толе ран ци је за дру га чи ја мишље ња и ста во ве. 
Увек се поку ша ва ло наме та ње јед ног реше ња за неко важно пита ње, да ли Косо ва и Мето-
хи је, низа бит них тема током деве де се тих, зајед нич ке држа ве са Црном Гором... Које год 
да је пита ње – не мора бити рефе рен дум ско, већ на при мер лажних, пла ги ја тор ских док-
то ра та32, поги ну лих у хели коп тер ском уде су33, руше ња Сава ма ле34 итд. – доби ја мо одго-

31  BIRO DI: Opo zi ci ja više na uda ru kri ti ke medi ja od vla sti, Danas, 18. decem bar 2017.,  http://www.danas.rs/dru-
stvo.55.html?news_id=365454&title=BIRO DI%3A+Opo zi ci ja+vi%C5%A1e+na+uda ru+kri ti ke+medi ja+od+vla sti 
(сајт посе ћен 26 12 2017); У раз до бљу од 2014. до 2016. само ком па ни ја Пинк доби ла је више од 7 мили о на евра 
кре ди та које је гаран то ва ла срп ска држа ва. Vla di mir Kostić, Pink dobio naj ma nje sedam mili o na evra kre di ta od 
drža ve, Cen tar za istra ži vač ko novi nar stvo, 29 Sep tem bar 2016, https://www.cins.rs/srp ski/rese arch_sto ri es/artic le/
pink-dobio-naj ma nje-sedam-mili o na-evra-kre di ta-od-drza ve (сајт посе ћен 26. 12. 2017).

32  Реч је о сум ња ма у ваља ност док тор ских дисер та ци ја мини стра уну тра шњих посло ва Небој ше Сте фа но-
ви ћа и гра до на чел ни ка Бео гра да Сини ше Малог. У врху СНС има још слич них при ме ра. Ови слу ча је ви нису до 
кра ја раз ре ше ни пред уста но ва ма и још и данас буде сум њу. 

33  Мар та 2015. вој ни хели коп тер пре во зио је боле сну бебу за бол ни цу у Бео гра ду. По лошем вре ме ну овај 
хели коп тер је пре у сме рен на Сур чин ски аеро до ром иако је било бли жих и логич ни јих хели о дро ма. У јав но сти 
су се поја ви ле вести да су такву руту лета намет ну ли над ле жни мини стри који су желе ли да се фото гра фи шу 
уз ева ку и са ног паци јен та. Истра га је међу тим зао кру же на а одго вор ност при пи са на пило ту.

34  На дан пар ла мен та рих избо ра 2016. маски ра не осо бе сру ши ле су ста ре згра де на про сто ру Сава ма ле, 
буду ћем гра ди ли шту „Бео гра да на води“. Руши те љи су били маски ра ни, пре у зе ли су закон у сво је руке,  поли-
ци ја није реа го ва ла иако је позва на. Наред них месе ци поли ци ја и суд ство нису раз ре ши ли овај слу чај. Алек-
сан дар Вучић, тада пре ми јер, обја вио је да ће због овог слу ча ја сме ни ти гра до на чел ни ка Малог али до тога 
није дошло до дана шњег дана.   
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вор из неког тре нут ног цен тра вла сти. Ко год да је на врху вла сти у Срби ји поку ша ва да 
намет не то што је сми слио, а обич но је, све до ци смо дана шњих деша ва ња „сми шље но 
пре ко коле на“, без ика кве потре бе раз ма тра ња по дуби ни, шири ни, одго вор но сти итд.

Али, чиње ни ца је и да нисмо увек ни били кан ди дат за пуно прав но члан ство у 
Европ ској уни ји, нити у про це су стан дар ди за ци је са зако ни ма, нор ма ма, пра ви ли ма 
Евро пе која, у про це су при сту па ња наше земље, тра же Европ ска коми си ја и држа ве 
чла ни це ЕУ. Можда смо данас у про це си ма када не само да Европ ска уни ја, већ и инте-
лек ту ал ни део Срби је, који насто ји да иде у корак са „европ ским мери ли ма“, оче ку је 
већу дозу плу ра ли зма, а тиме и демо кра тич но сти.

У бити ово би могао да буде суштин ски баро ме тар демо крат ских про це са и сте пе на 
и ста ња демо кра ти је код нас, али и путо каз за изве шта је међу на род них орга ни за ци ја, 
те за нас нај бит ни јих Европ ске уни је и Саве та Евро пе. Гово ри мо о рефе рен ду му као 
про це су доно ше ња одлу ка, али то може бити и сва ки дру ги про цес, јер смо у пар ла-
мен тар ној демо кра ти ји. У Народ ној скуп шти ни Репу бли ке Срби је упра во тако би тре-
ба ло да се ради изме ђу тих рефе рен дум ских изја шња ва ња гра ђа на. Избо ри су јед на 
врста изја шња ва ња људи, нешто што личи на рефе рен дум јер, гла са ју ћи за одре ђе не 
пар ти је, гра ђа ни гла са ју и за њихо ве про гра ме, што је ско ро нека рефе рен дум ска фор-
ма изја шња ва ња. А у међу вре ме ну док нема избо ра, тре ба да функ ци о ни ше пар ла мент 
са пара ме три ма већ поме ну тим, дакле висо ко ин фор ми сан, довољ но стру чан за пита ња 
изја шња ва ња и одлу чи ва ња, да их може сагле да ти по дуби ни и на корист што већег дела 
дру штва које пред ста вља. Да ли је то тако с пар ла мен том који нази ва ју „цир ку сом“, у 
коме по посла ни ци ма „лете вазду пло хо ви“, одо бра ва ња бла ће ња опо зи ци је пра ти годи-
на ма посла нич ко „ауу у уу“, при ми ти ви зам и незна ње се надо ме шта тап ша њи ма и неу-
ме ре ним, пома ло и оту жним хва ло спе ви ма првом у држа ви, иза бра ном шефу стран ке 
и Репу бли ке. То је само кро ки мизан сцен оно га из чега би тре ба ло да иза ђу зако ни на 
општу корист свих гра ђа на, а у скла ду са европ ским, а пре све га да се гра ди и раз ви ја 
пар ла мен тар на и демо кра ти ја уоп ште. 35

Сва ка ко да је о овда шњем ста њу демо кра ти је битан став Европ ске уни је и Саве та 
Евро пе и њего вих спе ци ја ли зо ва них тела, као што је Вене ци јан ска коми си ја, те ста во ви 
мно гих дру гих међу на род них орга ни за ци ја, али је нај бит ни је оно што ми сами у окви-
ру нашег дру штва може мо добро да ура ди мо сами за себе.36 У срп ском дру штву посто-
ји довољ но памет них људи да би се оно поза ба ви ло самим собом, само је пита ње, када 
се гле да ју директ ни теле ви зиј ски пре но си скуп штин ских засе да ња, како је та памет 
рас по ре ђе на, одно сно где су људи који посе ду ју та зна ња и који вла да ју тим зна њи ма и 
убе ђе њи ма да игра мо по демо крат ским пра ви ли ма и изгра ђу је мо демо крат ску Срби ју. 
Где се нала зе? Да ли су они у сфе ра ма где се доно се одлу ке или су негде дале ко на некој 
пери фе ри ји, можда апа тич ни, можда умор ни, можда неза ин те ре со ва ни? У сва ком слу-
ча ју, пита ње је где су, а у овом дру штву ми има мо тих сна га, без обзи ра што су отво ри ли 
вра та да памет и мла дост оде из земље. У ства ри, сва ко дру штво има те сна ге који ма 
може себи да помог не на демо крат ском путу, да дође до напрет ка и раз во ја. Само је 
пита ње како јед но дру штво орга ни зу је те сво је сна ге и сво је капа ци те те који су у ста њу 
да га изву ку, изгра де, демо кра ти зу ју. 

35  Pred sed ni ca par la men ta: “Izla zi napo lje, još jed nom me...”, B92, 27. 9. 2017, https://www.b92.net/info/vesti/index.
php?yyyy=2017&mm=09&dd=27&nav_cate gory=11&nav_id=1308073 (сајт посе ћен 27. 12. 2017).

36  Pred sed ni ci tri odbo ra Skupšti ne Srbi je: Pra vo su dje je neza vi sno, POLI TI K A,  30. 11. 2017, https://beta.rs/vesti/poli-
ti ka-vesti-srbi ja/78913-pred sed ni ci-tri-odbo ra-skup sti ne-srbi je-pra vo su dje-je-neza vi sno (сајт посе ћен 27. 12. 2017).
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Да закљу чи мо: без обзи ра на разно ра зне саве те и упут ства која доби ја мо од ЕУ, ми 
не тре ба и ми не мора мо само тиме да се руко во ди мо, да седи мо и чека мо да нам из Бри-
се ла неко нешто каже. Ми, тре ба ло би, да смо спо соб ни неке ства ри сами да ура ди мо, да 
неке про це се вуче мо сами од себе и за себе, зато што има мо потре бу да у крај њем слу-
ча ју боље живи мо и да ово дру штво само напре ду је. Мора мо, и не тре ба да чека мо од ЕУ, 
сада у про це су пре го ва ра ња, шта тач но тре ба у ком погла вљу да се ура ди, зато што овде 
има мо довољ но струч них људи који тач но зна ју шта је потреб но учи ни ти да би нам јед-
ног дана било боље. Заи ста нам нису потреб ни ника кви саве ти, зах те ви, кри ти ке, дру ге 
ини ци ја ти ве кад ми то може мо сами да ура ди мо без нало га спо ља, само уз пра ви ода бир 
људи на вла сти. Сети мо се бума који је у про це су при дру жи ва ња напра ви ла Сло вач ка, 
која је каска ла за свим ново при мље ним земља ма, које је сусти гла у рефор ма ма и демо-
кра ти за ци ји и с њима поста ла пуно прав на чла ни ца ЕУ.

За то је потреб но раз ви је но и вео ма добро и тач но инфор ми са но јав но мње ње, гра-
ђан ство. Да бисмо се покре ну ли, довољ но је да обра ти мо пажњу на пози тив не при ме ре, 
а они не мора ју бити увек у, и из ЕУ, попут јед не Швај цар ске. У срцу Евро пе и за раз ли ку 
од овог под не бља, у Швај цар ској је све ово пот пу но дру га чи је.37 С јед не стра не, ми тре-
ба да гле да мо на те пози тив не при ме ре, а са дру ге стра не тре ба да буде мо реал ни и да 
има мо на уму пот пу но раз ли чит исто риј ски раз вој швај цар ског и срп ског дру штва. Ми 
не може мо да постиг не мо неке ства ри које су у Швај цар ској рађе не послед њих пет сто, 
шестсто, седам сто годи на у пот пу но непре ки ну том низу. Тамо је раз ви је но јав но мње-
ње, пре све га плу ра ли зам и заи ста демо кра тич но дола же ње до неких реше ња. Модел 
швај цар ског рефе рен ду ма је ета лон како рефе рен дум тре ба да се врши. И ета лон исто 
за то шта пред ре фе рен дум ски еле мен ти под ра зу ме ва ју за пуни раз вој демо кра ти је, 
који мора пра ти ти раз ви је но и добро инфор ми са но јав но мње ње. Дакле, про цес зах те-
ва јед но заи ста демо крат ско, јав но кому ни ци ра ње, супрот ста вља ње ста во ва и на кра ју 
изја шња ва ње. И нарав но, ту су инфор ми са ни, заин те ре со ва ни и висо ко о бра зо ва ни гра-
ђа ни. Нарав но да нису сви ни у Швај цар ској заин те ре со ва ни и да не изла зе на рефе рен-
дум, али они који изла зе сигур но су при ку пи ли довољ но инфор ма ци ја путем меди ја и 
могли су чути низ супрот ста вље них ста во ва, довољ но да могу да про це њу ју, да зна ју за 
кога да гла са ју. Не тре ба оче ки ва ти да је могу ће да се ова прак са ауто мат ски са швај цар-
ске пре не се у нашу прак су, но томе тре ба тежи ти, првен стве но одстра њу ју ћи прву коч-
ни цу „кан цер срп ске демо кра ти је“ – пар то кра ти ју без иде о ло ги је, без општих инте ре са. 
У Срби ји су то само лиде ри, нерет ко ауто крат ски, и пар ти је оку пље не око соп стве них 
инте ре са, моћи, ути ца ја, нов ца, и које чега што сма тра ју у табло и ди зо ва ној „демо кра ти-
ји“ добрим за себе, а гра ђан ству наме ћу да је то реше ње и за њих и за држа ву...38

37  Swit zer land’s Direct Democ racy, http://direct-democ racy.geschic hte-schwe iz.ch/ (сајт посе ћен 27. 12. 2017).

38  О одно су ели та југо сло вен ских зема ља и уоп ште неде мо крат ских дру шта ва пре ма рефе рен ду му писао је 
проф. др Дејан Јовић у тек сту због кога га је тада шњи пред сед ник Репу бли ке Хрват ске сме нио са места савет-
ни ка. SAMO U MITO VI MA SVA KI NAROD ŽELI DRŽA VU. U STVAR NO STI – NE, Poli tič ka misao, časo pis za poli ti ku, 
29. 9. 2014., http://poli tic ka mi sao.com/samo-u-mito vi ma-sva ki-narod-zeli-drza vu-u-stvar no sti-ne/ (сајт посе ћен 
27. 12. 2017).
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СРБИ ЈА У ИЗВЕ ШТА ЈУ ФРИ ДОМ ХАУ СА 2017.

Ста ње демо кра ти је, поли тич ких и медиј ских сло бо да у Срби ји сва ке годи не се про-
пра ти кроз изве штај орга ни за ци је Фри дом хаус (ФХ). Годи не 2017. је био такав да га је 
власт с кон тро ли са ним меди ји ма зао би шла у широ ком луку.39 Нарав но да су при том у 
истој годи ни заду же ни у вла ди на сва зво на про ко мен та ри са ли свој пре га лач ки рад у 
погле ду попра вља ња реј тин га на Дуинг бизнис листи. 

Удар на вест је била да се Срби ја на новој Дуинг бизнис листи Свет ске бан ке, где су 
ран ги ра не земље по лако ћи посло ва ња, нала зи на 43. пози ци ји, што је напре дак за чети-
ри места у одно су на про шлу годи ну. У послед ње три годи не Срби ја на Дуинг бизнис 
листи Свет ске бан ке напре до ва ла за 48 места.40 Лепа вест из Свет ске бан ке и за њу је 
упрег ну та сва про па ганд на маши не ри ја вла сти. Јав ност је нарав но оста ла ускра ће на у 
обја вљи ва њу нала за пор та ла „HowA fri ca“ који је обја вио спи сак десет нај си ро ма шни јих 
зема ља Евро пе, одно сно држа ва у који ма се живи горе и од африч ког про се ка, а по којем 
је Срби ја на четвр том месту, иза Босне и Хер це го ви не, Алба ни је и Маке до ни је.41 Ништа 
боље код вла сти, а тиме и пла сма ном у јав ност, није про шао ни изве штај Фри дом хаусa 
у 2017. годи ни, који баве ћи се са 175 зема ља и 14 тери то ри ја, кон ста ту је да је Срби ја у 
2016. годи ни, када је демо кра ти ја у пита њу, на нај ни жем нивоу од 2005. годи не. Од 29 
зема ља демо кра ти ја је у паду у чак њих 18, међу који ма је и Срби ја. Ово је, како наво ди 
Фри дом хаус, дру ги нај ве ћи пад у 22 годи не, од када обја вљу ју изве шта је, ско ро јед на ко 
велик као након 2008. коју је обе ле жи ла финан сиј ска кри за.42 У закључ ци ма орга ни-
за ци је Фри дом хаус наво ди се да је први пут од почет ка пра ће ња ових про це са, више 
кон со ли до ва них ауто крат ских режи ма него демо кра ти ја.43

Инди ка тив не су оце не ове аме рич ке орга ни за ци је о две сусед не држа ве. ФХ мере ћи 
сло бо де у све ту, нај ма ње озна ча ва са 0, а нај ви ше сло бод не са 100, па је тако Хрват ска с 
укуп ним резул та том 87/100. Код сусе да је реј тинг сло бо да 1, 5/7 (1 = нај ви ше сло бо дан, 
7 = нај ма ње сло бо дан) по коме су поли тич ка пра ва с реј тин гом 1/7, а гра ђан ске сло бо де 
2/7. ФХ за Алба ни ју доно си укуп ни реј тинг који је 68/100, реј тинг сло бо да је 3/7, с тим 
што поли тич ка пра ва беле же скор 3/7 и гра ђан ске сло бо де 3/7. Мимо Косо ва и Мето хи-
је, које је у кате го ри ји „тран зи ци о на вла да или хибрид ни режим“, на Бал ка ну је раз вој 

39  Miloš Dam nja no vić, Nati ons in Tran sit 2017, https://fre e dom ho u se.org /report/nati ons-tran sit/2017/ser bia (сајт 
посе ћен 27. 12. 2017).

40  Напре дак Срби је на Дуинг бизнис листи, РТС,  31. 10. 2017, http://www.rts.rs/page/sto ri es/ci/story/5/eko no-
mi ja/2923463/napre dak-srbi je-na-duing-biznis-listi.html (сајт посе ћен 27. 12. 2017).

41  10 “VELI ČAN STVE NIH” U ovim evrop skim zemlja ma je GORE NEGO U AFRI CI: Pogle daj te gde je SRBI JA, 
Blic,  26. 02. 2017, https://www.blic.rs/vesti/svet/10-veli can stve nih-u-ovim-evrop skim-zemlja ma-je-gore-nego-u-
afri ci-pogle daj te-gde-je/erypzt2 (сајт посе ћен 27. 12. 2017).

42  Miloš Dam nja no vić, Nati ons in Tran sit 2017…

43  Isto.
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демо кра ти је пао у чети ри, а побољ шао се у још јед ној земљи. Пад пред во ди Маке до ни ја, 
која је на нај ни жем нивоу од 2001. годи не када је земља била у етнич ком кон флик ту. 
Пра ти је Срби ја, која је, упр кос напрет ку у пре го во ри ма са ЕУ, збир ном оце ном на нај-
ни жем нивоу од 2005. годи не.44

Какви су резул та ти мере ња ФХ демо кра ти је у Срби ји која је оста ла у кате го ри ји 
полу кон со ли до ва них демо кра ти ја? 

Демо крат ски раз вој се оце њу је на осно ву про се ка седам кате го ри ја, при чему је 
Срби ја забе ле жи ла сла би је резул та те у обла сти наци о нал не демо крат ске вла да ви не и 
избор ног про це са, док је у кате го ри ја ма цивил но дру штво, неза ви сни меди ји, локал на 
демо крат ска вла да ви на, пра во су ђе и коруп ци ја ста ње оста ло непро ме ње но. Није било 
пози тив них дога ђа ја у сфе ри меди ја, нови на ри су се и даље жали ли на поли тич ки при-
ти сак, ауто цен зу ра је била рас про стра ње на. 

Укуп ни реј тинг је 76/100, реј тинг сло бо де 2, 5/7, при том поли тич ка пра ва беле же 
скор 3/7, а гра ђан ске сло бо де 2/7. Ста тус сло бо де штам пе ФХ озна ча ва као „дели мич но 
сло бод на“. Пад у реј тин зи ма одно си се на поли тич ка пра ва. У прет ход ном мере њу било 
је 2, што је мно го боље, а с обзи ром на нере гу лар но сти у избо ри ма за Скуп шти ну Срби је 
2016. дошло је до пада реј тин га. Фри дом хаус у сво јим ана ли за ма наво ди дога ђа је који 
су евен ту ал но погор ша ли или побољ ша ли кли му и про це се, и тиме дове ли до про ме не 
реј тин га одре ђе не земље. Раз лог за пад демо кра ти је у Срби ји, дакле про ме ну реј тин-
га, ФХ наво ди да је у пар ла мен тар ним избо ри ма. Кон ста ту је да у овој пар ла мен тар ној 
репу бли ци поли тич ке пар ти је могу сло бод но да се фор ми ра ју и так ми че на начел но 
фер и гене рал но кре ди бил ним избо ри ма. ФХ пише: „Међу тим, поли тич ка пра ва и гра-
ђан ске сло бо де се уру ша ва ју током послед њих годи на под пре ми је ром Алек сан дром 
Вучи ћем и њего вом Срп ском напред ном стран ком (СНС), која је пре у зе ла власт 2012. 
Вла да стал но иза зи ва и поно вље не кри ти ке због уво ђе ња раз ли чи тих обли ка поли тич-
ких при ти са ка на неза ви сне меди је и орга ни за ци је гра ђан ског дру штва, па ипак држа-
ва напре ду је у њеном насто ја њу да се при дру жи Европ ској уни ји (ЕУ)“. Како су виђе ни 
ти избо ри који су по ФХ кључ на деша ва ња у 2016. годи ни? Дају ћи пре сек у коме кон-
ста ту је да је СНС побе ди ла, али са 27 места мање у одно су на избо ре 2014. годи не, ФХ 
изме ђу оста лог наво ди да је: „Гла са ње поно вље но на 15 гла сач ких места услед при ја ва 
избор них нере гу лар но сти и тврд њи опо зи ци је да је СНС пуни ла гла сач ке кути је док су 
међу на род ни посма тра чи изра зи ли и дру ге при мед бе. Након јаког резул та та СНС-а, на 
избо ри ма за Скуп шти ну Вој во ди не један број нови на ра је отпу штен из Јав ног радио-
дифу зи о ног сер ви са покра ји не, што би се могло опи са ти као поли тич ки моти ви са на 
чист ка.“ У закључ ци ма ФХ ука зу је да је: „Пре ми јер Алек сан дар Вучић каби нет фор ми-
рао тек у авгу сту сво де ћи редов не актив но сти вла де гото во на мртву тач ку, тако ре ћи 
обу ста вља ју ћи редов не актив но сти вла де током прве поло ви не годи не. И дома ћи посма-
тра чи и међу на род ни мони то ринг, изра жа ва ли су забри ну тост током избор ног про це са. 
Опо зи ци о не стран ке оспо ра ва ле су неза ви сност репу блич ке коми си је а међу на род ни 
посма тра чи кри ти ко ва ли начин на који је одго ва ра ла на при ту жбе веза не за избо ре. 
Међу на род ни посма тра чи тако ђе су изра зи ли забри ну тост због при ти ска на запо сле не 
у јав ном сек то ру да гла са ју за СНС. Вучи ће ва вла да наста ви ла је сво ју кам па њу про тив 
кри тич ких и неза ви сних гла си ла током 2016, наро чи то орга ни зу ју ћи изло жбу у јед ној 
бео град ској умет нич кој гале ри ји у којој су меди ји који су кри ти ко ва ли вла ду пред ста-
вље ни као лажо ви. Невла ди не и орга ни за ци је које зау зи ма ју кри тич ку пози ци ју пре ма 

44  Isto.
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вла ди или начи њу осе тљи ве или кон тро верз не теме, дожи вља ва ле су при ти ске током 
годи на (биле су под при ти ском).“ 45

Оце на наци о нал не демо крат ске вла да ви не погор ша на је дакле са 4 на 4,25 због 
чиње ни це да је већи на посло ва упра вља ња земљом током 2016. годи не била у дру гом 
пла ну у одно су на „нера зум но дуг избор ни циклус и про цес фор ми ра ња вла де“.46 

Фри дом хаус је оце нио: „Током 2016. годи не демо кра ти ја у Срби ји се још погор ша ла, 
наста вља ју ћи нега тив ни тренд прет ход не две годи не. Док су побољ ша ња била видљи-
ва у неким обла сти ма пове за ним са при сту па њем Европ ској уни ји, она су пони ште на 
нега тив ним дога ђа ји ма у избор ном про це су, демо крат ској вла да ви ни и сло бо ди меди ја. 
Као резул тат, оце на демо кра ти је у Срби ји је пала на нај ни жи ниво од 2005.“

Поли тич ка пра ва и избор ни про цес забе ле жи ли су минус у реј тин гу, а ана ли зи ра но 
је: А1) Да ли је шеф Вла де или дру га воде ћа инсти ту ци ја у држа ви иза бран сло бод ним и 
фер избо ри ма? А2) Да ли су чла но ви Скуп шти не иза бра ни сло бод ним и фер избо ри ма? 
А3) Да ли су избор ни зако ни фер? 47

Из ана ли зе ФХ издва ја мо: „И дома ћи и међу на род ни посма тра чи изра зи ли су забри-
ну тост веза ну за одр жа ва ње избо ра. Након њих лиде ри неко ли ко опо зи ци о них стра-
на ка са при лич но раз ли чи тим поли тич ким плат фор ма ма удру жи ли су се да опту же 
СНС за лажи ра ње избо ра, укљу чу ју ћи орга ни зо ва ње гла са ња за пре ми ну ле и непо сто-
је ће људе и дру ге мари фе тлу ке, пре ва ре са гла сач ким кути ја ма. Оспо ра ва ли су и неза-
ви сност Репу блич ке избор не коми си је (РИК), која је одго вор на за одр жа ва ње избо ра, 
ука зу ју ћи да је пред се да ва ју ћи био члан СНС. Посма тра чи избо ра, ОЕБС уочи ли су 
при ти сак на запо сле не у јав ном сек то ру да гла са ју за вла да ју ћу стран ку. Затим, пре на-
гла шен број дога ђа ја током кам па ња СНС и СПС, које су заму ти ле лини ју раз гра ни че-
ња изме ђу држав них и пар тиј ских актив но сти и ауто цен зу ру у меди ји ма која се може 
пре пи са ти вла ди ном при ти ску и која је зна чај но сузи ла могућ но сти да гла са чи има ју 
реле вант ну сли ку. РИК је доби ла десе ти не зах те ва за пона вља ње избо ра на раз ли чи-
тим избор ним мести ма услед избор них нере гу лар но сти. Напо слет ку је поно вље но 15 
гла са ња. Пона вља ње је резул то ва ло тиме да је коа ли ци ја Две ри–ДСС пре шла избор ни 
праг од пет посто за пред ста вља ње у пар ла мен ту. ОЕБС мони то ри кри ти ко ва ли су РИК 
у пости збор ном изве шта ју у коме се изно си да је 24-часов ни пери од за одго ва ра ње на 
при ту жбе на непо што ва ње избор ног про це са пре ви ше кра так. У изве шта ју се тако ђе 
наво ди да су међу на род ни посма тра чи доби ли при ту жбе гра ђа на који су желе ли да 
ста ве при мед бе на избор ни про цес, али су се или пла ши ли одма зде, или нису има ли 
пове ре ње да реле вант на истра жна и суд ска тела могу да реа гу ју по њихо вим при ту-
жба ма. Судо ви су огра ни чи ли ауто ри тет РИК тако да је одго ва ра ње на при ту жбе гра-
ђа на поста ло нее фи ка сно“.48

Фри дом хаус кон ста ту је и да није било пози тив них дога ђа ја у сфе ри меди ја, да су се 
нови на ри и даље жали ли на поли тич ки при ти сак и да је ауто цен зу ра била рас про стра-
ње на. ФХ исти че да су се истра жи вач ки нови на ри, посеб но, и даље суо ча ва ли са честим 
прет ња ма и поку ша ји ма застра ши ва ња.
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Орга ни за ци ја Фри дом хаус се потом бави ана ли зом поли тич ког плу ра ли зма и пар-
ти ци па ци је с пита њи ма: Б1) Да ли народ има пра во да се орга ни зу ју раз ли чи те поли-
тич ке пар ти је или дру ге поли тич ке гру пе које се над ме ћу по свом избо ру и да ли је 
систем отво рен за успон и пад ових пар ти ја и гру па ци ја које се над ме ћу? Б2) Посто ји ли 
зна чај но гла са ње за опо зи ци ју и реал на могућ ност за опо зи ци ју да пове ћа сво ју подр-
шку или да задо би је моћ кроз избо ре? Б3) Да ли су поли тич ки избо ри наро да сло бод ни 
од доми на ци је коју би над њима врши ла вој на сила, стра на сила, тота ли тар на пар ти ја, 
рели ги о зна хије рар хи ја, при вред на оли гар хи ја или било која моћ на гру па? Б4) Да ли 
кул тур не, етнич ке, вер ске или дру ге мањин ске гру пе има ју пуна поли тич ка пра ва и 
избор не могућ но сти? 

Шта су нала зи и замер ке ФХ: „Срп ски гла са чи су у наче лу у при ли ци да гла са ју за 
стран ку коју пре фе ри ра ју без изла га ња непри јат но сти ма или при ну ди, прем да је вла-
да ју ћа СНС кри ти ко ва на због при ти ска на запо сле не у јав ном сек то ру уочи избо ра 2016. 
годи не. Додат но, гру па при ста ли ца, сим па ти зе ра ДС напад ну та је у мар ту док је уче-
ство ва ла у кам па њи у Бео гра ду. Од свр га ва ња ауто ри тар ног лиде ра Сло бо да на Мило-
ше ви ћа 2000. срп ски поли ти ча ри су се води ли путем редов них сме на вла сти изме ђу 
кон ку рент ских стра на ка. 2014. годи не глат ка побе да бло ка СНС дала је тој стран ци 
кон тро лу над извр шном и зако но дав ном вла шћу, што је рет ка при ли ка у уоби ча је ној 
забра ње ној поли тич кој сфе ри.“49

Фри дом хаус је оце нио да су постиг ну та уме ре на побољ ша ња у пра во су ђу, али да 
је „слу чај Сава ма ла“ пока зао да „вла да ви на пра ва може, на неки пери од, бити суспен-
до ва на када то одго ва ра срп ским зва нич ни ци ма“. С дру ге стра не, актив ност цивил ног 
дру штва била је видљи ва и у начи ну на који су мно ги гра ђа ни одго во ри ли на нега тив не 
дога ђа је, навео је Фри дом хаус, под се тив ши на про те сте гру пе „Не да(ви)мо Бео град“ и 
демон стра ци је у Новом Саду због отпу шта ња нови на ра и уред ни ка РТ Вој во ди на.50

Ана ли зи ра но је и функ ци о ни са ње Вла де кроз пита ња: Ц1) Да ли сло бод но иза бран 
шеф Вла де и пред став ни ци Скуп шти не одре ђу ју поли ти ку вла де? Ц2) Да ли је Вла да 
сло бод на од ути ца ја коруп ци је? Ц3) Да ли је Вла да одго вор на пред бирач ким избор ним 
телом изме ђу избо ра, да ли функ ци о ни ше отво ре но, тран спа рент но?

Кључ не кон ста та ци је ФХ су: „Коруп ци ја оста је про блем у мно гим обла сти ма укљу-
чи ју ћи без бед ност, обра зо ва ње, гра ђе ви нар ство (стам бе на пита ња) и рад но пра во. 
Затим, у про це си ма при ва ти за ци је и у суд ству. Савет за бор бу про тив коруп ци је саста-
вљен од шест чла но ва осно ван је 2001. и одго ва ра на при ту жбе о коруп ци ји. Дру ги 
енти те ти који се боре про тив коруп ци је укљу чу ју Аген ци ју за бор бу про тив коруп ци је 
и Омбуд сма на, који се нази ва још и Заштит ни ком гра ђа на, па ипак ове инсти ту ци је 
нема ју (довољ но) забе ле же них при ме ра успе шних истра га и суђе ња. Омбуд сман се суо-
чио са напа ди ма у про вла ди ним меди ји ма веза ним за опту жбе које је имао про тив чла-
но ва вој не поли ци је 2015. годи не.”51

Вучи ће ва вла да је при ми ла суздр жа ну кри ти ку због мањ ка тран спа рент но сти када 
је у пита њу Бео град на води, амби ци о зан про је кат раз во ја земљи шта уз реку Саву. Том 
при ли ком доне сен је тзв. Lex spe ci a lis, вла да је дело ва ла про тив но мишље њу струч ња ка 
и капи тал који је инве сти ран био је сум њи вог поре кла. Уз дру ге при ту жбе, кри ти ча ри 
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беле же да су вла сти јед но стра но анга жо ва ле инве сти то ра из УАЕ као глав ног инве-
сти то ра про јек та, и да су пла но ви за финан си ра ње про јек та начел но неја сни. Срп ски 
Пове ре ник за зашти ту пода та ка о гра ђа ни ма доби јао је прет ње након пози ва на истра-
гу иле гал ног руше ња кућа у обла сти Сава ма ла где је пла ни ра но да се гра ди Бео град на 
води. Руше ње је извр ше но апри ла 2016., у избор ној ноћи,  од стра не маски ра них људи, 
који су наво ди се лоше посту па ли пре ма оче ви ци ма.

У изве шта ју ФХ Срби ја беле жи минус у сфе ри гра ђан ских сло бо да – сло бо да изра-
жа ва ња и уве ре ња које су обра ђе не кроз пита ња: Д1) Посто је ли сло бод ни или неза ви-
сни меди ји и дру ги обли ци кул тур них изра жа ва ња? Д2) Да ли су вер ске инсти ту ци је 
и зајед ни це сло бод не да упра жња ва ју сво ју веру и изра жа ва ју се како јав но, тако и 
при ват но? Д3) Посто ји ли ака дем ска сло бо да и да ли је обра зов ни систем сло бо дан од 
бит ни је поли тич ке индок три на ци је? Д4) Посто ји ли отво ре на или сло бод на при ват на 
диску си ја?52

ФХ нала зи да је: „Вла да прет ход них годи на пока за ла рас ту ће непри ја тељ ство пре-
ма неза ви сним и кри тич ким меди ји ма. Нови на ри истра жи ва чи и они кри тич ки настро-
је ни пре ма вла ди често наи ла зе на агре сив ну стра ну рето ри ку од стра не висо ких зва-
нич ни ка и често их про вла ди ни меди ји бла те као кри ми нал це или чла но ва стра них 
оба ве штај них слу жби. У јулу 2016. годи не, вла да је била дома ћин у јед ној умет нич-
кој гале ри ји у којој су меди ји који кри ти ку ју Вучи ћа и њего ве сарад ни ке опи са ни као 
лажо ви. Иако не посто ји зва нич на цен зу ра у Срби ји, мно ги меди ји се сма тра ју саве-
зни ци ма поје ди них поли тич ких стра на ка а Јав ни теле ко му ни ка ци о ни сер вис Срви је 
– РТС, под јаким је вла ди ним ути ца јем.“ Фри дом хаус наво ди да „Мини стар ство спољ-
них посло ва САД изра жа ва забри ну тост због увер љи вих изве шта ја, све до че ња, о томе 
да срп ске вла сти над гле да ју при ват не онлајн кому ни ка ци је без доби ја ња нео п ход них 
закон ских дозво ла за то, што може ути ца ти на пра во гра ђа на на отво ре ну и сло бод ну 
при ват ну диску си ју, изра жа ва ње.“

Део који се одно си на Асо ци ја ци је и орга ни за ци је пра ти се кроз пита ња: Е1) Посто ји 
ли сло бо да оку пља ња, демон стри ра ња и отво ре не јав не диску си је? Е2) Посто ји ли сло-
бо да невла ди них орга ни за ци ја? Е3) Посто је ли сло бод ни син ди ка ти, рад нич ке задру ге 
или еква ви лен ти, и посто ји ли ефи ка сно, јав но пре го ва ра ње (посло да вац-син ди кат)? 
Посто је ли сло бод не стру ков не и дру ге при ват не орга ни за ци је? 

У делу који је нај бит ни ји за оце ну демо крат ских про це са – вла да ви на пра ва – Фри-
дом хаус тра жи одго во ре на пита ња: Ф1) Посто ји ли неза ви сно суд ство? Да ли вла да ви на 
пра ва доми ни ра пар нич ним и кри вич ним поступ ци ма, про це на ма? Ф2) Да ли је поли-
ци ја под директ ном кон тро лом цивил не вла сти? Ф3) Посто ји ли зашти та од поли тич ког 
теро ра, нео прав да ног затва ра ња (при тво ра), егзи ла или тор ту ре, било од стра не гру па 
које подр жа ва ју или се супрот ста вља ју систе му? Посто ји ли сло бо да од рата и уста на ка, 
у одно су на рато ве и побу не? Ф4) Да ли зако ни, поли ти ка (поли ти ча ри) и прак са, гаран-
ту ју јед нак трет ман раз ли чи тим сег мен ти ма попу ла ци је?53

Закљу чак ФХ је да суд ство функ ци о ни ше неза ви сно, но, ендем ски про бле ми наста-
вља ју да ште те суд ски систем, да пара ју суд ски систем и кроз коруп ци ју, да су дуга суђе-
ња пре пре ке на путу ка јед на ким пра ви ма. На при мер, висо ки тро шко ви, мањак јед на ке 
и опште доступ но сти прав не помо ћи. У изве шта ју Саве за у бор би про тив коруп ци је 
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ука за но је да је било мало тран спа рент но сти и да Вла да наста вља да крши пре зумп ци ју 
неви но сти. ФХ наво ди и да су ради кал не десни чар ске асо ци ја ци је и агре сив ни нави ја-
чи који про га ња ју мањи не и дру ге, и даље озби љан про блем. 54

У Изве шта ју Фри дом хау са за Срби ју, када је реч о европ ским инте гра ци ја ма, кон-
ста ту је се да је наша земља отво ри ла чети ри погла вља у при ступ ним пре го во ри ма с ЕУ 
и оства ри ла напре дак, иако спор, у пре го во ри ма с При шти ном.

 Мора мо и кон ста то ва ти да орга ни за ци ја Фри дом хаус даје јед ну пот пу но дру-
га чи ју сли ку про це са демо кра ти за ци је и сло бодa уоп ште, зна чи и у Срби ји, за раз ли ку 
од оне која кроз раз не изве шта је сти же из Бри се ла. Овај изве штај очи глед но садр жи 
закључ ке који су уме ре ни и изба лан си ра ни како би због одре ђе них спољ но по ли тич ких 
обзи ра била у дру ги план ста вље на чиње ни ца, коју ауто ри изве шта ја не опо вр га ва ју,  да 
јача ју ауто ри тар не тен ден ци је.
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УЛО ГА ЕУ

Први пут ове годи не у новем бру из Бри се ла није сти гао годи шњи Изве штај о 
напрет ку Срби је у про це су при дру жи ва ња, јер је одлу ка Европ ске коми си је да, након 
отва ра ња погла вља, при ме ни нову мето до ло ги ју и пре зен ту је изве штај у првој поло ви-
ни апри ла 2018. годи не. За саста вља ње су у Бри сел оти шли при ло зи Вла де Срби је, НВО 
и међу на род них орга ни за ци ја.

Али Коми си ја, када је у пита њу про цес демо кра ти за ци је и стан дар ди за ци је са ЕУ кроз 
прет при ступ не пре го во ре, Срби ју није оста ви ла без над зо ра у испу ња ва њу мера из Акци о-
ног пла на за погла вља 23 и 24. Пре ма општој пози ци ји ЕУ за пре го во ре о при сту па њу Срби-
је („Пре го ва рач ки оквир“), Коми си ја је дужна да уред но оба ве шта ва о ста њу напре до ва ња 
пре го во ра по погла вљи ма „Пра во су ђе и основ на пра ва“ (погла вље 23) и „Прав да, сло бо да и 
без бед ност“ (погла вље 24) и да изве шта ва Европ ски Савет два пут годи шње, а ове изве шта-
је пра те и држа ве чла ни це ЕУ кроз Колеу (Coe la), орган за пра ће ње про ши ре ња и Ковеб 
(COWEB) – Коми тет за Запад ни Бал кан. Тако је у мају у Бео град сти гао тзв. Non-paper (нон-
пеј пер), и он је од отва ра ња пре го во ра о при сту па њу у јулу 2016. годи не и након пред ста-
вља ња годи шњег изве шта ја за Срби ју у новем бру исте годи не, дру ги полу го ди шњи пре глед 
тре нут ног ста ња. Нон-пejпер пред ста вља коли ки је напре дак пости гла Срби ја у спро во ђе-
њу акци о них пла но ва за погла вља 23 и 24, а засни ва се на изве шта ји ма Срби је, као и низу 
дру гих изво ра укљу чу ју ћи и екс перт ске миси је и изве шта је међу на род них орга ни за ци ја и 
цивил ног дру штва. Дола зи се до јасне пози ци је о реа ли за ци ји мера из очи то пре ам би ци о-
зних акци о них пла но ва које је усво ји ла Вла да Репу бли ке Срби је.55 Пре ам би ци о зни, јер су у 
току изме не дату ма, попут оног који је одре ђи вао да ће у дру гој поло ви ни 2017. годи не доћи 
до изме на срп ског Уста ва, пре све га због неза ви сно сти пра во су ђа и избо ра суди ја. Мај ски 
нон-пеј пер сто га, када је реч о обла сти ма које уте ме љу ју демо кра ту ју европ ског типа у нас, 
јасно кон ста ту је: „У мно гим слу ча је ви ма спро во ђе ње је у раној, одно сно врло раној фази.“

Оче ки ва но је да тре ћи тзв. нон-пеј пер о тре нут ном ста њу у вези с погла вљи ма 23 и 
24 за Срби ју стиг не у Бео град током децем бра 2017. годи не. Оста ла је акту ел на кри ти ка 
Бри се ла због кашње ња рефор ми у вези са Погла вљи ма 23 и 24, посеб но у делу који се тиче 
бор бе про тив коруп ци је и рефор ме пра во су ђа.56 Замер ке су веза не и за сло бо ду меди ја, 
али не толи ко оштре како се могло оче ки ва ти. Погла вље 24 при ву кло је мање замер ки у 
реа ли за ци ји акци о ног пла на, јер се у скла ду с оче ки ва ним мно го више спро во ди. Зани-
мљи во је да се са кри ти ка ма о спо ро сти рефор ми сагла сио и пред сед ник Вучић при ли ком 
јану ар ског састан ка са шефом деле га ци је ЕУ у Срби ји Семом Фабри ци јем.57 

55  Đor đe Nasko vić, “Pre am bi ci o zna” Srbi ja otva ra pogla vlja, koli ko  ne zna se, N1, 1. 12. 2017., http://rs.n1info.com/
a346316/Vesti/Vesti/Srbi ja-otva ra-nova-pogla vlja-s-EU.html (сајт посе ћен 29. 12. 2017).

56  Kukan: Opšti uti sak pozi ti van, pogla vlja 23 i 24 ključ na za uspeh, 21. 12. 2017, https://euro pa.rs/kukan-opsti-uti-
sak-pozi ti van-pogla vlja-23-i-24-kljuc na-za-uspeh/ (сајт посе ћен 27. 12. 2017); “Pac ke” iz EK Srbi ji zbog pogla vlja 
23 i 24, B92 sajt, 5. 12. 2017, https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2017&mm=12&dd=05&nav_cate-
gory=1262&nav_id=1332661 (сајт посе ћен 29. 12. 2017).

57  Vučić i Fabri ci: Ener gič ni ji rad na pogla vlji ma 23 i 24, FoNet, Beo grad 10. 1. 2018, (сајт посе ћен 12. 1. 2018).
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ИЗВЕ ШТАЈ ЕК ЗА СРБИ ЈУ 2016.

Шта је запра во кон ста то вао Изве штај ЕК новем бра 2016. годи не, где смо и шта тре-
ба ура ди ти у раној, очи то „зеле ној“, фази прет при ступ них пре го во ра, да ли је Бео град 
реа го вао и на који начин у оце на ма из тзв. нон-пеј пер изве шта ја?58

Европ ска коми си ја у послед њем изве шта ју је оце њи ва ла пери од од окто бра 2015. до 
сеп тем бра 2016. годи не, а засно ва но на при ло зи ма из мно гих изво ра, укљу чу ју ћи при-
ло ге Вла де Репу бли ке Срби је, држа ва чла ни ца ЕУ, изве шта је Европ ског пар ла мен та и 
инфор ма ци је доби је не од раз ли чи тих међу на род них и невла ди них орга ни за ци ја, он је 
оце њен је као: „Јака двој ка за Срби ју“. Јед на оце на се даје за тре нут ну ситу а ци ју, а дру-
га за напре дак у посма тра ној обла сти. У већи ни погла вља, пре ма Изве шта ју Европ ске 
коми си је за 2016, Срби ја је оства ри ла изве стан напре дак. Прва чети ри пре го ва рач ка 
погла вља отво ре на су током овог пери о да изве шта ва ња, укљу чу ју ћи и погла вље 35 које 
се бави нор ма ли за ци јом одно са изме ђу Срби је и Косо ва и Мето хи је  и вла да ви ном пра-
ва из погла вља 23 и 24. Коми си ја кон ста ту је да је Срби ја оста ла посве ће на свом стра те-
шком циљу при сту па ња ЕУ, наста ви ла са спро во ђе њем оба ве за из ССП, иако још увек 
посто је одре ђе на нере ше на пита ња.59 

Про сеч на оце на напрет ка је лоши ја у одно су на изве штај од 2015. годи не, када је 
била 3,15, а у овом изно си 2,96. 

Који су нала зи Коми си је када је реч о поли тич ким кри те ри ју ми ма зна чај ним за про-
цес демо кра ти за ци је чита вог дру штва (демо кра ти ја, рефор ма јав не упра ве, вла да ви на 
пра ва, људ ска пра ва и зашти та мањи на). Чиње ни це и број ке које тре ба нај ви ше да бри-
ну, одно се се на ста ње демо кра ти је и вла да ви не пра ва: у обла сти сло бо де изра жа ва ња 
и бор бе про тив коруп ци је, јер је напре дак Срби је лоши је оце њен него 2015. Када је у 
пита њу про це на тре нут не ситу а ци је, Срби ја је доби ла исту про сеч ну оце ну као и прет-
ход не годи не – „изве стан ниво при пре мље но сти“ што је „оце на 2“. Као и у Изве шта ју из 
2015. годи не60, наво ди се да су цивил но дру штво и Народ на скуп шти на укљу че ни у про-
цес пре го во ра о при сту па њу, али оста ју замер ке на про цес усва ја ња зако на. Пре по ру ка 
је да би тре ба ло додат но уна пре ди ти укљу че ност, тран спа рент ност и ква ли тет изра-
де про пи са, а огра ни чи ти упо тре бу про це ду ре доно ше ња зако на по хит ном поступ ку, 
чиме је Вла да Срби је избе га ва ла јав ни дија лог и сарад њу са гра ђан ским дру штвом и 

58  Izveš taj Evrop ske komi si je o Srbi ji za 2016, 14. 11. 2016, https://euro pa.rs/izve staj-evrop ske-komi si je-o-srbi ji-
za-2016/ (сајт посе ћен 29. 12. 2017).

59  COM MIS SION STAFF WOR KING DOCU MENT Ser bia 2016 Report, Brus sels, 9. 11. 2016, https://ec.euro pa.eu/neig hbo-
ur hood-enlar ge ment/sites/near/files/pdf/key_docu ments/2016/20161109_report_ser bia.pdf  (сајт посе ћен 30. 12. 2017).

60  COM MIS SION STAFF WOR KING DOCU MENT SER BIA 2015 REPORT , Brus sels, 10. 11. 2015, https://ec.euro pa.
eu/neig hbo ur hood-enlar ge ment/sites/near/files/pdf/key_docu ments/2015/20151110_report_ser bia.pdf  (сајт посе-
ћен 30. 12. 2017); Vesna Rakić-Vodi ne lić, Izveš taj EK o napret ku Srbi je u 2015, 13. 11. 2015, http://pesca nik.net/izve-
staj-ek-o-napret ku-srbi je-u-2015/ (сајт посе ћен 30. 12. 2017).
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орга ни за ци ја ма које могу да допри не су бржем и ефи ка сни јем раз во ју дру штва, а који су 
вео ма важни за демо кра ти ју. Као што смо већ упо зо ри ли, нај ши ри дија лог у доно ше њу 
одлу ка и зако на је потре бан и због тога што у срп ском дру штву посто је огром не пола-
ри за ци је и вели ке поде ле. Наво ди се и да честа упо тре ба хит них посту па ка, про ме не 
днев ног реда Народ не скуп шти не у послед њем тре нут ку, огра ни че на подр шка неза-
ви сним регу ла тор ним тели ма и недо ста так про ак тив не делат но сти у над зо ру извр шне 
вла сти, у ком би на ци ји са недо стат ком пра ве међу стра нач ке рас пра ве, под ри ва ју пар-
ла мен тар ну дело то вор ност. Усва ја ње кодек са пона ша ња народ них посла ни ка и годи-
шњег пла на рада и даље се чека ју. Бри сел упо зо ра ва на недо ста так дело твор ног над зо ра 
пар ла мен та над извр шном вла шћу, што тре ба додат но уна пре ди ти. Устав не рефор ме су 
нео п ход не за ускла ђи ва ње са стан дар ди ма ЕУ у неким обла сти ма. Посто ји про стор за 
побољ ша ње сарад ње изме ђу извр шних вла сти и неза ви сних регу ла тор них инсти ту ци ја.

До таквих про ме на и побољ ша ња није дошло. Годи на 2017. озна чи ла је, напро тив, 
погор ша ње стан дар да и опа да ње пра ва.   

У погле ду поли тич ких кри те ри ју ма, наво ди се и да су 24. апри ла одр жа ни пре вре ме-
ни пар ла мен тар ни избо ри; зајед но са покра јин ским и локал ним избо ри ма, про те кли су, 
наво ди се у изве шта ју, у мир ној атмос фе ри. Кан це ла ри ја ОЕБС-а за демо крат ске инсти-
ту ци је и људ ска пра ва (ОЕБС/ОДИ ХР) и Пар ла мен тар на скуп шти на Саве та Евро пе су 
уочи ли при том при стра сно медиј ско изве шта ва ње, непри ме ре ну пред ност вла да ју ћих 
стра на ка на зва нич ним дога ђа ји ма током избор не кам па ње, као и зама гљи ва ње раз ли ке 
изме ђу држав них и пар тиј ских актив но сти. Коми си ја нагла ша ва при том да тре ба сле-
ди ти пре по ру ке међу на род них посма тра ча, укљу чу ју ћи и оне које се одно се на обез бе-
ђи ва ње тога да финан си ра ње кам па ња и про цес реги стра ци је буду тран спа рент ни. И 
то је јед на од рани јих пре по ру ка ОЕБС/ОДИ ХР-а коју власт није узе ла у обзир. ОЕБС/
ОДИ ХР је кон ста то вао даље недо стат ке у зако но дав ству који се одно се на меха ни зам за 
реша ва ње спо ро ва и обра ду резул та та. Тврд ње о непра вил но сти ма током избо ра тре ба 
да буду про пи сно истра же не.

У Изве шта ју се поно во кон ста ту је да је Срби ја уме ре но при пре мље на у обла сти 
рефор ме јав не упра ве. Добар напре дак оства рен је усва ја њем кључ них про гра ма, стра-
те ги ја и зако на. Међу тим, Срби ја тре ба да спро ве де сво је реформ ске циље ве, про фе-
си о на ли зу је, извр ши депо ли ти за ци ју упра ве, и да омо гу ћи већу тран спа рент ност про-
це ду ре запо шља ва ња и отпу шта ња, пого то во за руко во де ће пози ци је.61 Оце на ста ња 
пра во су ђа није про ме ње на у одно су на Изве штај из 2015. годи не. Наво ди се да и даље 
забри ња ва пита ње поли тич ког ути ца ја у овој обла сти. Ква ли тет и ефи ка сност пра во-
су ђа су ума ње ни, а при ступ прав ди оте жан нејед на ком рас по де лом оби ма посла, пре-
ве ли ким бро јем зао ста лих пред ме та и недо стат ком систе ма бес плат не прав не помо-
ћи. Срби ја је оства ри ла изве стан ниво при пре мље но сти у спре ча ва њу и бор би про тив 
коруп ци је. Коруп ци ја је и даље озби љан про блем, широ ко рас про стра њен у мно гим 
обла сти ма. Инсти ту ци о нал на струк ту ра још увек не функ ци о ни ше као поу здан меха-
ни зам одвра ћа ња од прак ти ко ва ња коруп ци је. Нео п ход на је еви ден ци ја о дело твор ним 
истра га ма, кри вич ном гоње њу и пре су да ма у слу ча је ви ма коруп ци је, укљу чу ју ћи и оне 
на висо ком нивоу. Коли ко је мало учи ње но гово ри и пода так доби јен из бри сел ских 
изво ра да послед њи нон-пеј пер  зна чај но кри ти ку је срп ску власт када је у пита њу оства-
ре но у бор би про тив коруп ци је.62

61  COM MIS SION STAFF WOR KING DOCU MENT Ser bia 2016 Report, 4

62  Isto, 15.
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Срби ја је, наво ди Коми си ја, оства ри ла изве стан ниво при пре мље но сти у погле ду 
бор бе про тив орга ни зо ва ног кри ми на ла, али је и даље нео п ход но успо ста вља ње поу-
зда не еви ден ци је у бор би про тив орга ни зо ва ног кри ми на ла.

Европ ска коми си ја упо зо ра ва да је нео п ход но обез бе ди ти дослед но спро во ђе-
ње прав ног и инсти ту ци о нал ног окви ра за пошто ва ње основ них људ ских пра ва. Није 
постиг нут напре дак у обез бе ђи ва њу усло ва за пот пу но оства ри ва ње сло бо де изра жа-
ва ња. Потреб но је уло жи ти даље кон ти ну и ра не напо ре како би се побољ шао поло жај 
лица која при па да ју нај ви ше дис кри ми ни са ним гру па ма (Роми, при пад ни ци лезбиј ске, 
геј, бисек су ал не, тран срод не и интер сек су ал не попу ла ци је, осо бе са инва ли ди те том, 
осо бе обо ле ле од ХИВ/АИДС и дру ге соци јал но рањи ве гру пе).63

Све наве де но међу тим није сле ди ла нека посеб на јасна аген да про ме на или нова 
поли ти ка пре ма вла ди у Бео гра ду. Пошто су ова кви изве шта ји сло же ни и струк ту ри са-
ни, про вла ди ни меди ји увек су из њих могли да изву ку нека кве сег мен те који у јав но сти 
могу зву ча ти повољ но или макар неу трал но у одно су на вла ду и њену поли ти ку.    

 

63  Isto, 62
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НОН-ПЕЈ ПЕР О ТРЕ НУТ НОМ СТА ЊУ 
У ПОГЛА ВЉИ МА 23 И 24 ЗА СРБИ ЈУ

Од отва ра ња пре го во ра о при сту па њу маја 2014. годи не мај ски нон-пеј пер 2017. 
годи не је дру ги полу го ди шњи пре глед тре нут ног ста ња. Он пред ста вља напре дак 
Срби је у спро во ђе њу акци о них пла но ва за погла вља 23 и 24. Засни ва се на изве шта ји-
ма Срби је о спро во ђе њу тих акци о них пла но ва, о инфор ма ци ја ма датим у кон тек сту 
Под од бо ра за пра во су ђе, сло бо ду и без бед ност (8. и 9. фебру ар 2017) као и о низу дру-
гих изво ра, укљу чу ју ћи и екс перт ске миси је и изве шта је међу на род них орга ни за ци ја 
и цивил ног дру штва.64

Акци о ни пла но ви за погла вља 23 и 24 обу хва та ју оба ве зе Срби је које пра те амби ци-
о зни роко ви, који теку од апри ла 2016. када су ови усво је ни. Тада је Вла да Срби је при-
пре ми ла број не изме не зако но дав ног и инсти ту ци о нал ног окви ра. Тако ђе, усво ји ла је, 
одно сно при пре ми ла, низ стра те ги ја и акци о них пла но ва као и про це ду ра и опе ра тив-
них смер ни ца и извр ши ла број не про це не након којих су дате пре по ру ке. У мно гим слу-
ча је ви ма мај ска бри сел ска оце на је да је „спро во ђе ње у раној одно сно врло раној фази“. 
Ту смо нека ко и оста ли све до кра ја годи не, па је усле ди ла реви зи ја доне тих пла но ва.

Како Срби ја буде напре до ва ла, пажња ће се посте пе но пре ме шта ти на дело твор ност 
про це са рефор ме зако но дав ства у прак си, као и на капа ци тет инсти ту ци ја заду же них 
за спро во ђе ње вла да ви не пра ва, те на усло ве у који ма оне посту па ју. У том погле ду и да 
би се оси гу ра ло стал но инфо р ма тив но изве шта ва ње и пока зао напре дак кроз почет не, 
а потом и суштин ске резул та те, Срби ја, упо зо ра ва ЕК, тре ба да пове ћа пажњу и напо ре 
ради при ба вља ња аде кват них и поу зда них ста ти стич ких пода та ка у свим обла сти ма.

У пред сто је ћем пери о ду посеб но тре ба да се пове ћа ју напо ри у обла сти рефор ме 
пра во су ђа. Срби ја, наво ди се у доку мен ту, тек тре ба да изра ди све о бу хват ну сред њо-
роч ну стра те ги ју људ ских ресур са за пра во су ђе. Бри сел ука зу је на кашње ње пре но са 
буџет ске над ле жно сти за мре же суди ја и тужи ла ца са Мини стар ства прав де на Висо ки 
савет суд ства (ВСС) и Држав но веће тужи ла ца (ДВТ), и упо зо ра ва да се Зако ном о јав-
ном тужи ла штву уоп ште не пред ви ђа пре нос. Пре но сом би се додат но шти ти ла неза-
ви сност суд ства и само стал ност тужи ла штва. Осим тога, ове зако не тек тре ба изме-
ни ти да би се овла сти ли ВСС и ДВТ уме сто Мини стар ства прав де, усво јио Послов ник 
суда и Пра вил ник о упра ви у јав ним тужи ла штви ма и пра ти ло њихо во спро во ђе ње. У 
исто вре ме и уз помоћ ЕУ, изград ња капа ци те та је у току како би се при пре мио пре нос 
буџет ских над ле жно сти и, шире, како би се омо гу ћи ло ВСС и ДВТ да у пот пу но сти 
упра вља ју кохе рент ном и ефи ка сном суд ском адми ни стра ци јом. Наво ди се да је још 

64  Non-paper on the sta te of play regar ding chap ters 23 and 24 for Ser bia Novem ber 2017, http://www.mei.gov.rs/eng/
docu ments/eu-docu ments/non-paper-on-the-sta te-of-pla y-regar ding-chap ters-23-and-24-for-ser bia/ (сајт посе ћен 30. 
12. 2017).
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увек у току про цес име но ва ња пред сед ни ка судо ва од стра не Скуп шти не на пред лог 
Висо ког саве та суд ства. Неза вр ше ни про цес у пар ла мен ту има нега тив не после ди це на 
рад пра во суд ног систе ма. Јасно се ука зу је да ути цај ВСС и ДВТ на про це ну избо ра, име-
но ва ња и рада суди ја и тужи ла ца тре ба пажљи во пра ти ти пошто је спро во ђе ње у врло 
раној фази. Срби ја тек тре ба да уве де и сло же ност поје ди нач них пред ме та као додат-
ни кри те ри јум у систе му доде ле пред ме та у судо ви ма и тужи ла штви ма, кроз изра ду и 
усва ја ње мето до ло ги је и про гра ма за одме ра ва ње пред ме та.65

Инте ре сан тан је, у одно су на оно с чиме се суо ча ва мо у сва ко днев ној прак си, део 
у коме Европ ска коми си ја ука зу је да је у јану а ру 2016. годи не Срби ја усво ји ла кодекс 
пона ша ња за чла но ве Вла де, с пра ви ли ма о томе како да комен та ри шу суд ске одлу ке 
и поступ ке. 66 При ме ра да таква прак са није усво је на има мно го. Често је на мети кри-
ти ка да тако чини и сам пред сед ник Вучић.67 Осим тога, у скла ду са Зако ном о поли-
ци ји, нови кодекс поли циј ске ети ке са одред ба ма о зашти ти пода та ка усво јен је у мар-
ту 2017. годи не. То се посеб но одно си, пише у нон-пеј пе ру на подат ке „који би могли 
угро зи ти ток суд ског поступ ка или пра ва тре ћих лица“.68 Међу тим, упо зо ра ва Бри сел, 
кодекс пона ша ња за посла ни ке тек тре ба да буде усво јен. При пре ма ју се изме не Етич-
ког кодек са и Пра вил ни ка о дисци плин ском поступ ку и дисци плин ској одго вор но сти 
јав них тужи ла ца у погле ду нео вла шће ног саоп шта ва ња инфор ма ци ја о тре нут ним или 
пла ни ра ним кри вич ним истра га ма меди ји ма. Један од зада та ка Етич ког одбо ра, фор-
ми ра ног у јану а ру 2016. као стал но рад но тело ВСС биће да спро ве де ана ли зу и поја сни 
да ли ће посто је ћи Етич ки кодекс за суди је мора ти да буде изме њен у циљу ускла ђи ва ња 
са европ ским стан дар ди ма. У погле ду зако но дав них ускла ђи ва ња са прав ним теко ви на-
ма ЕУ, у овој обла сти пред сто ји вели ки посао. 

Европ ска коми си ја упо зо ра ва и да у бор би про тив коруп ци је Срби ја тре ба додат но 
да побољ ша инсти ту ци о нал ну сарад њу и вла сни штво над про це сом, уз подр шку јаке 
поли тич ке воље, како би пости гла опи пљи ве резул та те. Замер ке су што чла но ви Саве та 
за бор бу про тив коруп ци је нису систе мат ски кон сул то ва ни о нацр ти ма зако на, који би 
по про це ни Саве та могли потен ци јал но да ути чу на коруп ци ју у Срби ји. Тек тре ба усво-
ји ти изме не одлу ке Коор ди на ци о ног тела за Акци о ни план за бор бу про тив коруп ци је 
којим се пред ви ђа ју квар тал ни састан ци у циљу омо гу ћа ва ња редов не ква ли та тив не 
ана ли зе изве шта ја Саве та. Срби ји пред сто ји име но ва ње чла но ва за одре ђе ни број сло-
бод них рад них места у Саве ту и уоп ште но посма тра ју ћи, наво ди ЕК, срп ске вла сти и 
даље тре ба да успо ста ве кон струк тив ни ју везу са Саве том. Срби ји тек пред сто ји успо-

65  Isto, 13-14.

66  У прак си ова ква оба ве за пока за ла се као ништав на. Када је кра јем децем бра 2017. пра во сна жно осло бо ђен 
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https://insaj der.net/sr/sajt/vazno/9158/Pred sed nik-VSS-za-Insaj der-o-izja vi-Vu%C4%8Devi%C4%87a-Ne-pam tim-
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ča ju Miro sla va Miš ko vi ća, Danas, 29. 9. 2017, http://www.danas.rs/dru stvo.55.html?news_id=357894&title=Vu%C4%
8Di%C4%87+svo jim+reak ci ja ma+neza ko ni to+usme ra va+sud (сајт посе ћен 12. 1. 2018).

68  Током 2017. и сам ново и за бра ни пред сед ник Репу бли ке Срби је Алек сан дар Вучић није се уздр жа вао од 
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ста вља ње све о бу хват не мето до ло ги је за при ку пља ње ста ти стич ких пода та ка, чува ње 
и изве шта ва ње о кри вич ним дели ма коруп ци је. Осим тога, тек тре ба запо че ти рад на 
побољ ша њу при ку пља ња једин стве них ста ти стич ких пода та ка о коруп ци ји. Додат ни 
напор потре бан је и у обла сти бор бе про тив трго ви не људи ма, финан сиј ских истра га и 
тех но ло шког кри ми на ла.

Када је реч о кон тро ли финан си ра ња поли тич ких пар ти ја и финан си ра њу избор них 
кам па ња, завр ше на је ана ли за спро во ђе ња тре нут них зако на. Срби ја тре ба да усво ји 
Изме не и допу не Зако на о финан си ра њу поли тич ких пар ти ја који ма се, изме ђу оста-
лог, пред ви ђа тран спа рент но финан си ра ње поли тич ких субје ка та. Изра ђен је нацрт 
изме на, спро ве де на је јав на рас пра ва а ОДИ ХР и Вене ци јан ска коми си ја су при ба ви ли 
екс перт ска мишље ња, али се на доно ше ње чека од почет ка 2015. годи не. Наво ди се да 
је у току ана ли за прав ног и инсти ту ци о нал ног окви ра како би се обја сни ле после ди-
це „неза ко ни тог бога ће ња“ – у сми слу кри вич них, адми ни стра тив них и пре кр шај них 
импли ка ци ја – уз помоћ ЕУ. Међу тим, Срби ја тре ба да изра ди и нацрт При руч ни ка о 
спре ча ва њу суко ба инте ре са, након доно ше ња новог Зако на о Аген ци ји за бор бу про тив 
коруп ци је (АБПК) и да спро ве де сту ди ју изво дљи во сти о спре ча ва њу суко ба инте ре са 
држав них слу жбе ни ка.69

Упр кос чиње ни ци да се Срби ја нала зи пред локал ним избо ри ма, пре све га у Бео гра-
ду, до почет ка 2018. Ништа од пре по ру че ног није спро ве де но или при ме ње но.

Што се тиче основ них пра ва, ука за но је да Вла да Срби је тре ба знат но да уна пре-
ди зако но дав ство у обла сти зашти те пода та ка, род не рав но прав но сти, бес плат не прав-
не помо ћи и зашти те мањи на. Што се тиче забра не дис кри ми на ци је, изме не Зако на 
о забра ни дис кри ми на ци је су у при пре ми, пошто је извр ше на ана ли за њего вог спро-
во ђе ња. Даље изме не су нео п ход не да би се закон у пот пу но сти ускла дио са прав ним 
теко ви на ма ЕУ.

Током про шле годи не, срп ске вла сти су наста ви ле сарад њу са Оде ље њем за извр ше-
ње пре су да Европ ског суда за људ ска пра ва (ЕСЉП). Током 2016. годи не, ЕСЉП је донео 
36 одлу ка о Срби ји, од којих је десет било о доде ли обе ште ће ња због крше ња одред би 
Европ ске кон вен ци је о људ ским пра ви ма. Тре нут но има око 1.550 тужби про тив Срби је 
које се воде у ЕСЉП.70

Што се тиче про мо ви са ња и оства ри ва ња људ ских пра ва, уста но вље на је Рад на гру-
па за при пре му Зако на о изме на ма и допу на ма Зако на о заштит ни ку гра ђа на. Дакле, 
Срби ја тек тре ба да доне се овај закон. Доно ше ње овог зако на ће омо гу ћи ти изра ду 
нацр та новог Пра вил ни ка о уну тра шњем уре ђе њу и систе ма ти за ци ји рад них места у 
струч ној слу жби заштит ни ка гра ђа на. Годи шњи изве штај Заштит ни ка гра ђа на за 2016. 
годи ну је издат и доста вљен Народ ној скуп шти ни за рас пра ву. Народ на скуп шти на би 
тре ба ло да доне се закључ ке које ће спро во ди ти Вла да.

Како би се обез бе ди ла поли ти ка нул те толе ран ци је за прет ње нови на ри ма и напа де 
на нови на ре, потреб но је анга жо ва ти слу жбе за спро во ђе ње зако на и при ка за ти јасну 
поли тич ку вољу. Потреб но је тесно над зи ра ти доде лу сред ста ва путем пози ва за под-
но ше ње пред ло га за суфи нан си ра ње медиј ског садр жа ја, као и њего ву дело твор ност. 
Регу ла тор но тело за елек трон ске меди је (РЕМ) мора да обез бе ди пот пу но спро во ђе-

69  Nonpaper on the sta te of play regar ding chap ters 23 and 24 for Ser bia, Novem ber 2017, 7–8.

70  Isto, 9–10.
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ње прав них про пи са који пред ви ђа ју рав но пра ван при ступ меди ји ма за све кан ди да те 
током избор не кам па ње. Бри сел упо зо ра ва да се, када су у пита њу сло бо де изра жа ва-
ња и меди ја, Срби ја и даље суо ча ва с вели ким иза зо ви ма у ства ра њу окру же ња које 
би пого до ва ло плу ра ли стич кој медиј ској сли ци. Прав не акте, како се наво ди у мај ском 
полу го ди шњем изве шта ју, у обла сти меди ја би тре ба ло у пот пу но сти спро во ди ти. Тран-
спа рент ност при ват ног вла сни штва над меди ји ма, држав но и при ват но финан си ра ње 
и суфи нан си ра ње медиј ског садр жа ја тре ба ефи ка сно над зи ра ти, изме ђу оста лог на 
локал ном нивоу. Како би се оси гу ра ло да еми те ри испу ња ва ју сво је про грам ске оба-
ве зе, Бри сел тра жи да се оја ча неза ви сност, над ле жно сти и овла шће ња регу ла тор ног 
тела. У нон-пеј пер ЕК нагла ша ва да при ја вље ни напа ди на нови на ре и застра ши ва ње 
нови на ра и даље пред ста вља ју раз лог за забри ну тост. Сли чан тон је, како твр де изво ри 
у бри сел ској адми ни стра ци ји, и у послед њем полу го ди шњем изве шта ју у 2017. годи ни.71

Као и у годи шњем Изве шта ју из новем бра 2016. у мају су поно во при сти гле кри ти ке 
на инклу зив ност, тран спа рент ност и ква ли тет изра де зако на као и зах тев да се дело-
твор ним учи ни над зор пар ла мен та над извр шном вла шћу. Бри сел пона вља и да усва ја-
ње зако на по хит ној про це ду ри у Народ ној скуп шти ни тре ба огра ни чи ти. Срби ја тре ба 
да омо гу ћи да се кон сул та ци је са цивил ним дру штвом одви ја ју на систе мат ски и садр-
жа јан начин, а потен ци јал не кори сти од струч ног зна ња цивил ног дру штва у пот пу но-
сти при зна ју и иско ри сте.

Врху нац поли тич ке мани пу ла ци је и зло у по тре бе пар ла мен та ри зма дого дио се у 
вре ме усва ја ња Буџе та за 2018. годи ну. Тада је вла да ју ћа већи на под не ла вели ки број 
аманд ма на на буџет који је пред ло жи ла вла да коју подр жва. Уочи гла са ња сви ови ама-
над ма ни су пову че ни па је тако опо зи ци ја ускра ће на за вели ки део вре ме на за рас пра-
ву који су зау зе ли вла да ју ћи посла ни ци одлуч ни да буџет буде усво јен са што мање 
рас пра ве.72 Ова дубо ко неде мо крат ска обма на јав но сти није била про тив на послов ни ку 
али је зани мљи во да је чак ни посла ни ци вла да ју ће већи не нису сма трал ли за потреб но 
да прав да ју. Воји слав Шешељ, пред сед ник ауто ри тар не и екс тре ми стич ке СРС, иако у 
очи глед ном саве зу са режи мом и посве ћен кри ти ко ва њу поли тич ких про тив ни ка Алек-
сан дра Вучи ћа, и сaм је дигао свој глас про тив ове прак се вла сти.73  

71 Isto, 10–11. 
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ЕУ КОН ВЕНТ 

Дру ги квар тал ни изве штај Европ ске коми си је тзв. нон-пеј пер о спро во ђе њу акци-
о ног пла на у 2017. годи ни, за исти сто довео је власт и парт не ра из цивил ног сек то ра, 
Наци о нал ни кон вент за ЕУ.74 Тран спа рент ност Срби ја наво ди део плат фор ме Кон вен-
та ЕУ у делу веза ном за погла вље 23 и нала зи да су откло ње не неке очи глед но нетач не 
оце не о испу ња ва њу пла ни ра них актив но сти, али и ука зу је на потен ци јал ни про блем 
сада шњег начи на изве шта ва ња у којем се углав ном пре но се допи си обве зни ка при ме не 
мера и актив но сти, и при том се хро но ло шки ређа ју.75 То је одлич но као архив ски мате-
ри јал, али би било добро када би поред тога посто ја ло нешто што би се могло сма тра ти 
аргу мен то ва ним ста вом Вла де, одно сно Вла ди ног рад ног тела о томе коли ко је акци о ни 
план успе шно при ме њен и на чему се такав став засни ва. У вези са изве шта јем акце нат 
је ста вљен и на даље функ ци о ни са ње Коор ди на ци о ног тела за пра ће ње при ме не анти-
ко руп циј ске стра те ги је, које би, пре ма Акци о ном пла ну за погла вље 23 тре ба ло да доби-
је и додат не над ле жно сти и да пре у зме пра ће ње тог акци о ног пла на. 

Про бле ма има више, почев од тога да су Коор ди на ци о но тело и њего ви посло ви од 
самог почет ка погре шно устро је ни, да се пред Устав ним судом нала зи ини ци ја ти ва 
за испи ти ва ње Вла ди не одлу ке на осно ву које је фор ми ра но, да у прак си није доне ло 
резул та те, није обез бе ди ло при ме ну и коор ди на ци ју анти ко руп циј ских мера, и вео ма 
се рет ко саста ја ло. Вла да Срби је тада не раз ја шња ва ни да ли је пре ми јер ка пре у зе ла 
посло ве коор ди на то ра пошто је прет ход ни пред сед ник Вла де пре у зео функ ци ју пред-
сед ни ка Репу бли ке. Дру го јав но пита ње цивил ног сек то ра одно си ло се на даљи посту-
пак у изра ди конач не вер зи је Зако на о Аген ци ји за бор бу про тив коруп ци је (АБПК), 
што се насла ња на опа ске мај ског полу го ди шњег изве шта ја ЕК. Вла да и тада пона вља 
већ изне ти став пред став ни ка Мини стар ства прав де да би тре ба ло саче ка ти избор новог 
руко вод ства АБПК пре него што закон буде упу ћен у даљу про це ду ру.76  

Оста је неја сно и без одго во ра хоће ли се поно во саста ја ти чита ва рад на гру па и хоће 
ли бити нове јав не рас пра ве о реше њи ма која ту буду дого во ре на. Нон-пеј пер ука зу је 
да се ова прак са зао би ла зи и изно си замер ке да тре ба „обу зда ти“ хит не поступ ке којим 
Вла да Срби је углав ном при бе га ва, а тиме и демо крат ску тран спа рент ност и деба ту око 
реше ња нај ши ре инвол ви ра них чини ла ца дру штва.  

74 Више виде ти у http://eukon vent.org/ .

75 Naci o nal ni kon vent o EU za Pogla vlje 23, Tran spa rent nost Srbi ja, http://www.tran spa rent nost.org.rs/index.php/
sr/aktiv no sti-2/naslov na/8764-naci o nal ni-kon vent-o-eu-za-pogla vlje-23 (сајт посе ћен 30. 12. 2017).

76  Kubu ro vić: Novi zakon o Agen ci ji za bor bu pro tiv korup ci je do kra ja godi ne, Beta, 11. 10. 2017, https://www.blic.rs/
vesti/dru stvo/kubu ro vic-novi-zakon-o-agen ci ji-za-bor bu-pro tiv-korup ci je-do-kra ja-godi ne/hcbd8d4 (сајт посе ћен 
30. 12. 2017).
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Посеб но зани мљи во, а опет нале же на нала зе из мај ског изве шта ја, јесте пита ње 
актив но сти у вези са могућ но шћу уво ђе ња кри вич ног дела неза ко ни тог бога ће ња у 
прав ни систем Срби је.77 То је било пред ви ђе но анти ко руп циј ском стра те ги јом из 2013, 
а касни јим акти ма знат но рела ти ви зо ва но. И тада је било акту ел но пита ње изра де 
ана ли зе која тре ба ло је да буде при пре мље на још до кра ја 2016. годи не. Пита ње (не)
уво ђе ња овог кри вич ног дела, које је пла ни ра но стра те шким акти ма посеб но је зани-
мљи во у кон тек сту стал ног поми ња ња Зако на о испи ти ва њу поре кла имо ви не, који је 
увр штен у про грам Вла де из 2016. и 2017, а да при том није нашао место ни у јед ном 
стра те шком акту. Пре ма наја ва ма, реч је о зако ну који би имао потен ци јал не анти ко-
руп циј ске ефек те, као такав се често пред ста вља и то од стра не врхо ва вла сти, а насу-
прот логи ци, њего во доно ше ње није пред ви ђе но стра те ги ја ма и акци о ним пла но ви ма 
нити било којим план ским доку мен том ста вље но у везу са дру гим про пи си ма. Вла да 
је, након дола ска дру гог полу го ди шњег изве шта ја, оста ла при ста ву да није нужно да 
сва ки закон који се доно си нађе сво је место у стра те шким акти ма (став изне ла шефи ца 
пре го ва рач ког тима Тања Мишче вић, одно сно да је „неза ко ни то бога ће ње“ инсти тут 
који по мно гим мишље њи ма није у скла ду са нашим прав ним систе мом и да рад на гру-
па која се бави ана ли зом ради. Замер ке Бри се ла су кашње ња у реа ли за ци ји актив но сти, 
а одго вор Мини стар ства прав де (помоћ ник мини стра Чедо мир Бац ко вић) вели ки део 
при пи су је кашње њу са доде љи ва њем ИПА 2014 про јек та ЕУ, у окви ру којег се анга жу-
ју кон сул тан ти који ће пома га ти изра ду поје ди них доку ме на та.  Иако ова оце на 
јесте тач на кад је реч о неким актив но сти ма, она не може да се при ме ни на све аспек те 
бор бе про тив коруп ци је.

У вези са могу ћим изме на ма Уста ва у делу који се одно си на пра во су ђе, и при ступ 
који тре ба да зау зму орга ни за ци је цивил ног дру штва, став Тран спа рент но сти је да се 
акту ел на рас пра ва води без јасног уви да у вре мен ска огра ни че ња за спро во ђе ње буду-
ћих устав них рефор ми, без јасног ста ва Вла де о томе за какве се рефор ме зала же и без 
јасног прав ног окви ра за вође ње било какве рас пра ве, јер не посто је пра ви ла о орга ни-
зо ва њу јав не рас пра ве о изме ни Уста ва. При том, иако је Вла да доне ла Акци о ни план за 
погла вље 23, који пред ви ђа депо ли ти за ци ју Висо ког саве та суд ства (ВСС) и Држав ног 
већа тужи ла ца (ДВТ) (изла зак пред став ни ка Вла де и Скуп шти не из ових тела), а све на 
осно ву мишље ња Вене ци јан ске коми си је, поли тич ке струк ту ре нису ништа пред у зе ле 
да се ова про кла мо ва на наме ра оства ри, што је и део бри сел ских кри ти ка. Због тога би 
тре ба ло тра жи ти да се воља за про ме на ма демон стри ра на јед но ста ван начин и пре него 
што буде отво ре на рас пра ва о кон крет ним устав ним реше њи ма – тако што ће се мини-
стар ка прав де и пред сед ник скуп штин ског одбо ра за пра во су ђе пову ћи из рада ВСС и 
ДВТ. Без таквог јасног сиг на ла, не може се сма тра ти да посто ји озбиљ на наме ра да се 
реши про блем због којег се и пред ви ђа изме на Уста ва. Цивил но дру штво тре ба тако ђе 
да инси сти ра на томе да јасно буду саоп ште на пра ви ла јав не рас пра ве – да се зна хоће 
ли се при ме ни ти у нај ма њу руку она пра ви ла која важе за доно ше ње зако на (из послов-
ни ка Вла де) и хоће ли бити одго во ре но на сва ку суге сти ју која је обра зло же на. Са при-
спе лим дру гим тзв. нон-пеј пер доку мен том, не само да није убр зан рад на реа ли за ци ји 
мера из акци о них пла но ва него Мини стар ство за европ ске инте гра ци је (МЕИ) није чак 
при бе гло ни јед ној оба ве зи тро ме сеч ног изве шта ва ња Вла де. Непри јат но за МЕИ, али 
оправ да но за јав ност и раз лог фор ми ра ња, са ана ли зом за 2017. годи ну изла зи Коа ли-

77  “Srbi ja pot pi sa la da će uve sti kri vič no delo neza ko ni to boga će nje funk ci o ne ra, pa odu sta la”, Beta, http://www.021.
rs/story/Info/Srbi ja/177543/Srbi ja-pot pi sa la-da-ce-uve sti-kri vic no-delo-neza ko ni to-boga ce nje-funk ci o ne ra-pa-
odu sta la.html (сајт посе ћен 30. 12. 2017).



39       

ци ја прЕ У го вор, с изве шта јем пуним кри тич ке оштри це кашње ња реформ ских про це са 
и оно га што је Вла да пред ви де ла акци о ним пла но ви ма.78 Шта сазна је мо из вла де Срби-
је– сви дату ми се реде фи ни шу и ускла ђи ва ња са демо крат ским и прав ним теко ви на ма 
ЕУ поме ра ју се за три годи не.

 

78  Изве штај Коа ли ци је “ПрЕ У го вор” о пра во су ђу, сло бо ди и без бед но сти, РТС, 19.  12. 2017, http://www.rts.rs/
page/sto ri es/ci/story/124/dru stvo/2976437/izve staj-koa li ci je-pre u go vor-o-pra vo su dju-slo bo di-i-bez bed no sti.html 
(сајт посе ћен 30. 12. 2017).
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ДЕМО КРА ТИ ЈА И НАЦИ О НАЛ НЕ МАЊИ НЕ 

Демо кра ти за ци ја из прве поло ви не 2000-их учи ни ла је да и у Срби ји и у Хрват ској 
поли тич ки пред став ни ци наци о нал них мањи на листом уђу у вла де. У то вре ме то је 
сва ка ко био демо крат ски иско рак, посеб но с обзи ром на чиње ни цу да су пар ти је нај-
број них наци о нал них мањи на, доду ше само у Срби ји, уче ство ва ле у оба ра њу прет ход-
ног ауто ри тар ног режи ма. Међу тим, вре ме ном су се при ти сци из ЕУ раз ли ко ва ли, па 
је Бри сел често инстру мен та ли зо вао наци о нал не мањи не у Срби ји. Када је ЕУ било 
потреб но, зло у по тре бља ва ни су и бениг ни инци ден ти као што су кафан ске туче без 
после ди ца како би било акту е ли зо ва но и зло у по тре бље но ста ње пра ва наци о нал них 
мањи на. Данас, када су такви инци ден ти несум њи во јед на ко уче ста ли и непо ве за ни с 
поли ти ком Вла де, у усло ви ма тре нут ног при хва та ња Вла де Срби је да спро во ди поли-
ти ку реша ва ња буду ћег ста ту са Косо ва и Мето хи је у скла ду са тежња ма Бри се ла, ове 
инци ден те више нико не спо ми ње. Једи но мањин ско пита ње које је отво ре но из ЕУ 
пред ста вља пита ње засту пље но сти хрват ске мањи не у Народ ној ску шти не Срби је. 

На про сто ру југо сло вен ских зема ља, нај бо љи поло жај срп ске мањи не био је у Хрват-
ској пре ула ска у ЕУ. После ула ска поли ти ка је ради кал но изме ње на. 

У Срби ји је ситу а ци ја често пред ста вље на као иде ал на и из ЕУ за сада нема при го-
во ра. На осно ву иску ста ва, међу тим, може мо рећи да није такав слу чај. Пита ње демо-
кра ти је и пра ва мањи на у држа ва ма какве су југо сло вен ске, за сада ипак зави си од при-
ти са ка из ЕУ или од сусе да, а не само од чиње нич ног ста ња на тере ну.

У избор ној кам па њи 2012. Томи слав Нико лић наја вио је „поми ре ње Мађа ра и Срба“. 
Тако ђе, добио је и подр шку тада шњег ново па зар ског муф ти је Муа ме ра Зукор ли ћа. 
Рани ји спо ра зу ми с наци о нал ним мањи на ма о поли тич ким коа ли ци ја ма про ду же ни 
су и после сме не Вла де 2012, те после избо ра 2014. и 2016. годи не. После ди ца је била 
да бив ши муф ти ја и вла сник при ват ног уни вер зи те та без лицен це поста не, захва љу-
ју ћи вла сти ма, један од кре а то ра срп ске про свет не поли ти ке пошто је дошао на чело 
скуп штин ског Одбо ра за про све ту. Наци о нал не мањи не нису мета кам па ња режи ма, 
иако, тре ба рећи да пара др жав ни меди ји углав ном, иако без у слов но подр жа ва ју вла де 
Алек сан дра Вучи ћа, воде и ради кал ну наци о на ли стич ку кам па њу у којој вре ђа ју пред-
став ни ке наци о нал них мањи на у Срби ји, мада насто је да ника да не напад ну лич не и 
пар тиј ске инте ре се коа ли ци о них парт не ра СНС-а па тиме ни вла да ју ћег режи ма. 
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ЗАКЉУ ЧАК

Пре ма закључ ци ма ауто ра овог изве шта ја демо кра ти ја је у Репу бли ци Срби ји наза-
до ва ла током прет ход не, 2017. годи не. Реч је о апсо лут ном наза до ва њу које исти на није 
дра ма тич но, али пока зу је дина ми ку више го ди шњег про це са. Раз лог за опа да ње демо-
кра ти је садр жан је у дуго роч ној кри зи срп ског дру штва, коју је само под ста кла и убр за-
ла Свет ска еко ном ска кри за (2007 - 2012 годи не). Нефор мал ни спо ра зум изме ђу СНС на 
јед ној и ЕУ и САД на дру гој стра ни, омо гу ћио је да упр кос фор мал ној демо кра ти за ци ји 
сте пен демо кра ти је суштин ски опа да у сва ком погле ду, чак и пре ма нала зи ма већи не 
стра них уста но ва.79 Уочен је и тренд пове ћа ња раз ли ке изме ђу ста ња демо кра ти је у Срби-
ји и у окол ним држа ва ма. Опо зи ци ја по први пут после 2000. годи не из избо ра у избо ре 
ука зу је на избор не непра вил но сти. Непра вил но сти на које је ука зи ва ла СНС  2012. нису 
доби ле суд ски епи лог. Тако ђе, на делу је и поли тич ка упо тре ба ста ту са мањи на ради 
оја ча ва ња ауто ри тар них карак те ри сти ка вла сти. Мар ги ни а ли за ци ја опо зи ци је, недо-
ста так дија ло га у дру штву, паси ви за ци ја јав них сер ви са и држав них меди ја, бру тал ност 
дело ва ња од држа ве често подр жа них про ре жим ских пара др жав них меди ја, мањ ка ви 
избор ни про це си, раз вој кул та лич но сти и нови већин ски јав ни дис курс пре ма демо кра-
ти ји, при сут ни су од дола ска коал ци је СНС-СПС на власт 2012. годи не. Међу тим, пред-
сед нич ки избо ри 2017., фин ги ра ни “Дија лог о Косо ву”, однос пре ма пар ла мен ту, суд ству, 
уста но ва четвр тог сту ба вла сти, медиј ске кам па ње у јав но сти и коруп ци ји – обе ле жи ли 
су ову годи ну и учи ни ли је нај го ром од 2012. по пита њу ста ња демо кра ти је у Срби ји.  

Нала зи овог изве шта ја, баш као и закључ ци вели ке већи не изве шта ја дру гих дома-
ћих и стра них ана ли за о тој теми, недво сми сле но ука зу ју да је током 2017. годи не дошло 
до сма ње ња сте пе на демо кра ти је у Репу бли ци Срби ји. На ста ње демо кра ти је ути ца ло је 
више фак то ра, међу који ма је нај ва жни ји дело ва ње Срп ске напред не стран ке и њених 
саве зни ка. Пре ло ман тре ну так кад је реч о опа да њу демо кра ти је пред ста вља ју пред-
се дич ки избо ри из апри ла 2017., када су полу лар ност и власт Алек сан дра Вучи ћа, на 
суштин ски нерав но прав ним и неде мо крат ским избо ри ма, доби ле пле би сци тар ну леги-
ти ма ци ју. На сли чан начин као што је попу ли стич ком упо тре бом уста вом про кла мо ва не 
више стра нач ке демо кра ти је, Сло бо дан Мило ше вић насто јао да при кри је ауто ри тар ну 
при ро ду и заста ре ло тота ли тар но насле ђе свог режи ма и обез бе ди му опста нак, Вучић 
је од неиз гра ђе ног демо крат ског и више стра нач ког систе ма запо чео фор ми ра ње соп-
стве ног модер ног, ауто ри тар ног режи ма. Уру ша ва ње и ква ре ње демо крат ских уста но ва 
(Народ на скуп шти на, суд ство, РТС, РИК, РЕМ...) пра ти ла је нето ле рант на вла да ви на 
већи не око које су често дело ва ле пара др жав не уста но ве (реци мо при ват ни меди ји који 

79  Цеси дов изве штај пока зу је да је од 2007. до 2014. сма њен број поли тич ки опре де ље них гра ђа на Срби је 
који подр жа ва ју демо кра ти ју. Пре ма овом изве шта ју, при ста ли це демо кра ти је нису биле у већи ни међу подр-
жа ва о ци ма тре нут но вла да ју ћих стра на ка.  Sta nje demo kra ti je u Srbi ji, Istra ži vač ki pro je kat Naci o nal nog demo
krat skog insti tu ta (NDI) i CeSIDa, http://www.cesid.rs/wp-con tent/uplo ads/2017/02/CeSID_NDI_Sta nje_demo kra-
ti je_2014.pdf , 6 (сајт посе ћен 4. 12. 2017).
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су од држа ве на раз не начи не доби ја ли вели ка нов ча на сред ства а делу ју искљу чи во у 
при лог Алек сан дра Вучи ћа и њего ве вла де; или гру пе насил ни ка које су у поје ди ним 
избор ним мести ма, реци мо у Пећин ци ма, има ле већу сна гу и ути цај од поли ци је).  Сум-
ње у нере гу лар ност избо ра поја ви ле су се систе мат ски по први пут после сеп тем бар-
ских избо ра 2000. годи не. Сла бо сти суд ства посеб но су до изра жа ја дошле кад је реч о 
сла бо сти ма зако но дав не и пре те жно сти суд ске вла сти. Сла бо сти пар ла мен та пока за ле 
су се како у нерав но прав но сти опо зи ци је, тако и у разним зло у по тре ба ма послов ни ка 
које су ову уста но ву пре тво ри ле у сер вис вла сти. 

Од посеб ног је зна ча ја пасив ност ЕУ и САД у овом пита њу. Очи глед но је насто ја ње 
да ради навод не ста бил но сти и „реша ва ња“ ста ту са Косо ва и Мето хи је у Срби ји буде 
огра ни че на демо кра ти ја и омо гу ће на успо ста ва вла сти слич не режи му Мила Ђука но-
ви ћа у Црној Гори. 

Ауто ри овог изве шта ја пре по ру чу ју вла ди Срби је:

• Пошто ва ње зако на и уну тра шњих доку ме на та демо крат ских уста но ва.

• Пре кид патер на ли стич ке и кли јен те ли стич ке поли ти ке пре ма Народ ној скуп шти ни.

• Пре кид ути ца ја вла сти на суд ство.

• Пре кид сарад ње са пара др жав ним меди ји ма и пошто ва ње уло ге јав них сер ви са.

• Успо ста вља ње рав но прав но сти опо зи ци је у свим сег ме ти ма демо крат ског живо та.

• Зау ста вља ње кам па ња ксе но фо би је и уну тра шњих поде ла.

• Омо гу ћа ва ње пуне и тран спа рент не кон тро ле избор ног про це са.

• Ини ци ра ње истин ског и трај ног дија ло га са опо зи ци јом о нај ва жни јим држав ним 
пита њи ма.

• Позив и омо гу ћа ва ње сва ке кон тро ле избо ра од стра не ОЕБС-а. 
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