
 
 

 
  
  

Дигитална демократија - платформа електронске 
политичке реформе 

  
  

·     Увод 
  
Демократија је политичка оријентација која подразумева владавину народа и 
фаворизује владу народа односно изабраних представника народа. 
  
Демократија је политички систем базиран на могућности да народ (грађани) може 
да бира своје представнике. 
  
Ово - право на бирање представника - је основни и суштински концепт 
демократије, који може да се примењује различитим методама и да поприма 
различите облике. 
  
Демократија може да се схвати и као систем владавине већине. То значи да 
најјача организована група може да диктира (и намеће) своју вољу осталима. 
  
Постоје две врсте демократија: 
  
    * директна (непосредна) демократија 
    * репрезентативна (представничка) демократија 
  
У директној демократији сви грађани учествују у процесу доношења одлуке, 
чиме се спречава стварање моћи у рукама изабраних представника. Ипак, највећи 
број данашњих демократија су представничке. 



  
Иако је непосредна или директна демократија маргинализована у корист 
представничке (репрезентативне), поједине области у свету успевају задржати 
овај облик учешћа грађана у политичком животу! 
  
Такав је случај са Швајцарском која је, захваљујући кантоналном уређењу, 
успешно интегрисала непосредност учешћа грађана у доношењу претежног 
дела политичких одлука, где читав народ једног места периодично излази на 
трг и (често након вишедневних расправа), доноси сопствене локалне законе. 
  
Облике непосредне демократије срећемо као предвиђене и у већини савремених 
устава. Најчешће су то народна иницијатива и референдум. 
  
У представничкој демократији грађани на изборима бирају своје представнике у 
парламенту и дају им ауторитет да доносе одлуке у њихово име. 
 
  

·     Шта је то дигитална демократија и електронска 
политичка реформа? 

  
Дигитална демократија, односно, електронска политичка реформа, у 
најосновнијим цртама, представља имплементацију електронских и интернет 
технологија у политички живот и друштвено уређење земље са циљем 
остваривања боље и напредније демократије од оне каквом је данас имамо. 
  
Етимолошки гледано, демократија је изведена од грчких речи демос (народ) и 
кратеин (владати). 
  
Управо кроз ово етимолошко гледиште и медитацију, најлакше ћемо схватити циљ 
идеје и платформе електронске политичке реформе, а то је веће, снажније и 
ефективније укључивање народа у владавину народа, тј. "демоса у 
демократију". Већа снага и већа слобода народа. 
  
Омогућити људима да гласају о сваком закону и свим питањима, а не само 
да гласају на изборима. 
  
Политичка странка која би уврстила у свој политички програм остварење овакве 
политичке платформе имала би као званично дефинисан и прокламован циљ 
постизање уставне реформе којом би се омогућило и гарантовало сваком 
грађанину државе активно учествовање у парламентарном раду државе. 
  
Конкретно, реч је о успостављању електронског система који би сваком грађанину 
омогућио да као народни посланик гласа за сваки закон и о сваком државном 
питању посебно користећи електронске, мобилне и интернет технологије. 
  



Односно, да буде још јасније, својеврсни радни назив оваквог пројекта је 
"друштвено уређење свакодневног референдума". 
  
"Парламентарна демократија" у свом савременом облику кроз имплементацију 
овакве "електронске директне демократије" постала би прошлост и показала би се 
сувишном, али најважније показала би се и антидемократском. 
  
Ера информација у којој живимо, неминовно доноси овакву политичку реформу на 
глобалном нивоу, и општа цивилизацијска свест све јасније разуме да савремене 
технологије омогућавају управо снажније укључивање народа у владавину и други 
приступ политици. Друштвена мрежа! А управо, простијим језиком речено, ова 
идеја би се могла и окарактерисати и као „нешто озбиљнији Фејсбук“. 
 
Клице ове глобалне реформе и глобалног тренда политике су већ на виделу, 
а у питању су државе Естонија и Финска које већ врше електронске реформе 
свог политичког живота, а конкретно се ради о успостављању система 
којима је грађанима омогућено гласање на изборима путем мобилног 
телефона. Реч је о пројектима који су званично одобрени од стране њихових 
влада, а биће финално реализовани и политичка стварност 2012. године. 
  
Оно што је битно схватити јесте да нису у питању само класична e-government 
решења која се баве пуком администрацијом, већ да је овај приступ и визија 
првенствено политичке и животне природе. 
  
Држава Србија, као специфична држава под снажном агресијом 
хегемонистичких сила и ударом огромног информационог рата, има потребу 
за ширењем овакве политичке идеје из много разлога. 
  
Поред развоја истински демократског друштва, уништења могућности 
различитих "демократских диктатура" и бржег општег друштвеног прогреса, како 
на политичком, тако и на културном и економском нивоу, заузимања лидерске 
позиције у прогресивним политичким и друштвеним реформама на глобалном 
нивоу, и омогућавања људима да гласају о сваком закону, а не само на изборима, 
можда неки од најбитнијих разлога су:  
 
- превазилажење тзв. "политичких подела" међу људима која је наметнута 
управо "парламентарном демократијом" кроз спори систем комуникације 
"кратора и демоса", чиме се грађанима иреалне и неважне теме намећу у 
континуитету 
 
- сузбијање могућности широке манипулације грађанима  
 
- максимално спречавање ширења негативног спољног и страног утицаја на 
унутрашњу, али и спољну политику  
 
- повећавање личне одговорности грађанина као појединца 



 
- снажење општег националног и стваралачког духа 
 
- ефективније укључивање дијаспоре у живот матице 
  
Разлога је много и перспектива је далекосежна и овакво уређење је од 
непроцењиве вредности за многа питања од општег националног значаја. Овде су 
набројани само неки разлози ради дефинисања неких основних тачака, основног 
прегледа и креирања базичне слике о значају овакве, по много чему 
револуционарне, нове, свеже, грађанске, националне, космополитске, модерне, 
прогресивне, а најважније, истински демократске и историјски значајне политичке 
идеје. 
 
  
 
 

·     Из виртуелне реалности у реалну виртуелност? 
  
Како доћи до оваквог уређења? Који су први кораци? И где је место ове идеје у 
укупном политичком програму странке која ће се посветити остварењу оваквог 
историјског циља? То су питања која захтевају одговоре већ на самом почетку. 
  
Овде ћемо кренути од последњег питања које је наведено... 
 
Где је место ове идеје у будућем политичком програму странке? 
  
Позиција ове идеје у политичком програму странке која би се посветила 
реализацији исте је специфична и дефинисаћемо је као "кровно-кичмена" 
позиција. Наиме, она је свеукључујућа и неодвојива од било ког потпрограма и 
идеје странке која се заступа, јер представља јачање друштвене свести и јачање 
улоге грађанина као појединца на свим нивоима.  
 
Као што је темељ свих економских, културних, безбедоносних, еколошких и свих 
других националних питања у модерној политици платформа демократије (у 
већини случајева), тако је и у овој новој дигиталној политици темељ свега управо 
идеја електронске демократије, односно, електронска политичка реформа, 
односно, суштинска демократија која демосу даје већу кратију, већу владавину 
народа. 
  
Оваква дигитална демократија искључује "појединца" као битног 
фактора у смислу руководећих појединаца који су на челу државе и у 
смислу стављања судбине државе у руке појединаца, а са друге стране 
"појединац" постаје једини битан и најважнији фактор у смислу снажнијег 
укључивања народа и грађанина у владавину и остваривања његове улоге 
у друштву и његове личне мисли о друштву као најважнијег и пресудног 
фактора. 



  
Ова нова демократија представља кључ и надоградњу свега, почетак и крај визије 
којом се руководи, стратешко одредиште које гарантује "владавину народа", крај 
пута на којем се налазимо, излаз из шуме у којој лутамо, грађанску и националну 
слободу и право појединца... Она превазилазећи постојећу демократију, заправо 
представља истинску демократију, а у најмању руку финални корак ка истинској 
демократији. 
  
Дигитална демократија представља круну вековног цивилизацијског труда 
за боље друштвено уређење и остварење демократије као темеља 
слободног и моралног друштва. 
  
Електронска политичка реформа не представља укључење електронских 
технологија са циљем некакве боље администрације, већ са циљем омогућавања 
активног учешћа грађана у политичком животу државе, креирања решења за 
национална питања и остварења њихових неприкосновених права. 
  
Зато, идеја електронске политичке реформе као идеја која обухвата све 
друге реформе и потпрограме, мора бити основна крилатица, идеја водиља 
политичке странке која тежи реализацији исте. 
  
У противном, та иста странка стављајући било коју другу "већ виђену" идеју 
испред визије коју нуди платформа електронске политичке платформе би се 
показала као странка која сопствене интересе ставља изнад интереса и циља 
веће владавине народа. Обезвређујући смисао политике обезвредила би саму 
себе и унизила квалитет своје философије, као и сопствену позицију на политичкој 
сцени. 
  
Платформа електронске политичке платформе нуди лидерску позицију политичке 
философије, па самим тим себе позиционира другачијом, отворенијом, 
прогресивнијом, модернијом, искренијом и "народнијом" странком у односу на 
постојеће политичке странке "које се ваљају у људима добро познатом 
политичком брлогу". 
 
 
 
 
 

Први кораци и стратегија?! 
  
 
Постоји мишљење да би интернет технологије највише привукле циљну групу 
младих. Статистички подаци водећих светских истраживачких агенција попут 
Nielsen, ComScore...итд., неколико последњих година показују супротну слику. 
Нпр. на популарном сервису Facebook највећи број корисника су особе зрелијег 
доба и то између 35. и 64. године живота.  



 
Овакве информације представљају стратешки значајне информације у 
процењивању изводљивости оваквог политичког пројекта.  
 
Показује се да постоје предуслови за комуникацију са широкопрофилисаном 
циљном групом, као и да је уврежено мишљење да је интернет ствар забаве 
младих уствари велика заблуда. 
 
Амерички председник Барак Хусеин Обама са својом интернет кампањом је 
постао симбол добре електронске политичке кампање и комуникације са свим 
старосним добима. 
 
 
 
 

 
 
ИНФОРМАЦИЈЕ О КОРИСНИЦИМА ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА (Nielsen 2009, 
ComScore 2007) 
 
http://www.wma.rs/page/blog/sr/post/1/WMA/39/Dru%C5%A1tvene%20mre%C5%BEe%20po
%20godinama 
 
http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2007/07/Teenagers_and_Adults_Flood_
Facebook 
 
 
 



 
  
Ради основног прегледа дефинисаћемо кључне тачке за политичку странку која ће 
заступати и промовисати овакву политичку идеју: 
  
- постати микрокосмос целе платформе и идеје која се заступа (бити та 
промовисана суштинска демократија и електронска политичка реформа) кроз 
изградњу таквог система унутар саме странке 
  
- користити расположиве интернет и мобилне технологије са циљем промовисања 
ове политичке идеје и са циљем постизања што боље комуникације са људима, а 
посебан однос неговати са дијаспором, на свим нивоима (од размене 
информација до прикупљања потписа и новчаних донација за развој система) 
  
- направити тим који ће се озбиљно посветити истраживању и развоју целокупне 
платформе (R&D TEAM - research and development team) 
  
- покренути снажну кампању на такав начин да ова идеја буде идеја водиља и 
снажан бренд целокупне странке 
  
- освестити људе да могу гласати о сваком закону, а не само на изборима 
  
- само прикупљање потписа ће бити прва кампања и корак ка изградњи таквог 
система унутар странке 
  
- политика као наука - изградња политичког приступа који није базиран на "купи ме, 
продај ме" и "већ виђеном" - већ на научном приступу 
  
- оно што је посебно важно је да позиционирање овакве идеје као идеје водиље ни 
на који начин не може угрозити све остале сегменте и циљеве програма политичке 
странке - само га јача, а исто важи наравно и за целокупан политички живот и 
систем 
  
- платформа електронске политичке реформе гарантује изградњу политичког 
делотворног механизма (бренда) чија ће суштина бити "промена, нове идеје и 
нови људи, модеран и прогресиван приступ - светски - европски, владавина 
народа и слобода грађана, и национални и грађански” 
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