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УДК 329:324(497.11)“2012“

БобанСтојановић*

Факултетполитичкихнаука,Београду

С а  ж е  т а к

Рад се ба ви те мом ко а ли ци ја по ли тич ких пар ти ја пре и по сле 
из бо ра у Ср би ји 2012. го ди не. Ко а ли ци је су нео п ход ност пар ла
мен тар них де мо кра ти ја. Рет ко се де ша ва да пар ти је са ме осво је 
ве ћи ну у пар ла мен ту, те су при мо ра не на пре го ва ра ња и фор ми
ра ње вла да ју ће ве ћи не (ко а ли ци је). Пар ти је же ле да ма ски ми зи ра
ју до бит и због то га ула зе у пред из бор не ко а ли ци је. Пред из бор не 
ко а ли ци је на ста ју из два раз ло га: ве ли ке пар ти је же ле да се пред
ста ве као ли де ри и по бед ни ци, а ма ле се пла ше да не ће осво ји ти 
до вољ но гла со ва да уче ству ју у рас по де ли ман да та. На про це
се фор ми ра ња ко а ли ци ја ути чу из бор на пра ви ла. Де мо крат ска 
стран ка (ДС) и Срп ска на пред на стран ка (СНС) су на сво јим из бор
ним ли ста ма има ле 7, од но сно 11 пар ти ја и ор га ни за ци ја. На кон 
из бо ра се при сту пи ло пре го во ри ма о фор ми ра њу вла де. Иако су 
сви оче ки ва ли ко а ли ци ју до ју че ра шњих парт не ра, ДС и Со ци ја ли
стич ка пар ти ја Ср би је (СПС) ни су на шли за јед нич ки ин те рес. Под
стак ну та ре зул та ти ма из бо ра и ве ли ким ко а ли ци о ним по тен
ци ја лом, СПС је „тра жи ла пре ви ше“, од но сно ДС ни је би ла спрем на 
на то ли ке уступ ке у по гле ду по де ле по зи ци ја у вла ди и из бо ру тре
ћег парт не ра. На фор ми ра ње по сти збор не ко а ли ци је ути ца ли су 
и ре зул та ти дру гог кру га пред сед нич ких из бо ра и по бе да То ми сла
ва Ни ко ли ћа, ли де ра СНС. По сти збор ну ко а ли ци ју скло пи ле су ко
а ли ци је оку пље не око СНС, СПС и Ује ди ње них ре ги о на Ср би је (УРС).
Кључ не ре чи: ко а ли ци је, пар ти је, из бо ри, фор ми ра ње вла де, из бор
на пра ви ла

КО А ЛИ ЦИ ЈЕ И ИЗ БО РИ У СР БИ ЈИ 
2012. ГО ДИ НЕ
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Темаовограда јесукоалицијеполитичкихактера.Први
деорадаћенастеоријскиувестиутемукоалиција,азатимћемо
анализирати и представити предизборне коалиције на изборима
2012.годинеуСрбији,каоиинституционалнаправилакојаутичу
нањиховоформирање.Такође,урадућебитиразматранирезулта
тиизбора,преговориоформирањувладе(постизборнекоалиције)
исамоформирањеВладеРепубликеСрбије2012.године.

На изборима грађани бирају своје представнике у пар
ламенту,алинеивладу.Владуформирајуполитичкиактерикоји
окупе парламентарну већину. У парламентарним демократијама
већинутешкоосвајаједнапартија,тејепитањeсавеза(коалици
ја)партијаодкључневажностизаполитикологеиистраживачеу
овомпољу.

1. Ко а ли ци је

Коалиције се могу дефинисати као заједничко делова
њедваиливишеактеразарадувећањадобитиили,кадасерадио
самимполитичкимизборима,зарадувећањабројагласованаиз
борима.„Коалицијапредстављаскупиграчакојисеобавезујуна
заједничко деловање потписивањем споразума.“1) Сличну дефи
ницију коалиција даје и Владимир Гоати: „Партијске коалиције
суспоразумиформулисанинајчешћеуписаномоблику,укојима
партнеридефинишузаједничкециљевеиобликеангажовањауњи
ховомостваривању.“2)Осимпитањаудруживањаполитичкихакте
ра,кључнопитањекоалицијајестедефинисањециљева.Свакако
алицијаполитичкихпартијаимазациљувећањешансизаизборни
успех.Постављасепитањештајезаправоизборниуспех?Дали
јеоннужноосвајањевластиилије,занекепартије,исамулазаку
парламентуспех?Управоуовимсегментимаможемовидетиираз
личитепозиције„малих“и„великих“политичкихактераињихове
мотивезастварањекоалиција,иакочесто„мале“партијекојесу
крозкоалицијуушлеупарламентодређујусаставвладе.Закључак
једа:„коалицијепредстављајуорганизацијеипојединцикојисе
1) DebrajRay,A Ga me-The o re tic Per spec ti ve on Co a li tion For ma tion,OxfordUni

versityPress,Oxford,2007,p.23.
2) ВладимирГоати,Партије и партијски системи,ЦЕМИ,Подгорица, 2007,

стр.68.
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уједињујуиудружујусвојересурсеистручностдабиувећалисна
гузаштоуспешнијеостваривањепостављеногциља.“3)

Када говоримо о коалицијама, морамо имати увид и у
различитеврстекоалиција.Каопрво,једнаврстакоалицијаимаза
циљповећањеизгледанаизборниуспехиовекоалицијеназивамо
предизборнекоалиције.Садругестране,постојепостизборне(вла
давинске,парламентарне)коалицијекојеимају зациљкреирање
парламентарневећинеиформирањевладе.4)

Разумевањеформирањaизборнихкоалицијајеважноза
тошто:а)онемогудаимајузначајанутицајнаизборнерезултате;
б)утичунасаставвладеињенуполитику;в)имајузначајненор
мативне импликације на репрезентативнуприродупарламента и
владе.5)

„Предизборнакоалиционастратегијаморадасадржима
карминималнузаједничкустратегијуиреаланциљизборногоку
пљања(улазакупарламент,изборнапобеда)“.6)

Формирањепредизборнихкоалицијачестозависиодиз
борнихправила.Уколикоупропорционалнимизборнимсистеми
маимамовисокизборнипраг,ондасупартијесамаломподршком
веомазаинтересованезапредизборнекоалиције,јерсусуоченеса
неизвесношћу прескакања изборног цензуса и кроз предизборне
коалицијежелесебидаувећајушансезаулазакупарламент.Кон
кретно,напримеруСрбије,висинаизборногпрагаизноси5%што,
посматранокрозвишеизборнихциклусачиниоко200.000гласова,
представљатешкоостварљивзадатакзамногеполитичкепартије,
тесеонеизтихразлогаодлучујузаулазакупредизборнекоали
цијеинатајначиндолазедоместаупарламенту.Учешћевише
партијанаистојизборнојлистидоводидоуситњавањапарламен
та,апоследичноидоотежаногфункционисањавладеуследвели
когбројаактеракојијечине.Садругестране,ивеликепартијесе
одлучују запредизборнекоалиције јержеледа сепредставе као
стожернепартије–партијепобеднице–којеокупљајувеликиброј
3) СлавишаОрловић,„Теоријакоалицијаиформирањевладе“,Годишњак,Фа

култетполитичкихнаука,Београд,год.4,бр.4/децембар2010,стр.99.
4) Видети више у: ЗоранСтојиљковић,Партијски системСрбије,Службени

гласник,Београд,2008,стр.396.
5) Видетивишеу:SonaNadenichekGolder,The Lo gic of Pre-Elec to ral Co a li tion 

For ma tion,TheOhioStateUniversityPress,Columbus,2006,p.2.
6) ЗоранСтојиљковић,ПартијскисистемСрбије,Службенигласник,Београд,

2008,стр.398.
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различитихполитичкихпартијаиорганизација.Емпиријскоуте
мељењеоветезевидљивојенапримеримадвенајвећеполитичке
партијеуСрбијипредизборе2012.године,којесуузсебенаједин
ственојлисти„водили“:Српсканапреднастранка–11партнера,а
Демократскастранка–7партнера.

Чињеницаједаувећинипарламентарнихдемократијани
једнапартијаобичнонедобијавећинуместаупарламенту.Самим
тим,подразумеваседаниконеможеформиративладубезсарад
њесанекимдругимпартијама,тестогаипостизборнекоалиције
постајунеопходност.7)Постизборнекоалицијемогубитипрограм
скеилипрагматске,адефинишемоиходговоромнапитањештаје
битнијеприликомкоалиционихпреговораидоговора:могућност
остварењапрограмаилирасподеламестаувлади?Ипак,кључна
стварпарламентарнихдемократијасапропорционалнимизборним
системима јештогласачинебирајувладунаизборима,односно
владунебирајубирачи,већсевладаформиратекнаконпреговора
ипартијскихдоговора.„Каданиједнапартијанеконтролишевећи
ну,партијеморајусклапатисавезекакобиоформилевласт.Даби
тоуспеле,морајусемеђусобнонагодити.“8)

Усвојој теоријикоалицијаМекЛин (McLean)тврдида
свакаполитикаукључујекоалиције.Онупоглављусвоградапод
називомКакопобедитинаизборимаразликујекоалицијеунутар
партије,тврдећидасвакапартијавећсадржисложенеипромењиве
коалицијекаквекарактеришусистемесамалимбројемпартија.За
разликуодњих,усистемимасавишепартија(увећиниевропских
земаља),коалицијесеуглавномправемеђупартијама,анеунутар
њих.МекЛинтврдиданаконсвакихизбораследезаседањапарла
ментасапунопреговарања,токомкојихполитичкиактеринасто
јеоформитипарламентарнукоалицију,усаглашавајућипословеи
идеологије.9)
7) Видетивишеу:HannaBäck,„IntrapartyPoliticsandLocalCoalitionForma

tion“,in:In tra-party Po li tics and Co a li tion Go vern ments(еds.DanielaGiannetti,
KennethBenoit),Routledge,NewYork,2009,p.53.

8) MichaelLaver,Privatneželjeipolitika,NakladaJasenskiiTurk,Zagreb,2005,str.
236.

9) Видетивишеу: IainMcLean,Uvodu javni izbor,Fakultetpolitičkihznanosti,
Zagreb,1997,str.117–119.
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„Владесенереткоформирајудалекоодизборногтелау
замагљенимпросторијама“10),апроцесиформирањавладесепо
некад јако тешкоизводе.Многапитања јепотребнорешитипре
самогпотписивањакоалиционогспоразумаикреирањавладе.Пи
тањасекрећуодтогакосусвеактерикојићечинитивладу,ко
јиактерћедатипремијера,какоћесеизвршитирасподеларесора
икакокреиративладинуполитикукојућеподржати свепартије
укоалицији.Овосусамонекаодпитањакојапретходеформира
њувладе.Наравно,постављасепитањеилегитимностивладе,јер
сепонекадкреирајупостизборнекоалицијепотпуносупротнеод
предложенихполитикаисавезауизборнимкампањамаполитич
кихпартијакојесунаосновутогамобилисалесвојебираче.Све
овоуказуједасупроцесиформирањапостизборнекоалицијеједно
одкључних,алиинајкомпликованијихпитањаупарламентарним
демократијама.

Нетребазаборавитидасекоалицијеразликујуинаосно
вувертикалнеорганизацијевласти.Утомпогледуможеморазлико
ватинационалнеисубнационалнекоалиције(регионалне,градске,
општинске).ОватемајепосебнозанимљивакадајеречоСрбијии
конкретнимизборима2012.године,јерсусепредизборнекоалици
јесклапаленапотпуноразличитеначиненаразличитимнивоима.

2. Пред из бор не ко а ли ци је у Ср би ји 2012. го ди не

2.1. Из бор на пра ви ла

Када говоримо о предизборним коалицијама у Србији
2012.годинепресвегасеморамоосврнутинанекаизборнапра
вилакојаутичунаполитикукреирањакоалиција.Изборнисистем
РепубликеСрбијенанационалномнивоу јепропорционалнииз
борнисистем,саједномизборномјединицом,изборнимпрагомод
5%иД'Онтовомметодомрасподелемандата.Затемупредизбор
нихкоалицијаодвеликеважностијесубројизборнихјединицаи
изборнипраг.

Величинаизборнејединицејенајважнијеобележјевише
мандатнеизборнејединицекојесукарактеристичнезапропорци

10) СлавишаОрловић,„Теоријакоалицијаиформирањевладе“,Годишњак,Фа
култетполитичкихнаука,Београд,год.4,бр.4/децембар2010,стр.98.
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оналнеизборнесистеме.Величинаизборнејединицепредставља
бројмандатакојисерасподељујеуизборнојјединици.Сматрасе
да:„штојевећибројмандатауизборнојјединици,већајепропор
ционалностимањадисторзијакојасејављаприликомтранспоно
вањагласоваумандате.“11)ЦелаСрбијајеједнаизборнајединицау
којојсерасподељује250мандатаиспадаувеликеизборнеједини
це.Овојебитнозбогтогаштопартијекадасеудружујуукоалици
је,точиненанивоуцеледржаве,аненанивоимаодређенеизборне
јединице,штобибиослучајдапостојивишеизборнихјединица.
Такавсистемједобар,саједнестране,јергласачиуглавномнису
територијалноконцентрисани,алисадругестране(сасамоједном
изборном јединицом), бројпотребних гласова заулазакупарла
ментјевећи.

Величинаизборногпрагадефинитивнојеуснажнојвези
саформирањемкоалиција.„Уциљуспречавањапревеликефраг
ментацијепартијскогсистемауводисеизборнапрепрека–цензус
–који јенеопходнодапартијепрескочедабисеквалификовале
за расподелу мандата.“12) Оношто карактерише изборни систем
РепубликеСрбијејестејединствен13)изборнипраг:„Урасподели
мандатаучествујусамоизборнелистекојесудобиленајмање5%
гласоваодукупногбројагласовабирачакојисугласалиуизбор
нојјединици.“14)Имајућиувидуједнуизборнујединицуиизборни
праг од 5%, односно око 200.000 потребних гласова за улазак у
парламент,вишејенегојаснодасумалепартијеоваквимизбор
нимправилимаподстакнутенаформирањекоалиција,крозства
рање савезамалих партија илиприпајање листи велике партије.
Велике партије су такође подстакнуте на улазак у коалиције јер
11) МиланЈовановић,Изборнисистемипосткомунистичкихдржава,Службени

листСЦГ,Факултетполитичкихнаука,Институтзаполитичкестудије,Бео
град,2004,стр.38.

12) СлавишаОрловић,„ПолитичкепоследицеизборногсистемауСрбији“,По
литичкиживот,Центар за демократијуФакултетаполитичкихнаука,Фа
култетполитичкихнаука,Службенигласник,Београд,бр.4/март2012,стр.
27.

13) Правилоневажизапартијенационалнихмањина:„Политичкестранкенаци
оналнихмањинаикоалицијеполитичкихстранаканационалнихмањинауче
ствујуурасподелимандатаикадсудобилемањеод5%гласоваодукупног
бројабирачакојисугласали.“–Законоизборународнихпосланика–ЗИНП,
Службени гласникРепубликеСрбије, бр. 35/2000, 57/2003 – одлукаУСРС,
72/2003–др.закон,75/2003–испр.др.закона,18/2004,101/2005–др.закон,
85/2005–др.закон,28/2011–одлукаУСи36/2011и104/2009–др.закон,чл.
81,ст.2.

14) ЗИНПчл.81,ст.1.
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желедасвојојлистидодајугласовемалихпартија,којибиуслу
чајуњиховогсамосталногизласканаизборебилиизгубљени(сви
гласовикојеосвојепартијесамањеод5%гласовасматрајусеиз
губљеним).Унекимземљамапостојитзв.диференцираниизборни
прагкојисеутврђујезакоалиције.„Партијекојесамосталноисти
чуизборнелистеимајунижиизборнипрагодкоалиција,две,три,
четирииливишепартија,и за свакуодовихкоалицијаутврђује
сепосебнависинаизборногпрага.“15)Диференциранизборнипраг
секористиуЧешкој,Пољској,Литванији.Свакакодабиувођење
диференцираногизборногпрагазакоалицијепотпунопроменило
подстицајепартијазаформирањекоалицијаивероватнобидоне
клесмањилоиздељеностпарламента,алиодувођењапропорци
оналногизборногсистемауРепублициСрбији(од1992.године)
изборнипрагјејединствениизноси5%.

Јошједноизборноправилоутиченаполитикекреирања
коалиција,атојепитањеотворених/затворенихлиста.Одизбора
1992. годинедо2011. годинеизборнелисте субиле отворене за
партије.Односно,1/3посланичкихмандатараспоређиванајепре
маунапредутврђеномредоследуналисти,аостатакјеодређивала
партија.Од2000.годинеуведенојеправилодаподносилацлисте
одлучујеотомекодобијамандат,безобзиранаредниброј.Ово
је створило парадоксалну ситуацију, односно да партије и пред
лажуибирајупосланике,јерсуонеодлучивалекодобијамандат.
Од2011.годинеЗакономоизменамаидопунамаЗаконаоизбору
народнихпосланика,изборнелистесезатварајуизапартије.Од
носно,мандатиседодељујупремаредоследуналисти.Измењени
члан84.Законаоизборународнихпосланикагласи:„Републичка
изборнакомисијаћенајкаснијеурокуод10данаодданаобјављи
вањаукупнихрезултатаизборасведобијенемандатесаизборне
листедоделитикандидатимапоредоследунаизборнојлисти,по
чеводпрвогкандидатасалисте.“16)

ЈошједнапроменакојуједонеоовајЗаконјестетошто
свелистемеђусвакатрикандидатапоредоследуналистимора
битинајмањеједанкандидат–припадниконогполакојијемање
заступљенналисти.17)

15) М.Јовановић,стр.60.
16) ЗаконоизменамаидопунамаЗаконаоизборународнихпосланика,Службе

нигласникРепубликеСрбије,бр.36/2011,чл.13
17) ЗаконоизменамаидопунамаЗаконаоизборународнихпосланика,Службе

нигласникРепубликеСрбије,бр.36/2011,чл.8
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Наведенепроменеотварајумногепроблемеприликомса
стављањапредизборнихлистикоалиција.Пресвега,потребно је
одмаходредитирасподелумандатауоквирукоалиције,водитира
чунакојисутопојединцикојисууврхулисте,атакођеиводити
рачунаомањезаступљеномполу.Овепроменепоставилесувели
кезадаткепредкоалицијеприликомсамогкандидовања.

2.2. Кан ди да ти на из бо ри ма

Својеизборнелистенаовимизборимајеподнело18акте
расаукупно93организације–54политичкепартијеи39удруже
њаигрупаграђана.Од18изборнихлиста,њих11јеизашлосамо
стално–ДемократскастранкаСрбије,Српскарадикалнастранка,
Комунистичкапартија–ЈосипБроз,Реформистичкастранка,Со
цијалдемократскисавез,Црногорскапартија,Савезвојвођанских
Мађара,СтранкадемократскеакцијеСанџакаиНиједанодпону
ђениходговоракаолистепартијаидвапокрета–Дверизаживот
СрбијеиПокретрадникаисељака.Од11листакојесусамостално
изашленаизборе,самојеДемократскастранкаСрбијепрескочила
изборнипрагиушлаупарламентузпартијерегистрованекаома
њинске–СавезвојвођанскихМађара,Странкадемократскеакције
СанџакаиНиједанодпонуђениходговоракојесупрескочилепри
роднипраг.Садругестране,свих7коалицијајеосвојилопосла
ничкемандате.Двекоалиционелистеосвајајућивишегласоваод
природногпрага–КоалицијаАлбанацаПрешевскедолинеиСви
заједно.

2.3. Ве ли ке пар ти је као ли де ри ко а ли ци ја

ПрвидеоанализепредизборнихкоалицијауСрбији2012.
годинећемопосветитидвеманајвећимпартијамапредмајскеиз
боре2012. године.Овепартије суимале зациљдасепредставе
каолидериипобедници,икаонекокоћеокупитиокосебеблок
партијешто„представљаизразнастојањадасеувећајушансеза
заузимањепозицијевласти.Томциљутежилисунаграђујући,кроз
сигурнапролазнаместаназатворенимизборнимлистама,свакога
кобиихубедиодаможедаимдонесејошпонекиглас.“18)

18) ЗоранСтојиљковић,„Ђурђевданскиизбори2012.године–Коалиционеигре
иигрицеоковласти“,узборнику:Окоизбора18:председничкиипарламен
тарниизбори–мај2012.(ур.ЂорђеВуковић),ЦЕСИДиNDI,Београд,2012,
стр.32.
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2.3.1. По кре ни мо Ср би ју – То ми слав Ни ко лић

Српсканапреднастранка(СНС)окупилајеокосебечак
11партијаиорганизацијаиподнелаизборнулиступодназивом
ПокренимоСрбију – ТомиславНиколић19) и чак 10 партија и ор
ганизацијаједобиломандате.СНСјејош16.новембра2010.го
дине потписала Споразум о сарадњи20) са Новом Србијом (НС),
ПокретомснагаСрбије–БогољубКарић (ПСС–БК)иПокретом
социјалиста(ПС).Сарадња јепотврђенаизаједничкимизласком
наизборе,аузњихналистисусенашлијоши:Бошњачканарод
на странка,Коалиција удружењаизбеглицауРепублициСрбији,
Народна сељачка странка, Ромска партија, Демократска партија
Македонаца,ПокретпривреднипрепородСрбије,Асоцијацијама
лихисредњихпредузећаипредузетникаСрбијеиПокретвлашког
уједињења.

Табела1.Расподеламандатауоквирукоалиције
ПокренимоСрбију–ТомиславНиколић
(бројгласова:940.659,укупно73мандата)

Српсканапреднастранка 55

НоваСрбија 8

ПокретснагаСрбијеБогољубКарић 2

Покретсоцијалиста 1

Бошњачканароднастранка 1

КоалицијаудружењаизбеглицауРепублициСрбији 1

Народнасељачкастранка 1

Ромскапартија 1

ДемократскапартијаМакедонаца 1

ПокретпривреднипрепородСрбије 1

АсоцијацијамалихисредњихпредузећаипредузетникаСрбије 1

19) Изборна листа Покренимо Србију – Томислав Николић, http://www.srbijai
zbori.com/izborneliste/pokrenimosrbijutomislavnikoli.html, приступљено:
20.02.2013.

20) СпоразумосарадњиизмеђуСрпскенапреднестранке,НовеСрбије,Покрета
снагаСрбијеБКиПокретасоцијалиста,http://www.sns.org.rs/images/pdf/Spo
razum.pdf,приступљено:20.02.2013.
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2.3.2. Из бор за бо љи жи вот – Бо рис Та дић

Демократска странка (ДС) окупила је 7 партија и орга
низацијашто,заразликуодпретходнихизбора,представљамањи
бројкоалиционихпартнера,алииодсуствонекихвеликихпартне
расаизбораиз2008.годинекаоштосуГ17плусиСрпскипокрет
обнове.НајвећикоалиционипартнериДСнаовимизборимабиле
суЉајићеваСоцијалдемократскапартијаСрбије(СДПС)иЧанко
ваЛигасоцијалдемократаВојводине(ЛСВ).Демократскастранка
предводилајекоалицијукојајекандидованакаолистаИзборзабо
љиживот–Борис Тадић.21)НалистисусеосимДС,ЛСВиСДПС
нашли и представници синдиката,Демохришћанска странкаСр
бије,ЗелениСрбије,ДемократскисавезХрватаиИзворниСрпски
покретобнове.

Табела2.Расподеламандатауоквирукоалиције
Изборзабољиживот–БорисТадић

(бројгласова:863.294,укупно67мандата)
Демократскастранка 49

СоцијалдемократскапартијаСрбијеисиндикати 9
(7+2)

ЛигасоцијалдемократаВојводине 5

ДемохришћанскастранкаСрбије 1

ЗелениСрбије 1

ДемократскисавезХрвата 1

ИзворниСрпскипокретобнове 1

Поставља сепитање зашто сунајвећепартије креирале
широкекоалиције?СлавишаОрловићсматра„дасуиДСиСНС
некритичкинасвојимлистамашлепалемањестранкекакобипро
извелеутисакпобедника.Захтевималихпартијанајчешћенисуби
лиускладусањиховимупориштемубирачкомтелуињиховом
изборномснагом“22),алисупартијестожерикоалицијеприхватили
својепартнересањиховимзахтевима.Далисуим„мали“партне
риукоалицијинештодонели,великојепитање.

21) ИзборналистаИзборзабољиживот–БорисТадић,http://www.srbijaizbori.
com/izborneliste/izborzaboljiivotboristadi.html,приступљено:20.02.2013.

22) СлавишаОрловић,„ПредизборнекоалицијеуСрбији“,Политичкиживот,
ЦентарзадемократијуФакултетаполитичкихнаука,Факултетполитичких
наука,Службенигласник,Београд,бр.5/јун2012,стр.66.
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2.4. Ма ле пар ти је и бор ба за пар ла мен тар ни ста тус

Каоштосмонавелиупоглављу3.1.изборнипрагод5%је
замногепартијенедостижан,теонеулазеукоалиције.Овепарти
јесу:„зациљималеизналажењеформулезапрескакањеизборног
прага,односнозаостајањеуорбити(парламентарне)политике.“23)

2.4.1. Иви ца Да чић – СПС, ПУПС, ЈС

Осимпоменутих,уизборнутркуушлесуимањепартије,
уједноивеомапожељникоалиционипартнери,сајасномисигур
номбазомподршке.ОвдесепресвегамислинаПартијууједиње
нихпензионераСрбије(ПУПС),која јетрадиционалнонајближа
СоцијалистичкојпартијиСрбије(СПС).Накондостапреговора,па
чакиразилажењаокоциљеваипотреба,ПУПСиСПСсупостигли
договорозаједничкомнаступунаизборима(саЈединственомСр
бијом–ЈС).Проблемкојијенастаоупреговориматицаосеброја
мандатакојићеприпастиПУПСу,алијенакрајуСПСпопустио
идаоовојпартији1/3мандатаналисти.Социјалистичкапартија
Србијевеомајепажљиворазматралаовупонуду,свеснадаПУПС
имашироку и пре свега сигурнуподршку.На заједничкој листи
подназивомИвицаДачић–СПС,ПУПС,ЈС24)нашаосеиПокрет
ветеранаСрбије.

Табела3.Расподеламандатауоквирукоалиције
ИвицаДачић–СПС,ПУПС,ЈС

(бројгласова:567.689,укупно44мандата)
СоцијалистичкапартијаСрбије 24

ПартијауједињенихпензионераСрбије 12

ЈединственаСрбија 7

ПокретветеранаСрбије 1

23) ЗоранСтојиљковић,„Ђурђевданскиизбори2012.године–Коалиционеигре
иигрицеоковласти“,узборнику:Окоизбора18:председничкиипарламен
тарниизбори–мај2012.(ур.ЂорђеВуковић),ЦЕСИДиNDI,Београд,2012,
стр.32.

24) ИзборналистаИвицаДачић–СПС,ПУПС,ЈС,http://www.srbijaizbori.com/
izborneliste/socijalistikapartijasrbijespspartijaujedinjenihpenzionerasrbi
jepupsjedinstvenasrbijajs.html,приступљено:22.02.2013.
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2.4.2. Че до мир Јо ва но вић – Пре о крет

ШирокакоалицијаокупљенаокоЛибералнодемократске
партије(ЛДП)именована јекаоПреокрет.Овалистаимала је8
чланова,акандидованајеподназивом:ЧедомирЈовановић–Пре
окрет.25) ОсимЛДПа,налистисусенашли:Српскипокретобно
ве,Социјалдемократскаунија,БогатаСрбија,Војвођанскапартија,
ДемократскапартијаСанџака,Зеленаеколошкапартија–Зелени,
ПартијаБугараСрбије.Овалистапокушала једанаправидобар
изборниуспехподслоганомПреокрет,каопокреткојићепрео
кренутистањеудржавиистворипозитивнуенергијупромена.Чи
ниседајепостигнутуправосупротанефекат,јерсусеупокрету
нашлинеспојивипартнери,штобирачиочигледнонисупрепозна
ликаопозитивно.

Табела4.Расподеламандатауоквирукоалиције
ЧедомирЈовановић–Преокрет

(бројгласова:255.546,укупно20мандата)
Либералнодемократскапартија 14

Српскипокретобнове 4

Асоцијацијанезависнихисамосталнихсиндиката 2

БогатаСрбија 1

Социјалдемократскаунија 1

2.4.3. Ује ди ње ни ре ги о ни Ср би је – Мла ђан Дин кић

УједињенирегиониСрбије(УРС)представљајукоалици
јаосампартијаипрекотридесетакгрупаграђана.Кључнапартија
УРС је свакакоГ17плус, осимње, на листиУједињени региони 
Србије–МлађанДинкић26),нашлисусеи:ЗаједнозаШумадију,по
кретЖивимзаКрајину,Народнапартија,Буњевачкапартија,Коа
лицијазаПирот,Влашкадемократскастранка,Санџачканародна
партија.

25) ИзборналистаЧедомир Јовановић–Преокрет,http://www.srbijaizbori.com/
izborneliste/edomirjovanovipreokret.html,приступљено:25.02.2013.

26) Изборна листаУједињени региониСрбије –Млађан Динкић, http://www.sr
bijaizbori.com/izborneliste/ujedinjeniregionisrbijemlaandinki.html, присту
пљено:27.02.2013.
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Табела5.Расподеламандатауоквирукоалиције
УједињенирегиониСрбије(бројгласова:215.666,

укупно16мандата)
Г17плус 8

ЗаједнозаШумадију 3

Народнапартија 2

ПокретЖивотзаКрајину 2

КоалицијазаПирот 1

2.4.4. Ма њин ске ко а ли ци је

Коалицију „Сви заједно: БДЗ, ГСМ, ДЗХ, ДЗВМ, Сло
вачкастранка ЕмирЕлфић“27) чини5партија:Бошњачкадемо
кратсказаједница,ДемократсказаједницаХрвата,Грађанскисавез
МађараиДемократсказаједницаМађара,иСловачкапартијаиова
коалицијајеосвојила1мандат.

Листуподназивом„КоалицијаАлбанацаПрешевскедо
лине“28)чине4партије:Покретзадемократскипрогрес,Демократ
скаунијадолине,ПартијазадемократскоделовањеиДемократска
унијаАлбанаца.Иоваколацијаимаједанмандат.

2.5. Ко а ли ци је на по кра јин ском и ло кал ном ни воу

Коалицијенарепубличкомнивоунеморајудасепреносе
наниженивое(покрајински,градски,општински)итосмовиде
линаовимизборима.ДемократскастранкаиЛСВсукоалициони
партнеринарепубличкомнивоу,алинеинапокрајинском,докје
СДПС,партнерДСиЛСВнарепубличкомнивоу,напокрајинском
нивоудеокоалицијеСПС–ПУПС–ЈС.29)Овосусамонекиодпри
мерадарепубличкиаранжманкоалицијанеморадасепресликава
наниженивоеидазакоалицијеналокалномнивоунемаправила.

27) Изборна листа: „Сви заједно: БДЗ, ГСМ,ДЗХ,ДЗВМ,Словачка странка 
Емир Елфић“, http://www.srbijaizbori.com/izborneliste/svezajednobdzgsm
dzhdzvmslovakastrankaemirelfi.html,приступљено:27.02.2013.

28) Изборналиста:„КоалицијаАлбанацаПрешевскедолине“,http://www.srbija
izbori.com/izborneliste/koalicijaalbanacapreevskedolinekoalicioniishqipta
reveteluginessepresheves.html,приступљено:27.02.2013.

29) Видетивишеу:СлавишаОрловић,„ПредизборнекоалицијеуСрбији“,Поли
тичкиживот,ЦентарзадемократијуФакултетаполитичкихнаука,Факул
тетполитичкихнаука,Службенигласник,Београд,бр.5/јун2012,стр.70.
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3. Ре зул та ти из бо ра, пре го во ри о фор ми ра њу  
вла де и фор ми ра ње вла де

Наконобјављивањаконачнихрезултатаизборавиделосе
дајеједаноднајвећихдобитникаизборакоалицијаСПСПУПС
ЈС,јерготоводасенијемоглакреиративладајућавећинабезњих.
Коалиционипотенцијаловекоалицијејебиовећинеко2008.годи
некадасутакођедиректноодредилисаставвладе.Претпоставља
лоседаћенакончетиригодинесарадњеДСикоалицијаокоСПС
наставититамогдесусталиидаћенаправитиновупостизборну
коалицију,измеђуосталогизатоштојеДемократскастранкапо
моглаСПСуда сеослободилошегнаслеђаизпрошлости2008.
годинепотписивањемДекларацијеополитичкомпомирењудвеју
партија.

„Коалиционипреговориодлучујуотомекоћевладативи
шенегосамиизбориињиховирезултати“30)итосепоказалоина
овимизборима.

Изборнирезултатисудовелидочетирикоалиционефор
муле: а) „Кохабитационаформула“ – парламентарна већина коју
чине странке претходне власти – коалиције окоДСиСПСа, уз
подршкуделоваПреокретаилиУРСа;б)Владанапредњака,соци
јалистаирегионалиста;в)ВеликакоалицијаДС–СНС;г)Владана
предњакаинародњакаузподршкуСПС.31)Најмањешансеуовим
изборнимкоалиционимформулама јеималавладанапредњакаи
народњакаузподршкуСПС,пресвегаоконепомирљивихконце
патаокоевропскихинтеграција.

Питање„великекоалиције“ДСиСНСбилојеактуелно
чинисевишекоданалитичараиумедијима,негокодсамихлиде
раовихпартија.„Умедијимасепосебноуказивалонатодасуна

30) ЗоранСтојиљковић,„Изборнаобећањаипостизборнареалност:јавнеполи
тике у изборној понуди уСрбији“, у зборнику:Јавне политике у изборној
понуди:ИзборииформирањевластиуСрбији2012.године(ур.ЗоранСто
јиљковић,ГорданаПилиповић),KonradAdenauerStiftung,Београд,2012,стр.
23.

31) ЗоранСтојиљковић,„Изборнаобећањаипостизборнареалност:јавнеполи
тике у изборној понуди уСрбији“, у зборнику:Јавне политике у изборној
понуди:ИзборииформирањевластиуСрбији2012.године(ур.ЗоранСто
јиљковић,ГорданаПилиповић),KonradAdenauerStiftung,Београд,2012,стр.
26–27.
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предњациусвојилиготовоиступолитикукаоидемократекадасу
упитањуЕУинтеграцијеСрбије,КосовоиМетохија,односпрема
Хашкомсуду,децентрализацијаСрбије“32)исматралоседанема
програмскихпрепреказавеликукоалицију,ипакпреговораоње
номформирањунијебило.

Формирањепостизборнекоалицијесвелосенаизбориз
међупрведвеформуле.Преговориизмеђуактераизоведвефор
мулемогусеподелитинадвапериода.Првиодњихобухватавре
меод06.до20.маја,односноодданасамихизборадодругогкруга
председничкихизбора,адругинакондругогкругапредседничких
избора.Упрвомпериодусесматралодајепостигнутначелнидо
говоризмеђудотадашњихпартнера(ДСиСПС)онаставкусарад
ње.Међутим,победаТомиславаНиколићанапредседничкимиз
боримаојачалајепозицијукоалицијеокоСНС.33)

ПроблемизмеђуДСаиСПСанастаојеокоизборатре
ћегпартнера.СоцијалистичкапартијаСрбијеималајепроблемса
ЛДПижелеојеУРСукоалицији,истичућипозитивнусарадњуса
њимаувладиод2008.до2012.године,докДСнијехтеосаДинки
ћем(УРС)поноводаулазиукоалицију.

Поредпитањатрећегпартнераувлади,проблемјенастао
иокопозицијепремијера.ЛидерСПСаИвицаДачићјевећнакон
објављивањарезултатаизбораизјавиодасенезнакоћебитипред
седник, алида се знакоћебитипремијер34), сугеришући својом
изјавом будућем коалиционом партнерушта очекује као понуду.
Демократскастранканијежелеладаприхватиовајуслов,аНико
лићнијеимаопроблемсобзиромнатодајепредседник,даДачићу
понудиместо – премијера. Јединимогући проблемпредстављао
јеАлександарВучић(тадашњизаменикпредседникаСНСа),од
носнопостављалосепитањекојаћефункцијазадовољитињегове
прохтевеуколикосеДачићууступиместопремијера.Испостави
32) ОгњенПрибићевић, „Да лиСрбија иде ка великој коалицијиДемократске

странкеиСрпскенапреднестранке“,Годишњак,Факултетполитичкихнаука,
Београд,год.5,бр.5/јун2011,стр.140.

33) ЗоранСтојиљковић,„Изборнаобећањаипостизборнареалност:јавнеполи
тике у изборној понуди уСрбији“, у зборнику:Јавне политике у изборној
понуди:ИзборииформирањевластиуСрбији2012.године(ур.ЗоранСто
јиљковић,ГорданаПилиповић),KonradAdenauerStiftung,Београд,2012,стр.
28.

34) Б92,Дачић:Знасекоћебитипремијер,06.05.2012,http://www.b92.net/info/iz
bori2012/vesti.php?yyyy=2012&mm=05&dd=06&nav_id=606938, приступље
но:06.03.2013.
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лоседајепитањетрећегпартнераипозицијепремијерапредста
вљалонепремостивупрепрекуизмеђу дојучерашњихпартнера у
влади,пасекоалицијаокоСПСодлучилазаформирањевладеса
коалицијомокупљеномокоСНС.

3.1. Фор ми ра ње Вла де Ре пу бли ке Ср би је

Десетогјула2012.годинекоалицијеокупљенеокоСНСа,
СПСаиУРСапотписалесукоалициониспоразумозаједничким
политичкимциљевимакојисадржидеветтачака.35)Владајефор
мирана 27.07.2012. године. За избор владе гласало је 142посла
ника.ЗанимљивоједајеРасимЉајићсасвојомстранкомушаоу
новувладу,иакојенаизбореизашаоукоалицијисаДемократском
странком.

Некаодкључнихпитањапостизборнекоалицијеодносе
сенапрограмвладеиместаувлади.Владаима17министарстава
и19чланова.Штосетичеместаувлади,Дачићједобиопреми
јерскоместо,алијеАлександарВучићдобиовишемоћиодсамог
премијера: он је првипотпредседникВладе задужен за одбрану,
безбедностиборбупротивкорупцијеикриминала;министарод
бране; секретар Савета за националну безбедност и председник
Бироазанационалнубезбедност.

Табела6.РасподеламестауВладиРепубликеСрбије
уоквирупостизборнекоалиције

парти
ја имеипрезиме позицијауВлади

СНС АлександарВучић
ПрвипотпредседникВладезаду
жензаодбрану,безбедностиборбу
противкорупцијеикриминалаи
министародбране

СНС ИванМркић Министарспољнихпослова
СНС НиколаСелаковић Министарправдеидржавнеуправе

СНС ГоранКнежевић Министарпољопривреде,шумарства
иводопривреде

СНС ЗоранаМихајловић Министаркаенергетике,развојаи
заштитеживотнесредине

СНС БраниславПетковић Министаркултуреиинформисања

35) Видети више: Б92, Коалициони споразум СНС–СПС–УРС, http://www.b92.
net/info/dokumenti/index.php?nav_id=625475,приступљено:07.03.2013.
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СНС МиланБачевић Министарприроднихресурса,ру
дарстваипросторногпланирања

СНС АлисаМарић Министаркаомладинеиспорта

НС ВелимирИлић Министарграђевинарстваиурбани
зма

СПС ИвицаДачић[1] ПредседникВладеиминистаруну
трашњихпослова

СПС МилутинМркоњић Министарсаобраћаја

СПС ЖаркоОбрадовић Министарпросвете,наукеитехно
лошкогразвоја

СПС СлавицаЂукић
Дејановић Министарказдравља

ПУПС ЈованКркобабић
ПотпредседникВладеиминистар
рада,запошљавањаисоцијалнепо
литике

УРС СузанаГрубјешић ПотпредседницаВладезаевропске
интеграције

УРС МлађанДинкић Министарфинансијаипривреде

УРС ВерицаКалановић Министаркарегионалногразвојаи
локалнесамоуправе

СДПС РасимЉајић
ПотпредседникВладеиминистар
спољнеиунутрашњетрговинеите
лекомуникација

СДА СулејманУгљанин Министарбезпортфеља

Српсканапреднастранкаима(8)местауВладиРепубли
ке Србије, Нова Србија (1), Социјалистичка партија Србије (4),
Партија уједињених пензионера Србије (1), Уједињени региони
Србије(3),СоцијалдемократскапартијаСрбије(1)иСДАСанџака
(1).

3.2. Вла да Ре пу бли ке Ср би је као  
„не ми ни мал на ко а ли ци ја“

Дабивладабилаизабранапотребно једазањенизбор
гласавећинаодукупногбројанароднихпосланика.36)Собзиром
натодаНароднускупштинуРепубликеСрбијечини250народних
посланика,заизборвладепотребноје126посланика.Заовувладу
гласаласу142посланика,штојезначајновишеодпотребних126
ипредстављазанимљивутемузатеоријукоалицијазасновануна
36) УставРепубликеСрбије,Службени гласникРепубликеСрбије, бр.98/2006,

чл.127,ст.4.
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теорији рационалног избора. Рикер (Riker) тврди да политичари
тежедадобијутачногласоваколикоимјепотребнодаосвојевласт,
тесеутомсмислудолазидозакључкадајеидеалнапостизборна
коалицијаонакојаје„минималнопобедничка“идасасобомнеће
водити„туристе“,односноданећебитичлановакоалицијекојини
сунеопходни.Уминималнопобедничкојкоалицији,свакапартија
је„ветоиграч“којиможеблокиратибилокојуодлуку,јеруколико
једнапартијанапустикоалицију,онавишенећебитипобедничка,
нећеиматипарламентарнувећину.37)СвевладеРепубликеСрбије
од2001.до2012.годинебилесуминималнопобедничке.

Чињеница да ова Влада није „минималнопобедничка“
намговоридапостојезамењивиактери,односнодазавођењепо
литикеВладенијепотребнасагласностсвихњенихчланова.Тоје
јакобитнозбогодносауВладииуцењивачкогпотенцијалапартија
којијенаовајначинограничен,јерзаодређенејавнеполитикепо
требно јеоформитиминикоалицијуунутарнеминималневлада
јућекоалиције.„Тозначидаизвладеможедасеотпустинајмање
једанкоалиционипартнер,адавладанепадне.“38)Уминимално
победничкимкоалицијамаизузетнотешкосемењајујавнеполити
кеуправозбог„ветоблокирајуће“позицијесвакогактера.Теорија
коалицијабисвакакорекладајеформирањеоваквевладенераци
онално,алиуследвеликогбројапартијаувладигдесвакапоседује
блокирајућивето,јавнеполитикесетешкомењају,теуформирању
овеширекоалицијевидимопредностзаСрбију.

4. За кљу чак

Каоштосмовидели,коалицијесусаставнидеополитике.
Коалицијеполитичкихпартијесунеминовностпропорционалних
изборнихсистема,пресвегауконтекстуформирањавладе.Одре
ђенаизборнаправилапредстављајуподстицајепартијамадаправе
предизборнекоалиције.Некаодтихправилакојасуновијегдатума
у нашем изборном праву, попут затворених листа, представљају
препрекупартијамау креирањукоалиција али, каоштонамови

37) Видетивишеу:M.Laver,236–237.
38) ДушанПавловић,Вето играчи имини коалиције,http://www.dusanpavlovic.

in.rs/mypage/Blog/Entries/2012/11/15_Veto_igraci_i_mini_koalicije.html при
ступљено:10.03.2013.
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изборипоказују,партијенисузбогтогаодусталеодпредизборних
коалиција.Великепартијеулазеукоалицијенебилисепредста
вилекаолидери(ДС,СНС),амалеустрахуодостајањаисподцен
зуса.ПитањејеколикосупартијекојесуДСиСНС„шлепале“уз
себезаистапомоглеовимвеликимпартијама.Широкекоалиције
окоСПСа,ЛДПаиГ17плусасупомоглеуостваривањуциља,јер
суовепартијепрескочилеизборнипраг,аСПСиГ17плуссуушле
иувладу.Јединапартијакојајепрескочилаизборнипрагнаизбо
рима2012.године,адајесамосталноизашланаизборејестеДСС.

Формирањекоалиционевладеипреговориизмеђупарти
јаважнисуколикоисамиизбори.Виделисмода,узависностиод
коалиционогпотенцијала,партијеизносесвојезахтеве.Евидентно
једајекоалицијаокоСПСабиланајпожељнијаполитичкаопција
закреирањевладајућекоалиције.Њиховевисокезахтевеокоместа
у владииизборапартнера,ДСније прихватила, али јестеСНС.
Упроцесима креирања владе упреговоримаизмеђуполитичких
актераумногомевидимоелементестратешкогпланирања,теорије
рационалногизбораитеоријеигара.Формирањекоалицијаједна
јеодцентралнихтемазаполитичкепартијеиистраживаче.

BobanStojanovic

CO A LI TI ONS AND ELEC TI ONS  
IN SER BIA 2012

S u m  m a r y

The pa per ad dres ses the to pic of co a li ti ons of po li ti cal par ti es be fo re and 
af ter the elec ti ons in Ser bia, 2012. Co a li ti ons are the ne ces sity of par li a
men tary de moc racy. It ra rely hap pens that the party on its own re ce i ves a 
ma jo rity in the par li a ment, and the re fo re par ti es are for ced to ne go ti a te 
the for ma tion of the ru ling ma jo rity (the co a li tion). Par ti es tend to ma xi
mi ze the ir gain, and the re fo re are in clu ded in the preelec tion co a li tion. 
Preelec tion co a li ti ons are for med for two re a sons: lar ge par ti es wis hing 
to pre sent them sel ves as le a ders and win ners, and small par ti es are afraid 
that they will not win eno ugh vo tes to par ti ci pa te in the di stri bu tion of 
se ats. The pro cess of co a li tion for ming af ect the elec tion ru les. De moc
ra tic Party (DP) and the Ser bian Pro gres si ve Party (SPP) on the ir elec to ral 
lists had bet we en 7 and 11 par ti es and or ga ni za ti ons. Af ter the elec ti ons, 
the ne go ti a ti ons on for ming a go vern ment star ted. Alt ho ugh everyone 
ex pec ted co a li tion of yester day’s part ners, the De moc ra tic Party and the 
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So ci a list Party of Ser bia (SPS), they ha ve not fo und a com mon in te rest. 
SPS, en co u ra ged by elec tion re sults and gre at co a li tion po ten tial, simply 
“asked too much”, and DP was not ready to ma ke so many con ces si ons, 
both re gar ding the go vern ment po si ti ons, as well as the cho i ce of a third 
co a li tion part ner. The for ma tion of a postelec tion co a li tion was in flu en
ced by the re sults of the se cond ro und of pre si den tial elec ti ons and the 
vic tory of To mi slav Ni ko lic, le a der of the SPP. Postelec tion co a li tion was 
for med by co a li ti ons gat he red aro und the SPP, the SPS and the Uni ted Re
gi ons of Ser bia (URS).
Key words: co a li ti ons, par ti es, elec ti ons, go vern ment for ma tion, elec to ral 
ru les
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