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С а ж е т а к
Јавне политике уређују животе свих појединаца. Оне предста
вљају активност власти као одговор на друштвене проблеме. По
литичке партије своје политичке визије претварају у конкретне
стратегије и мере којима желе да постигну жељене политичке
излазе/исходе кроз функцију усмеравања органа државне вла
сти. Јавне политике креир ају и спроводе институције државе.
Институције се конституиш
 у након демократских избора у ко
јима учествују политичке партије и групе грађана. На изборима,
грађани би требало да гласају на основу својих преференција
према предлозима јавних политика које представљају политич
ке партије и дају сигнал изабраним представницима и извршној
власти, који би требало да креирају јавне политике у складу
управо са преференцијама грађана и да доведу до исхода које
су грађани изабрали. Међутим, у изборним кампањама у Србији
не доминира такмичење међу партијама на основу програма и
предлога, већ се врши изразита персонализација лидера, а грађа
нима се уместо конкретних предлога јавних политика обећавају
исходи без разрађених мера како до исхода стићи. То смо видели
и у кампањи на мартовским изборима. Све партије су обећавале
исходе, а број конкретних мера није велики, нити је било при
мера предлога промена секторских јавних политика у целости.
Након избора смо добили широку коалицију, Владу Републике
Србије је изгласало 198 посланика из различитих партија, али
је она у стварности једнопартијска јер Српска напредна странка
*
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има већину у парламенту, што значи да у влади нема вето игра
ча, односно да јавне политике креир а само један актер – СНС.
То значи да је овој партији припала целокупна одговорност за
обећане политике и исходе.
Кључне речи: јавне политике, предлози јавних политика, поли
тичке партије, кампања, избори
Рад представља преглед изборне понуде политичких ак
тера који су учествовали на мартовским изборима у Србији. По
сматрају се партијски предлози јавних политика представљани би
рачима у изборној кампањи. Са једне стране, пажња је усмерена
пре свега на конкретне предлоге јавних политика иако их је у самој
изборној кампањи било изузетно мало. Односно, партије су се ви
ше међусобно оптуживале, постављале циљеве и обећавале резул
тате него што су нудиле конкретне предлоге јавних политика, како
циљеве остварити и доћи до жељених исхода.
У првом поглављу дефинишемо јавне политике ради бо
љег разумевања рада и његовог значаја. У другом поглављу прави
мо разлику између јавних политика и предлога јавних политика и
саму тему ситуирамо у контекст политичких партија и демократ
ских избора и институција које се конституишу након избора. На
кон тога, у централном поглављу рада описујемо кључне предлоге
јавних политика које су партије/изборне листе понудиле бирачима
на изборима и на основу њих тражиле подршку. У последњем по
глављу објашњавамо какве последице по јавне политике имају ре
зултати избора и структура владе.

Јавне политике
Да бисмо ушли у саму тему односа јавних политика, по
литичких партија и избора неопходно је да на почетку дефинише
мо шта су то јавне политике. Не постоји опште прихваћена дефи
ниција шта су то јавне политике, мада су елементи дефиниције
углавном исти код свих аутора, а то су: проблеми, власт, активно
сти, мере, исходи. Јавне политике су од суштинске важности за све
грађане јер уређују животе појединаца. Тако се у Оксфордовом
приручнику за јавне политике каже да „јавне политике решавају
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проблеме“ (Goodin, Rein & Moran, 2008, p. 26) Снежана Ђорђевић
проширује дефиницију увођењем елемента власти и каже: „Јавна
политика је активност власти као одговор на друштвене пробле
ме“ (Ђорђевић, 2009, стр. 15). Ипак, одређени аутори проширују и
конкретизују дефиницију, па тако Стојиљковић каже: „Јавне, прак
тичне политике су стратегије и оперативне методе које граде држа
ва и њени органи у циљу уређења и развоја појединих области од
јавног интереса и значаја. Говорити о политици као policy-ју зна
чи разумети је као рационалан, спроводив програм којим се желе
остварити одређени политички циљеви“ (Стојиљковић, 2012, стр.
13). Овде су у дефиницију додати и елементи попут политичких
циљева, програма, стратегија и метода или мера.
Да бисмо заокружили дефинисање самог термина јавних
политика користимо још неколико дефиниција. Вилсон каже да је
креир ање јавних политика процес у коме владе (формални доноси
оци одлука) преводе своју политичку визију у програме и активно
сти са циљем да произведу одређене излазе/исходе (outcomes), како
би постигли жељене промене (Wilson, 2008, p. 153). Такође, Дејвид
Ричардс (David Richards) и Мартин Смит (Martin Smith) тврде да
је јавна политика специфичан термин који се користи за формалну
одлуку или план активности који ће спровести или бити део ње
га – држава, односно државна организација (Cairney, 2012, p. 25).
Према томе, јавне политике су активности власти не би ли се про
извели жељени политички излази који уређују животе свих поједи
наца. У том контексту, посебно је битна улога политичких партија
у демократском процесу избора власти.

Партије, избори и јавне политике
Поглавље испред нас описује међусобну повезаност по
литичких партија, демократских избора и јавних политика. Нео
пходно је пре свега рећи да су јавне политике активности власти
и да их креирају и спроводе институције државе. Имајући у виду
конституционално уређење Републике Србије главни актер који
креира јавне политике јесте Влада Републике Србије. Устав каже:
„Влада је носилац извршне власти у Републици Србији“ (Устав РС,
2006, чл. 122), те да она утврђује и води политику. Оно што нас за
нима јесте улога политичких партија у процесу креирања јавних
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политика. Владу бира Народна скупштина Републике Србије коју
чини 250 посланика који се бирају на основу листа политичких
странака, страначких коалиција, других политичких организаци
ја и листа које предложе групе грађана (Закон о избору народних
посланика, 2011, чл. 4). Као што видимо, на изборима се кандиду
ју политичке организације (партије) и групе грађана. Сви изборни
актери се кандидују са циљем освајања власти или што већег бро
ја мандата, а у изборном процесу представљају грађанима своје
политичке програме са жељом да на основу њих приволе бираче
да гласају за њих. Без партијског (политичког) програма, макар и
најмање разрађеног, нема политичке партије. „Партијски програм
можемо одредити као скуп одређених предлога јавних политика“
(Стојановић, 2013а, стр. 12). Управо је битно навести разлику из
међу предлога јавних политика и јавних политика. Као један од
првих проблема у одређивању појма јавних политика као актив
ности власти, Карнеј (Cairney) се пита да ли се под јавне политике
укључује оно што креатори јавних политика кажу да ће урадити
исто као оно што ураде? Политичке партије представљају манифе
сте и изборне програме са својим плановима мера (јавним полити
кама), али се претпоставља да се ти планови и предлози не могу
сматрати јавном политиком док не крену да се спроводе (Cairney,
2012, p. 24). На основу тога разликујемо предлоге јавних политика
и саме јавне политике. „Предлоге осим политичких партија износе
и други актери попут синдиката, друштвених покрета и организа
ција цивилног друштва. Предлози постају јавне политике оног тре
нутка када их институције власти одобре и крену са спровођењем“
(Стојановић, 2013а, стр. 21).
Најзначајнија функција политичких партија јесте вође
ње и усмеравање државних органа, односно формулисање јав
них политика за управљање државом (Стојановић, 2013а, стр. 10).
„Функција политичког усмеравања - policy making, подразумева
постављање циљева и програма за политику јавних институција“
(Стојиљковић, 2008, стр. 45).
Када говоримо о односу између партија, избора и јавних
политика занимљиви су налази Јана Баџа и Мајкла Мек Доналда.
За њих двојицу, избори су институција демократије која служи за
превођење индивидуалних преференција бирача у колективне из
боре. Када изборни резултати буду проглашени, они се питају у
ком су они односу са јавним политикама? Да ли изборни резултати
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одређују јавне политике на било који начин, или они само одређују
састав парламента и владе који сами креирају јавне политике? Кла
сична теорија репрезентације види демократски избор као двосте
пени поступак. Бирачи бирају законодавно тело и владу, а онда ове
институције, аутономно доносе одлуке за њих. Ипак, остаје утисак
о доминацији партија у представничким структурама. Политичке
партије представљају политичке изборе бирачима у циљу да при
вуку гласове и обавезују се да изврше своје предложене програме
(скуп јавних политика) ако уђу у владу. Влада има свој мандат и
политичка партија може сносити одговорност на наредним избо
рима за оно што су урадили, или нису урадили, од предложених
јавних политика (Budge & McDonald, 2005, pp. 3-19).
Ако цео процес посматрамо идеалтипски (Fung, 2008, p.
671) он би требало да буде такав да грађани имају (1) интересе
и (2) преференције о опцијама јавних политика које задовољавају
њихове интересе. Појединци путем периодичних избора шаљу (3)
сигнале влади и креаторима јавних политика кроз гласање на из
борима за одређене политичке партије или друге политичке актере
на основу њихових програма (скуп предлога јавних политика). На
основу резултата избора партијама се расподељују (4) мандати ко
ји осликавају преференције грађана према одређеним јавним поли
тикама, а посланици или представници извршне власти (5) креира
ју јавне политике у складу са резултатима избора и жељама бирача.
Након формалних, институционализованих одлука (6) јавна управа
извршава одлуке, чиме се долази до (7) политичких излаза/исхода
који су у складу са интересима грађана. У овом циклусу би требало
да се виде и два кључна теоријска појма, а) репрезентација која
легитимише однос између грађана и њихових преференција (1 и
2) и одлука које доносе њихови представници у власти (4 и 5). Са
друге стране, б) одговорност као теоријски концепт да уколико по
литички исходи (7) нису у складу са преференцијама бирача (3), на
наредним изборима бирачи могу да казне изабране представнике.
Овакво представљен идеалтипски процес ипак није свакодневни
ца и не може се узети као апсолутно тачно да грађани искључиво
свој глас дају на основу преференција према предлозима јавних
политика.
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Графикон 1.
Идеалтипски демократски процес креирања јавних
политика (Fung, 2008, p. 671)
(A) репрезентација

(1) интереси
(грађани)

(2) преференце (3) сигнали
(грађани)
(гласови)

(4) мандати

(5) јавне политике
(политичари)

(6) спровођење
(јавна управа)

(7) исходи

(Б) одговорност

На сличном трагу, поједини аутори сматрају да бирачи ис
кључиво гласају за политике, а не за партије. Тачније, Орит Кедар
сматра да су бирачи увек окренути политикама, да су потпуно ра
ционални и да гласају за оне политике које ће донети највећу ко
рист за њих саме. Он сматра да су политичке партије само инстру
мент који служи за превођење гласова и да „партије нису реални
предмет избора бирача, оне су средства“ (Kedar, 2009, p. 4). Ова Ке
дарова теза је крајње упитна у неконсолидованој демократији ка
ква је Србија са неинституционализованим партијским системом.
Пре смо мишљења да је ситуација потпуно обрнута, односно да се
глас бирача своди на глас за партију (и то пре свега за лидера пар
тије) и да питање јавних политика које лидери и партије презентују
јавности у време изборног периода (изборне кампање) није фактор
који доминантно утиче на одлуку бирача. „Суочени са све већим
ограничењима да постигну жељене политичке резултате (политич
ке исходе, резултате мера јавних политика), којима би одговорили
на захтеве својих бирача, политичке партије имају тенденцију да
прибегну симболичкој кампањи, и изнад свега, персонализацији
(лидера - додатак аутора)“ (Poguntke, 2004, p. 5). Имајући то у виду,
политичке партије се прилагођавају тзв. политичкој тражњи на тр
жишту и не развијају политичке програме засноване на предлози
ма јавних политика које имају своје утемељење засновано на policy
анализи.1 Ово ћемо и доказати кроз анализу изборне кампање на
мартовским изборима где су конкретни предлози јавних политика
спомињани тек повремено, а да су у кампањи доминирала обећања
исхода (без мера и начина остваривања), међусобна превирања и
1
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оптуживања, потенцирање остварених резултата из неких других
области и сл.

Кључни партијски предлози јавних политика
Ово поглавље треба да нас упути у кључне предлоге јав
них политика политичких актера који су учествовали на мартов
ским изборима. У уводу за ово поглавље је битно рећи да је кампа
ња вођења на неким другим темељима и са другим врстама порука,
а да су предлози јавних политика који би требало да буду суштина
изборне кампање и изборне одлуке бирача, релативно остали на
маргинама. Изостали су предлози великих секторских јавних по
литика, док смо тек спорадично могли да видимо било какве кон
кретне предлоге мера (микро и мини политике), односно промена
јавних политика.
Што се тиче методолошког оквира, ради се о дескрипци
ји кроз анализу садржаја у време изборне кампање на интернету
као медију XXI века посматрајући кључне информативне портале
и сајтове самих изборних актера. Такође, у оквиру рада се нећемо
бавити свим актерима који су предали изборне листе, али не ни
само актерима који су прескочили изборни праг и освојили места
у парламенту. Наша граница за анализу јесте прескочен резултат
од 3,0%, јер сматрамо да актери који су испод тог резултата нису
релевантни за анализу, а да ће подизање границе за избор у истра
живање на границу изборног прага ипак елиминисати одређене,
за контекст, битне актере. Преглед кључних партијских предлога
јавних политика ћемо поређати према изборном резултату. Још јед
на методолошка напомена је да предизборне коалиције групишемо
као једног актера (заједнички предлози јавних политика) – онако
како су и изашли на изборе, али у тексту наводимо када предлог
стиже од мањег партнера у коалицији.
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Напредњаци (Александар Вучић – СНС, СДПС, НС, СПО,
ПС; 48,34%)2
Напредњаци су за време изборне кампање користили ре
зултате рада претходне владе, иако су на пола мандата имали ве
лики дефицит остварених изборних обећања из кампање 2012. го
дине (Славујевић & Атлагић, 2014, стр. 2) Све што су сматрали да
је било добро урађено су у сваком наступу користили, а окосни
ца кампање је била борба против корупције и криминала и сна
жна персонализација председника партије – Александра Вучића.
Ипак, највећи део кампање су посветили питањима економије и
финансија. Имајући у виду те теме у кампањи и тему овог рада, на
предњаци нису ипак понудили превелик број конкретних решења
(предлога промена јавних политика) за горућа питања у Србији.
Ова партија је питање борбе против криминала и коруп
ције операционализовала на сваку тему. Без обзира на питања и
тематику они су обећавали решења проблема онако како су се бо
рили против криминала и корупције, па је ово зато и најчешћа тема
у кампањи.3 Ипак, осим помињања теме и истицања резултата као
и наглашавања наставка борбе, напредњаци у овој области нису
понудили ниједно ново конкретно решење. Коалициони партнер
напредњака, СДПС је предложила јачање улоге Агенције за борбу
против корупције.
Напредњаци су у кампањи истицали значај равномерног
регионалног развоја, али без конкретнијих мера и предлога. Ка
да се говори о децентрализацији, ова партија је пре свега пажњу
обратила на Београд и предлагала измену Статута града Београда
којим би више новца остајало градским општинама, а да би се то
постигло они су најавили измену пакета закона попут Закона о пла
нирању и изградњи, Закона о јавним предузећима, Закона о Граду
Београду и пре свега Закона о локалној самоуправи не би ли град
ске општине добиле статус јединица локалне самоуправе.
2
3
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У загради се налази званичан наслов листе и резултат на изборима (Репу
бличка изборна комисија, 2014).
Видети примере Небојше Стефановића и Зоране Михајловић (Настављамо
против криминала, 2014). Према Стефановићевим речима, „СНС ће радити
на томе да се ствари мењају и да се реформе спроводе много брже него сада
и показати да се борба за нова радна места може водити истом снагом као и
борба против корупције“ (СНС обећава нова радна места, 2014)
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На тему пољопривреде неки од предлога ове коалиције
јесте државна помоћ у формирању пољопривредних задруга кроз
доношење Закона о задругама, кроз наводњавање земљишта и кроз
субвенције (Вулин: Помоћи поновно формирање пољопривредних
задруга, 2014; Вучић: Помоћ државе пољопривредницима, 2014;
Селаковић: Већа помоћ државе пољопривредницима).
СНС је током кампање најавио изградњу око 1.700 соци
јалних станова ове године уз навођење да се са таквом праксом
мора наставити и касније (Илић: Градимо 1.700 станова у 2014).
Када говоримо о пензијама и пензионом систему, из ове коалиције
су слате поруке да се пензије неће смањивати и да ће бити редов
но исплаћиване, а у неколико случајева је и најављено повећање
пензија (Пензије ће бити редовне, 2014). Иако је најављивано да
ће сви морати да носе терет реформи и промена, ова коалиција је
била изричита да се пензије неће смањивати и да ће бити редовне
(Гашић: СНС гарант да пензије, 2014). СДПС је предложила и из
мену Закона о финансијској подршци породицама са децом са ци
љем боље подршке као и за већу подршку породицама које имају
децу са инвалидитетом (Пауновић: СПДС једини гарант социјалне
правде, 2014).
Обраћајући се младима у земљи, предлог СНС-а је да
млади почну да размишљају о покретању приватног бизниса, а
да ће им држава омогућити олакшице у виду мере ослобађања од
пореза прве две године пословања (Вучић: Средства из буџета за
изградњу, 2014). Такође, једна од мера подстицаја производње и
запошљавања јесте најава да ће сви они који буду запослили нове
раднике бити ослобођени плаћања пореза и доприноса на рад и
пореза на добит (Вучић: Борићемо се за економски развој Србије,
2014).
СНС је током целе кампање најављивала повећање инве
стиција које ће решити проблем незапослености, а као мере које ће
довести до њих наводили су промене одређеног сета закона – око
20 закона, нпр. Закона о раду, приватизацији, стечају, планирању и
изградњи, државним службеницима и сл. (Вучић: Најважнији циљ
оздрављење економије, 2014), међутим остали смо ускраћени за
конкретне мере које ће тим законима довести до раста инвестици
ја. Једини предлог јесте план о четири гране улагања. Прва грана
је аутоиндустрија и долазак Мерцедеса у Икарбус, друга грана је
пољопривреда и улагање у наводњавање кроз кредит из УАЕ и у
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сточарство, трећа област су велики инфрастрктурни пројекти по
пут Београда на води, а четврта грана је ИТ сектор (Вучић: Не бо
јим се никога, 2014). Ипак, овај план се скоро у целини заснива на
појединачним случајевима и не представља системско решење.
Такође, СНС се залаже за подстицање домаће производ
ње, односно субвенционисање привреде (Илић: Подстицати дома
ћу производњу, 2014). Као једна од мера са циљем помагања при
вредницима, јавља се и предлог да се спусте референтне каматне
стопе како би се банкама омогућило да и оне спусте камате на кре
дите са грејс периодима (Стефановић: Развијати предузећа, 2014).
У фискалној политици, СНС је најавио останак на снази солидар
ног пореза (Вучић: Жестока борба против криминала, 2014). Поред
тога, СНС је најавила као меру превремено враћање кредита који
су узети по високој каматној стопи од 7,5% (Вучић: Живим за то да
Србији направим резултат, 2014).

Социјалисти (Ивица Дачић – СПС, ПУПС, ЈС; 13,51%)
Коалиција око СПС-а није представила превише конкрет
них предлога. Они предлажу нови Закон о социјалном предузетни
штву којим би се омогућиле пореске олакшице за све послодавце
који запосле особе са инвалидитетом и остале социјално угрожене
категорије становништва (Кркобабић: Помоћ за социјално угро
жене, 2014). СПС предлаже и програм стартних кредита за младе
предузетнике и кредите стимулансе за предузетнике укључене у
програм социјалног предузетништва који запошљавају маргинали
зоване групе (Подстицаји у приватном предузетништву, 2014).
Што се тиче пензија, ова коалиција се хвалила редовним
исплатама пензија у претходном периоду и обећали су да ће тако
и остати, као и да се неће укидати мера која има за циљ кварталну
помоћ за пола милиона пензионера чије су пензије мање од 15.000
динара (СПС настављач братства и јединства, 2014). Осим тога,
СПС обећава као меру да ће пензије пратити плате и да неће би
ти смањења нити замрзавања (Дачић: Левичар помаже радницима,
2014). Такође, најављена је капитализација Фонда ПИО (Ивановић
& Деспотовић, 2014). СПС је предложио измену Закона о стечају
како би стечај трајао највише 60 дана (Гедошевић, 2014). Ова ко
алиција је више пута преко својих функционера предлагала да се
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прекине са преговорима и аранжманима са ММФ-ом (Судар стра
начких економија, 2014).
Социјалисти су најавили наставак државних субвенција
за субвенције камата на кредите комерцијалних банака, као и дота
цију по хектару земљишта за пољопривреднике до 200 евра. Они
такође најављују наставак политике пливајућег курса јер се тиме
контролише понуда новца и каматне стопе, као и брзине раста по
трошачких цена (Јавне финансије, 2014).

Демократе (Са демократском странком – За демократску
Србију; 6,04%)
И Демократска странка је на овим изборима нудила про
мену Устава са циљем истинске децентрализације. Лидер ове пар
тије Драган Ђилас је обећао да ће све социјалне програме (за децу,
породиље, пензионере) које је увео у Београду увести и у целој
Србији ако буде у новој влади (Људи који не обећавају, него нуде,
2014). ДС, такође, предлаже да се 600 милиона евра колико се пла
нира уложити у отпремнине за предузећа у реструктуирању, уложи
у отварање нових фабрика у 20 градова по 30 милиона евра и да
се новац уложи пре свега у прехрамбене погоне. ДС предлаже и
социјалне пензије за сваког ко има више од 70 година, бесплат
не уџбенике за школарце, као и исплата пуне плате, али и помоћ
за породиље (ДС: Новац од отпремнина, 2014). Осим тога, ДС је
подржао смањење пореза на плате и бесплатну примарну зашти
ту (Томић, 2014), као и укидање „солидарног пореза“ и одлуке о
забрани запошљавања у јавном сектору (Солидарни порез – погре
шна одлука, 2014).
Када се ради о науци и образовању, ДС предлаже већа
улагања у истраживања, нарочито у информационе и нове техно
логије и инфраструктуру. Осим тога, предлажу стипендије за нај
боље ученике основних и средњих школа, као и за увођење обаве
зног средњег образовања (Томић, 2014). Када се ради о правосуђу,
коалициони партнер ДС-а, Нова странка је промовисала своје
предлоге за промене у правосуђу – оличен у документу Предлог
реформе правосуђа који садржи низ конкретних предлога мера, ка
ко хитних, тако и средњорочних и дугорочних (Предлог реформе
правосуђа, 2013).
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Што се тиче Демократске странке, она је је у сфери пољо
привредне политике предложила одређене мере које би требало да
омогуће боље пословање свима који се баве овим послом. Неке од
мера су: увођење фонда за аграр преко кога би пољопривредници
добијали бесплатне кредите; затим обезбеђивање довољног броја
хладњача преко Дирекције за робне резерве чиме би контролисали
цену воћних производа (Валтнер, 2014). Још једна мера демократа
јесте и субвенционисање транспорта пољопривредних производа
на европско и руско тржиште (Томић, 2014).
ДС даје и предлог на који начин трошити новац од за
дуживања и приватизације. Они предлажу закон који би обавезао
државу да средства од задуживања троши искључиво на финанси
рање инвестиционих пројеката, а новац од приватизације да ди
ректно иде на смањење јавног дуга (Демократска странка Бајина
Башта, 2014). Ова партија предлаже и фиксни курс динара (Јавне
финансије, 2014).

Нове демократе (Борис Тадић – НДС, ЛСВ, ЗЗС, ВМДК,
ЗЗВ, ДЛР; 5,71%)
Коалиција окупљена око Нове демократске странке је
предложила промену Устава која би довела до децентрализације и
новог суштинског дефинисања аутономије Војводине (НДС и ЛСВ
одговорили Јовановићу, 2014). У оквиру ове коалиције имамо су
штински предлог за измену целокупне територијалне организације
државе од стране ЗзС. Они предлажу успостављање четири реги
она: Косово и Метохија, Војводина, Београд и остали део Србије
– Србијански регион, а ови региони би имали своју скупштину и
владу (Програм регионализација, 2014). Наравно, не смемо забора
вити ни ЛСВ која се такође залаже за промену Устава који би Вој
водини обезбедио законодавну, извршну и судску власт, изворне
приходе и имовину, као и децентрализацију полиције (Чанак: Вој
водина не сме бити неразвијена, 2014). Децентрализацију полици
је су помињали и из НДС-а, кроз ширу тему реорганизације поли
ције кроз нову систематизацију у полицији и промену критеријума
за упис у полицијске школе и факултете, као одређене циљеве без
јасних предлога, али и кроз систем патролирања – реонски и школ
ски полицајци (НДС: Неопходна реорганизација полиције, 2014).
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Када је реч о пољопривреди, ЛСВ је подржао иницијати
ву о промени Закона о безбедности у саобраћају према којем пољо
привредници више не би морали да региструју прикључне машине
што би им смањило трошкове производње (Чанак: Не кажњавати
војвођанске сељаке, 2014). Такође, изричито су рекли да је неоп
ходно не дозволити продају пољопривредне земље странцима (Ча
нак: Не дамо земљу странцима, 2014). Из ЗзС је стигао предлог
о поновном ангажовању више од 1.500 агронома саветника који
би били на располагању пољопривредним произвођачима (Врати
ти 1.500 агронома саветника, 2014). Нова демократска странка се
залаже за повећање минималне зараде, мада није наглашено у ком
обиму (Тадић: Проблем запослености највише погађа, 2014). Ова
коалиција је обећала хитно укидање „солидарног пореза“ (Тадић:
На изборима одлучујемо, 2014).

Демократска странка Србије (Демократска странка Србије –
Војислав Коштуница; 4,24%)
ДСС је своју кампању за изборе 2014. године, пре свега,
базирала на суштински различитом ставу од готово свих осталих
изборних актера у погледу међународне позиције Републике Ср
бије и процеса европских интеграција. ДСС предлаже политичку
неутралност и прекидање процеса европских интеграција, али за
држава став да држава треба да сарађује како са Руском Федераци
јом тако и са Европском унијом, али на бази чистог рачуна (ДСС
данас почиње кампању, 2014). Ова партија сматра да треба јачати
сарадњу са Русијом и предлажу отварање Канцеларије за сарадњу
са Русијом ради бољих економских односа (Поповић: Отворићемо
Канцеларију за сарадњу, 2014). Осим тога, ДСС је и за војну неу
тралност, односно против чланства Србије у НАТО (Коштуница:
Изгубићемо Косово, 2014). Када се ради о Косову и Метохији ДСС
сматра да је Бриселски споразум велика превара и предлаже њего
во поништавање (Тасић, 2014).
ДСС се у пољопривреди залаже за забрану продаје земље
странцима као и аграрни буџет у висини од 5% укупног буџета
(Миливојевић, 2014). Осим тога, они предлажу јефтиније кредите
за пољопривреднике које би омогућило формирање Пољопривред
не развојне банке и стварање мреже откупних центара пољопри
вредних производа за руске купце, као и враћање царина за увоз
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пољопривредних производа са циљем заштите домаћих пољопри
вредника (ДСС најављује центре за откуп, 2014). Ова партија је
предложила укидање солидарног пореза (ДСС за укидање соли
дарног пореза, 2014).

Двери (Двери - Бошко Обрадовић; 3,57%)
Двери су против даљих преговора са ЕУ и предлажу да
се Србија окрене савезу са Русијом и евроазијским интеграција
ма (Обрадовић: Двери за Србију што је Путин, 2014). Сматрају да
страни инвеститори долазе у Србију само због субвенција по рад
ном месту и да износе профит из земље и предлажу измену закона
по коме би субвенције могли да добијају домаће фирме и пољопри
вредници (Двери: Страни инвеститори желе, 2014). Двери пред
лажу потпуно плаћено трудничко и породиљско боловање и оба
везну здравствену заштиту деце. Као додатне мере они предлажу
и флексибилно радно време током трудноће и после порођаја као
и обављање послова од куће (Двери за плаћено трудничко, 2014).

Либерали (Чедомир Јовановић - ЛДП, БДЗС, СДУ; 3,35%)
ЛДП од оснивања предлаже улазак у НАТО и сматра „да
ће Србија остати вечити кандидат за чланство у Европској унији
уколико не донесе одлуку о уласку у чланство НАТО савеза“ (Сто
јановић & Јовић, 2013, стр. 138). И у овој кампањи се остало при
ставу да Србија треба да уђе у НАТО (Промоција странака, 2014).
ЛДП сматра да је за чланство Србије у ЕУ неопходно променити
Устав. Ова коалиција је добар део кампање заснивала на питањи
ма децентрализације и положаја Војводине. Један од конкретних
предлога о којима су говорили јесте децентрализација полиције ко
ја би требало да реши питање безбедности. Они предлажу решење
по коме се начелник полиције бира у општинама и градовима, као
и у АП Војводини (ЛДП: Нека се ЛСВ жали Тадићу, 2014).
ЛДП је предложио формирање Савета за реформе који би
требало да спроведе корените промене у Фонду ПИО, здравству и
образовању. Они су предложили и укидање закона који је онемогу
ћио запошљавање у јавном сектору (ЛДП: Србији хитно потребне
реформе, 2014). Са друге стране, ипак су рекли да уколико освоје
власт да ће се сви директори јавних предузећа бирати на конкурси
ма (Ђурић: Из броја гласова произаћи ће моћ ЛДП-а, 2014). ЛДП
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је предложио смањење намета приватном сектору, као и промене
закона о приватизацији и стечају, међутим без детаља у ком правцу
би се кретале промене (Политика ЛДП постала део државне, 2014).
Осим тога, ЛДП предлаже политику циљане инфлације у догово
ру са ММФ-ом (Одговорна политика, добра економија, 2014). У
сектору пољопривреде ЛДП предлаже ослобађање од пореза по
љопривредних производа у крају у коме су настали, као и промену
Закона о задругама чиме би се задруге трансформисале у откупне
станице (Привреда, 2014).

Регионалисти (Уједињени региони Србије – Млађан
Динкић; 3,04%)
Уједињени региони Србије, у складу са именом парти
је и основним мотивом настанка, су и у овој изборној кампањи
највише инсистирали на темама регионализације и равномерног
регионалног развоја и већину тема доводили у везу са тим прин
ципима. Верујући у принципе регионализације и децентрализаци
је УРС их „препознаје као једини начин да се постојеће разлике
у развијености општина и региона значајно ублаже“ (Гогић, 2013,
стр. 373). УРС је у кампањи захтевао регионализацију кроз проме
ну Устава чиме би региони постали уставна категорија, уз промену
система локалне самоуправе и давања већих надлежности град
ским општинама. УРС-ов предлог регионализације претпоставља
дводомни парламент где би горњи дом представљао веће региона.
У предлозима за измену система локалне самоуправе, осим регио
нализације, УРС предлаже и промену система избора градоначел
ника и председника општина, као и одборника, за које предлажу
директан избор (Динкић: Ставити регионе у Устав, 2014).
УРС је све теме доводио у везу са регионализацијом, по
пут повећања аграрног буџета за 25%, чиме би се могло финан
сирати подстицање малих газдинстава и повећање субвенција за
привреду, водећи рачуна о регионалној заступљености (Видоје
Петровић: Србији потребна, 2014). Такође, предлог УРС-а јесте
трансформација Фонда за развој у јаку Развојну банку која би под
стицала градњу фабрика за прераду воћа и поврћа (Представљање
странака и коалиција, 2014), али и изградњу нових фабрика у свим
регионима, као и обнову старих (Динкић: Подстицајима до посла,
2014). Ова партија се обавезала у кампањи да ће утицати на изме
не Закона о финансијској подршци породицама деце и особама са
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инвалидитетом, Закона о уређењу простора и изградњи и Закона
о пензијском и инвалидском осигурању, не би ли се побољшали
услови живота особа са инвалидитетом, као и то да ће увести при
ступне рампе за улазак у возила градског превоза (УРС: Подршка
правима особа са инвалидитетом, 2014).
Кључна порука УРС-а у овој кампањи је била да је по
требно престати са политиком стезања каиша и да је потребно
вратити политику подстицаја инвестиција и повећавати потрошњу.
Један од таквих предлога је и да држава купује грађевински мате
ријал од домаћих произвођача и да то бесплатно прослеђује општи
нама које ће ангажовати грађевинске фирме и да ће се тако људи
запослити кроз масовне јавне радове на изградњи инфраструктуре
(Промоција странка, 2014; Динкић: Покренути јавне радове, 2014).
УРС је такође предложио одустајање од укидања Фонда за развој
и СИЕПА-е, а као меру фискалне консолидације и обезбеђивања
новца за субвенције они предлажу превремено раздуживање држа
ве (Чпајак, 2014). Ова партија је предложила и моментално укида
ње тзв. солидарног пореза.
Као што смо видели у овом поглављу, није било конкрет
них секторских предлога јавних политика. Код изборних актера је
било негде више – негде мање предлога промена одређених микро
и мини политика. Сваки изборни актер је био више окренут обећа
њима резултата и исхода, док су конкретне мере како доћи до тих
исхода углавном заобилазили.

Резултати избора и јавне политике
Након што избори прођу, за јавне политике и њихову про
мену је од суштинске важности неколико ствари, а пре свега на који
начин се формира скупштинска већина и каква је структура извр
шне власти. „Функционисање политичких институција и креирање
јавних политика зависи од дистрибуције гласова између партија на
изборима, правила и процедура конвертовања гласова у посланич
ка места и поделу моћи у влади, као и правила доношења одлука
у парламенту и влади“ (Immergut, 2008, p. 566). У овом контексту,
од суштинске важности је број актера у влади. За избор Владе Ре
публике Србије је гласало 198 посланика, а скупштинску већину
чини више партија. Ипак, оно што је чињеница без обзира на ши
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року коалицију, јесте да се влада може сматрати једнопартијском,
односно СНС са својих 136 посланика има стабилну већину којом
подржава Владу Александра Вучића. Без обзира на министре који
долазе из других партија и широку скупштинску коалицију, СНС
има могућност да самостално доноси одлуке. Прецизније речено,
у Влади не постоје вето играчи.
Овде долазимо до кључног концепта који желимо да по
кажемо, а у директној је вези са јавним политикама. Имајући у ви
ду конституционални инжењеринг политичких институција, као и
блиску политичку праксу – постојање великог броја вето играча је
био велики проблем у функционисању свих претходних влада од
2000. године. Влада коју бира парламент, пропорционални избор
ни систем са изборним прагом од 5% и индиректна парламентари
зација су у прошлости производили коалиционе владе се великим
бројем вето играча. Вето играчи су „индивидуални или колективни
актери чија је сагласност потребна за промену политике“ (Tsebelis,
1995, p. 291). Имајући у виду да су све претходне владе до 2012.
године биле минимално победничке (Стојановић, 2013б, стр. 133134), свака политичка партија чланица владајуће коалиције је би
ла актер чија је сагласност била потребна за усвајање и промену
одређене политике. „Да би влада променила политику, или парла
мент донео закон потребна је сагласност свих чланова владе или
посланика владајуће коалиције у парламенту, те свака партија има
могућност да блокира одлуку или закон“ (Стојановић, 2013а, стр.
36). Оно што је Цебелисова кључна тврдња у раду о вето играчима
јесте да се јавне политике теже мењају како расте број вето играча
(Tsebelis, 1995, pp. 297-298). Управо је ово био један од кључних
проблема за промене јавних политика ранијих година. Одређене
партије нису биле у могућности да реализују своје предложене
јавне политике и поред велике подршке на изборима, јер су владе
биле коалиционе, а партнери у влади (вето играчи) су блокирали
такве промене.
Због тога је ово питање посебно специфично након из
бора 2014. године. Иако формално коалициона влада, СНС је ипак
једини колективни актер који доноси одлуке јер за тако нешто има
велику већину у парламенту. Имајући то у виду, одговорност ове
партије расте, јер сада има потпуну могућност да реализује све
предложене јавне политике, да промени садашње политике и дође
до исхода које је грађанима обећала.
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Закључак
Јавне политике су од суштинског значаја за грађане. Оне
обликују њихове животе и у идеалтипском процесу грађани би тре
бало на изборима да гласају за политике које преферирају. Ипак,
политичким тржиштем у Србији доминирају персонализација по
литике (кроз лидере партија) и усредсређеност на обећања исхода,
док се питања самих политика (мера и инструмената јавних по
литика) које треба да доведу до жељених исхода не отварају ни са
једне стране политичког процеса. Ни од стране партија које не раз
рађују детаљно политичке програме, нити од стране грађана који
од политичких актера са стране изборне понуде не захтевају јасне
предлоге, већ су задовољни обећањем исхода.
Резултати избора су такви да је целокупна одговорност
припала једном изборном актеру – Српској напредној странци.
Иако је на изборима наступила као коалиција, ова партија ће се
суочити са одговорношћу за све исходе које су обећали у кампањи.
Иако усредсређени у кампањи на резултате у борби против крими
нала и корупције, СНС је обећала да ће решити економске пробле
ме. Као мере су навели четири гране опоравка, али засноване на
појединачним случајевима, што није системско решење за велике
економске проблеме.

Boban Z. Stojanovic

THE PARTY PROPOSALS
OF PUBLIC POLICIES ON
ELECTION IN 2014. YEAR
S u m m a r y
Public policies regulate the lives of individuals. They represent the
action of the authorities in response to social problems. Political par
ties turning their political vision into concrete strategies and measu
res which they want to achieve the desired policy outputs / outcomes
through the routing function of the state government. Public policies
creates and implements state institutions. Institutions are constituted
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after the democratic elections in which participate political parties
and civic groups. In the elections, the citizens should vote on the ba
sis of their preference to proposals for public policies that represent
the political parties and give a signal to the elected representatives
and executive branch of government which should create a public
policies in line with the preferences of the right of citizens and to
bring about outcomes that citizens selected. However, in the election
campaign in Serbia is not dominated the competition among parties
based on programs and proposals, but there is made explicit perso
nalization leaders, and the citizens instead of specific public policy
proposals, be promised outcomes without elaborate measures in or
der to reach an outcome. All parties were promising outcomes, and
number of concrete measures is not great, there were no examples of
a proposal to amend the sectoral public policies in its entirety. After
the election we get a broad coalition, government of the Republic of
Serbia voted 198 deputies from different parties, but it is in reality
a single party government becaus e Serbian Progressive Party has a
majority in parliament, which means that the government has no veto
players, and that public policies creates by a single actor - SPS. That
means that the whole responsibility belonged to one party for the pro
mised policies and outcomes.
Keywords: public policies, public policies proposals, political parti
es, campaigns, elections
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