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Бо бан Ж. Сто ја но вић*

С а  ж е  т а к

Јав не по ли ти ке уре ђу ју жи во те свих по је ди на ца. Оне пред ста
вља ју ак тив ност вла сти као од го вор на дру штве не про бле ме. По
ли тич ке пар ти је сво је по ли тич ке ви зи је пре тва ра ју у кон крет не 
стра те ги је и ме ре ко ји ма же ле да по стиг ну же ље не по ли тич ке 
из ла зе/ис хо де кроз функ ци ју усме ра ва ња ор га на др жав не вла
сти. Јав не по ли ти ке кре и ра ју и спро во де ин сти ту ци је др жа ве. 
Ин сти ту ци је се кон сти ту и шу на кон де мо крат ских из бо ра у ко
ји ма уче ству ју по ли тич ке пар ти је и гру пе гра ђа на. На из бо ри ма, 
гра ђа ни би тре ба ло да гла са ју на осно ву сво јих пре фе рен ци ја 
пре ма пред ло зи ма јав них по ли ти ка ко је пред ста вља ју по ли тич
ке пар ти је и да ју сиг нал иза бра ним пред став ни ци ма и из вр шној 
вла сти, ко ји би тре ба ло да кре и ра ју јав не по ли ти ке у скла ду 
упра во са пре фе рен ци ја ма гра ђа на и да до ве ду до ис хо да ко је 
су гра ђа ни иза бра ли. Ме ђу тим, у из бор ним кам па ња ма у Ср би ји 
не до ми ни ра так ми че ње ме ђу пар ти ја ма на осно ву про гра ма и 
пред ло га, већ се вр ши из ра зи та пер со на ли за ци ја ли де ра, а гра ђа
ни ма се уме сто кон крет них пред ло га јав них по ли ти ка обе ћа ва ју 
ис хо ди без раз ра ђе них ме ра ка ко до ис хо да сти ћи. То смо ви де ли 
и у кам па њи на мар тов ским из бо ри ма. Све пар ти је су обе ћа ва ле 
ис хо де, а број кон крет них ме ра ни је ве ли ки, ни ти је би ло при
ме ра пред ло га про ме на сек тор ских јав них по ли ти ка у це ло сти. 
На кон из бо ра смо до би ли ши ро ку ко а ли ци ју, Вла ду Ре пу бли ке 
Ср би је је из гла са ло 198 по сла ни ка из раз ли чи тих пар ти ја, али 
је она у ствар но сти јед но пар тиј ска јер Срп ска на пред на стран ка 
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има ве ћи ну у пар ла мен ту, што зна чи да у вла ди не ма ве то игра
ча, од но сно да јав не по ли ти ке кре и ра са мо је дан ак тер – СНС. 
То зна чи да је овој пар ти ји при па ла це ло куп на од го вор ност за 
обе ћа не по ли ти ке и ис хо де.
Кључнеречи:јав не по ли ти ке, пред ло зи јав них по ли ти ка, по ли
тич ке пар ти је, кам па ња, из бо ри

Рад пред ста вља пре глед из бор не по ну де по ли тич ких ак
те ра ко ји су уче ство ва ли на мар тов ским из бо ри ма у Ср би ји. По
сма тра ју се пар тиј ски пред ло зи јав них по ли ти ка пред ста вља ни би
ра чи ма у из бор ној кам па њи. Са јед не стра не, па жња је усме ре на 
пре све га на кон крет не пред ло ге јав них по ли ти ка иако их је у са мој 
из бор ној кам па њи би ло из у зет но ма ло. Од но сно, пар ти је су се ви
ше ме ђу соб но оп ту жи ва ле, по ста вља ле ци ље ве и обе ћа ва ле ре зул
та те не го што су ну ди ле кон крет не пред ло ге јав них по ли ти ка, ка ко 
ци ље ве оства ри ти и до ћи до же ље них ис хо да.

У пр вом по гла вљу де фи ни ше мо јав не по ли ти ке ра ди бо
љег раз у ме ва ња ра да и ње го вог зна ча ја. У дру гом по гла вљу пра ви
мо раз ли ку из ме ђу јав них по ли ти ка и пред ло га јав них по ли ти ка и 
са му те му си ту и ра мо у кон текст по ли тич ких пар ти ја и де мо крат
ских из бо ра и ин сти ту ци ја ко је се кон сти ту и шу на кон из бо ра. На
кон то га, у цен трал ном по гла вљу ра да опи су је мо кључ не пред ло ге 
јав них по ли ти ка ко је су пар ти је/из бор не ли сте понудилебирачима
наизборима и на осно ву њих тра жи ле по др шку. У по след њем по
гла вљу об ја шња ва мо ка кве по сле ди це по јав не по ли ти ке има ју ре
зул та ти из бо ра и струк ту ра вла де.

Јав не по ли ти ке

Да би смо ушли у са му те му од но са јав них по ли ти ка, по
ли тич ких пар ти ја и из бо ра нео п ход но је да на по чет ку де фи ни ше
мо шта су то јав не по ли ти ке. Не по сто ји оп ште при хва ће на де фи
ни ци ја шта су то јавне политике, ма да су еле мен ти де фи ни ци је 
углав ном исти код свих ауто ра, а то су: про бле ми, власт, ак тив но
сти, ме ре, ис хо ди. Јав не по ли ти ке су од су штин ске ва жно сти за све 
гра ђа не јер уре ђу ју жи во те по је ди на ца.Та ко се у Окс фор до вом 
при руч ни ку за јав не по ли ти ке ка же да „јав не по ли ти ке ре ша ва ју 
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про бле ме“ (Go o din, Rein & Mo ran, 2008, p. 26) Сне жа на Ђор ђе вић 
про ши ру је де фи ни ци ју уво ђе њем еле мен та вла сти и ка же: „Јав на 
по ли ти ка је ак тив ност вла сти као од го вор на дру штве не про бле
ме“ (Ђор ђе вић, 2009, стр. 15). Ипак, од ре ђе ни ауто ри про ши ру ју и 
кон кре ти зу ју де фи ни ци ју, па та ко Сто јиљ ко вић ка же: „Јав не, прак
тич не по ли ти ке су стра те ги је и опе ра тив не ме то де ко је гра де др жа
ва и ње ни ор га ни у ци љу уре ђе ња и раз во ја по је ди них обла сти од 
јав ног ин те ре са и зна ча ја. Го во ри ти о по ли ти ци као policy-ју зна
чи раз у ме ти је као ра ци о на лан, спро во див про грам ко јим се же ле 
оства ри ти од ре ђе ни по ли тич ки ци ље ви“ (Сто јиљ ко вић, 2012, стр. 
13). Ов де су у де фи ни ци ју до да ти и еле мен ти по пут по ли тич ких 
ци ље ва, про гра ма, стра те ги ја и ме то да или ме ра. 

Да би смо за о кру жи ли де фи ни са ње са мог тер ми на јав них 
по ли ти ка ко ри сти мо још не ко ли ко де фи ни ци ја. Вил сон ка же да је 
кре и ра ње јав них по ли ти ка про цес у ко ме вла де (фор мал ни до но си
о ци од лу ка) пре во де сво ју по ли тич ку ви зи ју у про гра ме и ак тив но
сти са ци љем да про из ве ду од ре ђе не из ла зе/ис хо де (outcomes), ка ко 
би по сти гли же ље не про ме не (Wil son, 2008, p. 153). Та ко ђе, Деј вид 
Ри чардс (Da vid Ric hards) и Мар тин Смит (Mar tin Smith) твр де да 
је јав на по ли ти ка спе ци фи чан тер мин ко ји се ко ри сти за фор мал ну 
од лу ку или план ак тив но сти ко ји ће спро ве сти или би ти део ње
га – др жа ва, од но сно др жав на ор га ни за ци ја (Ca ir ney, 2012, p. 25). 
Пре ма то ме, јав не по ли ти ке су ак тив но сти вла сти не би ли се про
из ве ли же ље ни по ли тич ки из ла зи ко ји уре ђу ју жи во те свих по је ди
на ца. У том кон тек сту, по себ но је бит на уло га по ли тич ких пар ти ја 
у де мо крат ском про це су из бо ра вла сти.

Пар ти је, из бо ри и јав не по ли ти ке

По гла вље ис пред нас опи су је ме ђу соб ну по ве за ност по
ли тич ких пар ти ја, де мо крат ских из бо ра и јав них по ли ти ка. Нео
п ход но је пре све га ре ћи да су јав не по ли ти ке ак тив но сти вла сти 
и да их кре и ра ју и спро во де ин сти ту ци је др жа ве. Има ју ћи у ви ду 
кон сти ту ци о нал но уре ђе ње Ре пу бли ке Ср би је глав ни ак тер ко ји 
кре и ра јав не по ли ти ке је сте Вла да Ре пу бли ке Ср би је. Устав ка же: 
„Вла да је но си лац из вр шне вла сти у Ре пу бли ци Ср би ји“ (Устав РС, 
2006, чл. 122), те да она утвр ђу је и во ди по ли ти ку. Оно што нас за
ни ма је сте уло га по ли тич ких пар ти ја у про це су кре и ра ња јав них 
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по ли ти ка. Вла ду би ра На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је ко ју 
чи ни 250 по сла ни ка ко ји се би ра ју на осно ву ли ста по ли тич ких 
стра на ка, стра нач ких ко а ли ци ја, дру гих по ли тич ких ор га ни за ци
ја и ли ста ко је пред ло же гру пе гра ђа на (За кон о из бо ру на род них 
по сла ни ка, 2011, чл. 4). Као што ви ди мо, на из бо ри ма се кан ди ду
ју по ли тич ке ор га ни за ци је (пар ти је) и гру пе гра ђа на. Сви из бор ни 
ак те ри се кан ди ду ју са ци љем осва ја ња вла сти или што ве ћег бро
ја ман да та, а у из бор ном про це су пред ста вља ју гра ђа ни ма сво је 
по ли тич ке про гра ме са же љом да на осно ву њих приволеби ра че 
да гла са ју за њих. Без пар тиј ског (по ли тич ког) про гра ма, ма кар и 
нај ма ње раз ра ђе ног, не ма по ли тич ке пар ти је. „Пар тиј ски про грам 
мо же мо од ре ди ти као скуп од ре ђе них пред ло га јав них по ли ти ка“ 
(Сто ја но вић, 2013а, стр. 12). Упра во је бит но на ве сти раз ли ку из
ме ђу предлога јавних политика и јавних политика. Као је дан од 
пр вих про бле ма у од ре ђи ва њу пој ма јав них по ли ти ка као ак тив
но сти вла сти, Кар неј (Ca ir ney) се пи та да ли се под јав не по ли ти ке 
укљу чу је оно што кре а то ри јав них по ли ти ка ка жу да ће ура ди ти 
исто као оно што ура де? По ли тич ке пар ти је пред ста вља ју ма ни фе
сте и из бор не про гра ме са сво јим пла но ви ма ме ра (јав ним по ли ти
ка ма), али се прет по ста вља да се ти пла но ви и пред ло зи не мо гу 
сма тра ти јав ном по ли ти ком док не кре ну да се спро во де (Ca ir ney, 
2012, p. 24). На осно ву то га раз ли ку је мо предлогејавнихполитика 
и са ме јавнеполитике. „Пред ло ге осим по ли тич ких пар ти ја из но се 
и дру ги ак те ри по пут син ди ка та, дру штве них по кре та и ор га ни за
ци ја ци вил ног дру штва. Пред ло зи по ста ју јав не по ли ти ке оног тре
нут ка ка да их ин сти ту ци је вла сти одо бре и кре ну са спро во ђе њем“ 
(Сто ја но вић, 2013а, стр. 21).

Нај зна чај ни ја функ ци ја по ли тич ких пар ти ја је сте во ђе
ње и усме ра ва ње др жав них ор га на, од но сно фор му ли са ње јав
них по ли ти ка за упра вља ње др жа вом (Сто ја но вић, 2013а, стр. 10). 
„Функ ци ја по ли тич ког усме ра ва ња  policy making, под ра зу ме ва 
по ста вља ње ци ље ва и про гра ма за по ли ти ку јав них ин сти ту ци ја“ 
(Сто јиљ ко вић, 2008, стр. 45).

Ка да го во ри мо о од но су из ме ђу пар ти ја, из бо ра и јав них 
по ли ти ка за ни мљи ви су на ла зи Ја на Ба џа и Мај кла Мек До нал да. 
За њих дво ји цу, из бо ри су ин сти ту ци ја де мо кра ти је ко ја слу жи за 
пре во ђе ње ин ди ви ду ал них пре фе рен ци ја би ра ча у ко лек тив не из
бо ре. Ка да из бор ни ре зул та ти бу ду про гла ше ни, они се пи та ју у 
ком су они од но су са јав ним по ли ти ка ма? Да ли из бор ни ре зул та ти 
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од ре ђу ју јав не по ли ти ке на би ло ко ји на чин, или они са мо од ре ђу ју 
са став пар ла мен та и вла де ко ји са ми кре и ра ју јав не по ли ти ке? Кла
сич на те о ри ја ре пре зен та ци је ви ди де мо крат ски из бор као дво сте
пе ни по сту пак. Би ра чи би ра ју за ко но дав но те ло и вла ду, а он да ове 
ин сти ту ци је, ауто ном но до но се од лу ке за њих. Ипак, оста је ути сак 
о до ми на ци ји пар ти ја у пред став нич ким струк ту ра ма. По ли тич ке 
пар ти је пред ста вља ју по ли тич ке из бо ре би ра чи ма у ци љу да при
ву ку гла со ве и оба ве зу ју се да из вр ше сво је пред ло же не про гра ме 
(скуп јав них по ли ти ка) ако уђу у вла ду. Вла да има свој ман дат и 
по ли тич ка пар ти ја мо же сно си ти од го вор ност на на ред ним из бо
ри ма за оно што су ура ди ли, или ни су ура ди ли, од пред ло же них 
јав них по ли ти ка (Bud ge & McDo nald, 2005, pp. 319).

Ако цео про цес по сма тра мо иде ал тип ски (Fung, 2008, p. 
671) он би тре ба ло да бу де та кав да гра ђа ни има ју (1) ин те ре се 
и (2) пре фе рен ци је о оп ци ја ма јав них по ли ти ка ко је за до во ља ва ју 
њи хо ве ин те ре се. По је дин ци пу тем пе ри о дич них из бо ра ша љу (3) 
сиг на ле вла ди и кре а то ри ма јав них по ли ти ка кроз гла са ње на из
бо ри ма за од ре ђе не по ли тич ке пар ти је или дру ге по ли тич ке ак те ре 
на осно ву њи хо вих про гра ма (скуп пред ло га јав них по ли ти ка). На 
осно ву ре зул та та из бо ра пар ти ја ма се рас по де љу ју (4) ман да ти ко
ји осли ка ва ју пре фе рен ци је гра ђа на пре ма од ре ђе ним јав ним по ли
ти ка ма, а по сла ни ци или пред став ни ци из вр шне вла сти (5) кре и ра
ју јав не по ли ти ке у скла ду са ре зул та ти ма из бо ра и же ља ма би ра ча. 
На кон фор мал них, ин сти ту ци о на ли зо ва них од лу ка (6) јав на упра ва 
из вр ша ва од лу ке, чи ме се до ла зи до (7) по ли тич ких из ла за/ис хо да 
ко ји су у скла ду са ин те ре си ма гра ђа на. У овом ци клу су би тре ба ло 
да се ви де и два кључ на те о риј ска пој ма, а) репрезентација ко ја 
ле ги ти ми ше од нос из ме ђу гра ђа на и њи хо вих пре фе рен ци ја (1 и 
2) и од лу ка ко је до но се њи хо ви пред став ни ци у вла сти (4 и 5). Са 
дру ге стра не, б) одговорносткао те о риј ски кон цепт да уко ли ко по
ли тич ки ис хо ди (7) ни су у скла ду са пре фе рен ци ја ма би ра ча (3), на 
на ред ним из бо ри ма би ра чи мо гу да ка зне иза бра не пред став ни ке. 
Ова кво пред ста вљен иде ал тип ски про цес ипак ни је сва ко днев ни
ца и не мо же се узе ти као ап со лут но тач но да гра ђа ни ис кљу чи во 
свој глас да ју на осно ву пре фе рен ци ја пре ма пред ло зи ма јав них 
по ли ти ка.
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Гра фи кон 1.  
Иде ал тип ски де мо крат ски про цес кре и ра ња јав них  

по ли ти ка (Fung, 2008, p. 671)

(1) интереси
(грађани)

(4) мандати(3) сигнали
(гласови)

(2) преференце
(грађани)

(5) јавне политике
(политичари)

(6) спровођење
(јавна управа)

(7) исходи

(A) репрезентација

(Б) одговорност

На слич ном тра гу, по је ди ни ауто ри сма тра ју да би ра чи ис
кљу чи во гла са ју за по ли ти ке, а не за пар ти је. Тач ни је, Орит Ке дар 
сма тра да су би ра чи увек окре ну ти по ли ти ка ма, да су пот пу но ра
ци о нал ни и да гла са ју за оне по ли ти ке ко је ће до не ти нај ве ћу ко
рист за њих са ме. Он сма тра да су по ли тич ке пар ти је са мо ин стру
мент ко ји слу жи за пре во ђе ње гла со ва и да „пар ти је ни су ре ал ни 
пред мет из бо ра би ра ча, оне су сред ства“ (Ke dar, 2009, p. 4). Ова Ке
да ро ва те за је крај ње упит на у не кон со ли до ва ној де мо кра ти ји ка
ква је Ср би ја са не ин сти ту ци о на ли зо ва ним пар тиј ским си сте мом. 
Пре смо ми шље ња да је си ту а ци ја пот пу но обр ну та, од но сно да се 
глас би ра ча сво ди на глас за пар ти ју (и то пре све га за ли де ра пар
ти је) и да пи та ње јав них по ли ти ка ко је ли де ри и пар ти је пре зен ту ју 
јав но сти у вре ме из бор ног пе ри о да (из бор не кам па ње) ни је фак тор 
ко ји до ми нант но ути че на од лу ку би ра ча. „Су о че ни са све ве ћим 
огра ни че њи ма да по стиг ну же ље не по ли тич ке ре зул та те (по ли тич
ке ис хо де, ре зул та те ме ра јав них по ли ти ка), ко ји ма би од го во ри ли 
на зах те ве сво јих би ра ча, по ли тич ке пар ти је има ју тен ден ци ју да 
при бег ну сим бо лич кој кам па њи, и из над све га, пер со на ли за ци ји 
(ли де ра  до да так ауто ра)“ (Po gunt ke, 2004, p. 5). Има ју ћи то у ви ду, 
по ли тич ке пар ти је се при ла го ђа ва ју тзв. по ли тич кој тра жњи на тр
жи шту и не раз ви ја ју по ли тич ке про гра ме за сно ва не на пред ло зи
ма јав них по ли ти ка ко је има ју сво је уте ме ље ње за сно ва но на policy
анализи.1 Ово ће мо и до ка за ти кроз ана ли зу из бор не кам па ње на 
мар тов ским из бо ри ма где су кон крет ни пред ло зи јав них по ли ти ка 
спо ми ња ни тек по вре ме но, а да су у кам па њи до ми ни ра ла обе ћа ња 
ис хо да (без ме ра и на чи на оства ри ва ња), ме ђу соб на пре ви ра ња и 
1 Policyанализакао по себ на на уч на и прак тич на ди сци пли на ко ја се ба ви јав

ним по ли ти ка ма кроз ана ли зу ста ња, ис пи ти ва ње мо гу ћих оп ци ја, из бор нај
бо љих ре ше ња, мо гућ ност спро во ђе ња, нео п ход ност ре сур са, ме ре ње и ева
лу а ци ју ме ра итд. 
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оп ту жи ва ња, по тен ци ра ње оства ре них ре зул та та из не ких дру гих 
обла сти и сл. 

Кључ ни пар тиј ски пред ло зи јав них по ли ти ка

Ово по гла вље тре ба да нас упу ти у кључ не пред ло ге јав
них по ли ти ка по ли тич ких ак те ра ко ји су уче ство ва ли на мар тов
ским из бо ри ма. У уво ду за ово по гла вље је бит но ре ћи да је кам па
ња во ђе ња на не ким дру гим те ме љи ма и са дру гим вр ста ма по ру ка, 
а да су пред ло зи јав них по ли ти ка ко ји би тре ба ло да бу ду су шти на 
из бор не кам па ње и из бор не од лу ке би ра ча, ре ла тив но оста ли на 
мар ги на ма. Из о ста ли су пред ло зи ве ли ких сек тор ских јав них по
ли ти ка, док смо тек спо ра дич но мо гли да ви ди мо би ло ка кве кон
крет не пред ло ге ме ра (ми кро и ми ни по ли ти ке), од но сно про ме на 
јав них по ли ти ка.

Што се ти че ме то до ло шког окви ра, ра ди се о де скрип ци
ји кроз ана ли зу са др жа ја у вре ме из бор не кам па ње на ин тер не ту 
као ме ди ју XXI ве ка по сма тра ју ћи кључ не ин фор ма тив не пор та ле 
и сај то ве са мих из бор них ак те ра. Та ко ђе, у окви ру ра да се не ће мо 
ба ви ти свим ак те ри ма ко ји су пре да ли из бор не ли сте, али не ни 
са мо ак те ри ма ко ји су пре ско чи ли из бор ни праг и осво ји ли ме ста 
у пар ла мен ту. На ша гра ни ца за ана ли зу је сте пре ско чен ре зул тат 
од 3,0%, јер сма тра мо да ак те ри ко ји су ис под тог ре зул та та ни су 
ре ле вант ни за ана ли зу, а да ће по ди за ње гра ни це за из бор у ис тра
жи ва ње на гра ни цу из бор ног пра га ипак ели ми ни са ти од ре ђе не, 
за кон текст, бит не ак те ре. Пре глед кључ них пар тиј ских пред ло га 
јав них по ли ти ка ће мо по ре ђа ти пре ма из бор ном ре зул та ту. Још јед
на ме то до ло шка на по ме на је да пред из бор не ко а ли ци је гру пи ше мо 
као јед ног ак те ра (за јед нич ки пред ло зи јав них по ли ти ка) – она ко 
ка ко су и иза шли на из бо ре, али у тек сту на во ди мо ка да пред лог 
сти же од ма њег парт не ра у ко а ли ци ји.
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На пред ња ци (Алек сан дар Ву чић – СНС, СДПС, НС, СПО, 
ПС; 48,34%)2

На пред ња ци су за вре ме из бор не кам па ње ко ри сти ли ре
зул та те ра да прет ход не вла де, иако су на по ла ман да та има ли ве
ли ки де фи цит оства ре них из бор них обе ћа ња из кам па ње 2012. го
ди не (Сла ву је вић & Атла гић, 2014, стр. 2) Све што су сма тра ли да 
је би ло до бро ура ђе но су у сва ком на сту пу ко ри сти ли, а око сни
ца кам па ње је би ла бор ба про тив ко руп ци је и кри ми на ла и сна
жна пер со на ли за ци ја пред сед ни ка пар ти је – Алек сан дра Ву чи ћа. 
Ипак, нај ве ћи део кам па ње су по све ти ли пи та њи ма еко но ми је и 
фи нан си ја. Има ју ћи у ви ду те те ме у кам па њи и те му овог ра да, на
пред ња ци ни су ипак по ну ди ли пре ве лик број кон крет них ре ше ња 
(пред ло га про ме на јав них по ли ти ка) за го ру ћа пи та ња у Ср би ји. 

Ова пар ти ја је пи та ње бор бе про тив кри ми на ла и ко руп
ци је опе ра ци о на ли зо ва ла на сва ку те му. Без об зи ра на пи та ња и 
те ма ти ку они су обе ћа ва ли ре ше ња про бле ма она ко ка ко су се бо
ри ли про тив кри ми на ла и ко руп ци је, па је ово за то и нај че шћа те ма 
у кам па њи.3 Ипак, осим по ми ња ња те ме и ис ти ца ња ре зул та та као 
и на гла ша ва ња на став ка бор бе, на пред ња ци у овој обла сти ни су 
по ну ди ли ни јед но но во кон крет но ре ше ње. Ко а ли ци о ни парт нер 
на пред ња ка, СДПС је пред ло жи ла ја ча ње уло ге Аген ци је за бор бу 
про тив ко руп ци је.

На пред ња ци су у кам па њи ис ти ца ли зна чај рав но мер ног 
ре ги о нал ног раз во ја, али без кон крет ни јих ме ра и пред ло га. Ка
да се го во ри о де цен тра ли за ци ји, ова пар ти ја је пре све га па жњу 
обра ти ла на Бе о град и пред ла га ла из ме ну Ста ту та гра да Бе о гра да 
ко јим би ви ше нов ца оста ја ло град ским оп шти на ма, а да би се то 
по сти гло они су на ја ви ли из ме ну па ке та за ко на по пут За ко на о пла
ни ра њу и из град њи, За ко на о јав ним пред у зе ћи ма, За ко на о Гра ду 
Бе о гра ду и пре све га За ко на о ло кал ној са мо у пра ви не би ли град
ске оп шти не до би ле ста тус је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.
2 У за гра ди се на ла зи зва ни чан на слов ли сте и ре зул тат на из бо ри ма (Ре пу

блич ка из бор на ко ми си ја, 2014).
3 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 те му по љо при вре де не ки од пред ло га ове ко а ли ци је 
је сте др жав на по моћ у фор ми ра њу по љо при вред них за дру га кроз 
до но ше ње За ко на о за дру га ма, кроз на вод ња ва ње зе мљи шта и кроз 
суб вен ци је(Ву лин: По мо ћи по нов но фор ми ра ње по љо при вред них 
за дру га, 2014; Ву чић: По моћ др жа ве по љо при вред ни ци ма, 2014; 
Се ла ко вић: Ве ћа по моћ др жа ве по љо при вред ни ци ма).

СНС је то ком кам па ње на ја вио из град њу око 1.700 со ци
јал них ста но ва ове го ди не уз на во ђе ње да се са та квом прак сом 
мо ра на ста ви ти и ка сни је (Илић: Гра ди мо 1.700 ста но ва у 2014). 
Ка да го во ри мо о пен зи ја ма и пен зи о ном си сте му, из ове ко а ли ци је 
су сла те по ру ке да се пен зи је не ће сма њи ва ти и да ће би ти ре дов
но ис пла ћи ва не, а у не ко ли ко слу ча је ва је и на ја вље но по ве ћа ње 
пен зи ја (Пен зи је ће би ти ре дов не, 2014). Иако је на ја вљи ва но да 
ће сви мо ра ти да но се те рет ре фор ми и про ме на, ова ко а ли ци ја је 
би ла из ри чи та да се пен зи је не ће сма њи ва ти и да ће би ти ре дов не 
(Га шић: СНС га рант да пен зи је, 2014). СДПС је пред ло жи ла и из
ме ну За ко на о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ца ма са де цом са ци
љем бо ље по др шке као и за ве ћу по др шку по ро ди ца ма ко је има ју 
де цу са ин ва ли ди те том (Па у но вић: СПДС је ди ни га рант со ци јал не 
прав де, 2014).

Обра ћа ју ћи се мла ди ма у зе мљи, пред лог СНСа је да 
мла ди поч ну да раз ми шља ју о по кре та њу при ват ног би зни са, а 
да ће им др жа ва омо гу ћи ти олак ши це у ви ду ме ре осло ба ђа ња од 
по ре за пр ве две го ди не по сло ва ња (Ву чић: Сред ства из бу џе та за 
из град њу, 2014). Та ко ђе, јед на од ме ра под сти ца ја про из вод ње и 
за по шља ва ња је сте на ја ва да ће сви они ко ји бу ду за по сли ли но ве 
рад ни ке би ти осло бо ђе ни пла ћа ња по ре за и до при но са на рад и 
по ре за на до бит (Ву чић: Бо ри ће мо се за еко ном ски раз вој Ср би је, 
2014).

СНС је то ком це ле кам па ње на ја вљи ва ла по ве ћа ње ин ве
сти ци ја ко је ће ре ши ти про блем не за по сле но сти, а као ме ре ко је ће 
до ве сти до њих на во ди ли су про ме не од ре ђе ног се та за ко на – око 
20 за ко на, нпр. За ко на о ра ду, при ва ти за ци ји, сте ча ју, пла ни ра њу и 
из град њи, др жав ним слу жбе ни ци ма и сл. (Ву чић: Нај ва жни ји циљ 
оздра вље ње еко но ми је, 2014), ме ђу тим оста ли смо ус кра ће ни за 
кон крет не ме ре ко је ће тим за ко ни ма до ве сти до ра ста ин ве сти ци
ја. Је ди ни пред лог је сте план о че ти ри гра не ула га ња. Пр ва гра на 
је ауто ин ду стри ја и до ла зак Мер це де са у Икар бус, дру га гра на је 
по љо при вре да и ула га ње у на вод ња ва ње кроз кре дит из УАЕ и у 
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сто чар ство, тре ћа област су ве ли ки ин фра стрк тур ни про јек ти по
пут Бе о гра да на во ди, а че твр та гра на је ИТ сек тор (Ву чић: Не бо
јим се ни ко га, 2014). Ипак, овај план се ско ро у це ли ни за сни ва на 
по је ди нач ним слу ча је ви ма и не пред ста вља си стем ско ре ше ње.

Та ко ђе, СНС се за ла же за под сти ца ње до ма ће про из вод
ње, од но сно суб вен ци о ни са ње при вре де (Илић: Под сти ца ти до ма
ћу про из вод њу, 2014). Као јед на од ме ра са ци љем по ма га ња при
вред ни ци ма, ја вља се и пред лог да се спу сте ре фе рент не ка мат не 
сто пе ка ко би се бан ка ма омо гу ћи ло да и оне спу сте ка ма те на кре
ди те са грејс пе ри о ди ма (Сте фа но вић: Раз ви ја ти пред у зе ћа, 2014). 
У фи скал ној по ли ти ци, СНС је на ја вио оста нак на сна зи со ли дар
ног по ре за (Ву чић: Же сто ка бор ба про тив кри ми на ла, 2014). По ред 
то га, СНС је на ја ви ла као ме ру пре вре ме но вра ћа ње кре ди та ко ји 
су узе ти по ви со кој ка мат ној сто пи од 7,5% (Ву чић: Жи вим за то да 
Ср би ји на пра вим ре зул тат, 2014).

Со ци ја ли сти (Иви ца Да чић – СПС, ПУПС, ЈС; 13,51%)

Ко а ли ци ја око СПСа ни је пред ста ви ла пре ви ше кон крет
них пред ло га. Они пред ла жу но ви За кон о со ци јал ном пред у зет ни
штву ко јим би се омо гу ћи ле по ре ске олак ши це за све по сло дав це 
ко ји за по сле осо бе са ин ва ли ди те том и оста ле со ци јал но угро же не 
ка те го ри је ста нов ни штва (Кр ко ба бић: По моћ за со ци јал но угро
же не, 2014). СПС пред ла же и про грам старт них кре ди та за мла де 
пред у зет ни ке и кре ди те сти му лан се за пред у зет ни ке укљу че не у 
про грам со ци јал ног пред у зет ни штва ко ји за по шља ва ју мар ги на ли
зо ва не гру пе (Под сти ца ји у при ват ном пред у зет ни штву, 2014).

Што се ти че пен зи ја, ова ко а ли ци ја се хва ли ла ре дов ним 
ис пла та ма пен зи ја у прет ход ном пе ри о ду и обе ћа ли су да ће та ко 
и оста ти, као и да се не ће уки да ти ме ра ко ја има за циљ квар тал ну 
по моћ за по ла ми ли о на пен зи о не ра чи је су пен зи је ма ње од 15.000 
ди на ра (СПС на ста вљач брат ства и је дин ства, 2014). Осим то га, 
СПС обе ћа ва као ме ру да ће пен зи је пра ти ти пла те и да не ће би
ти сма ње ња ни ти за мр за ва ња (Да чић: Ле ви чар по ма же рад ни ци ма, 
2014). Та ко ђе, на ја вље на је ка пи та ли за ци ја Фон да ПИО (Ива но вић 
& Де спо то вић, 2014). СПС је пред ло жио из ме ну За ко на о сте ча ју 
ка ко би сте чај тра јао нај ви ше 60 да на (Ге до ше вић, 2014). Ова ко
а ли ци ја је ви ше пу та пре ко сво јих функ ци о не ра пред ла га ла да се 
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пре ки не са пре го во ри ма и аран жма ни ма са ММФом (Су дар стра
нач ких еко но ми ја, 2014).

Со ци ја ли сти су на ја ви ли на ста вак др жав них суб вен ци ја 
за суб вен ци је ка ма та на кре ди те ко мер ци јал них ба на ка, као и до та
ци ју по хек та ру зе мљи шта за по љо при вред ни ке до 200 евра. Они 
та ко ђе на ја вљу ју на ста вак по ли ти ке пли ва ју ћег кур са јер се ти ме 
кон тро ли ше по ну да нов ца и ка мат не сто пе, као и бр зи не ра ста по
тро шач ких це на (Јав не фи нан си је, 2014).

Де мо кра те (Са де мо крат ском стран ком – За де мо крат ску  
Ср би ју; 6,04%)

И Де мо крат ска стран ка је на овим из бо ри ма ну ди ла про
ме ну Уста ва са ци љем истин ске де цен тра ли за ци је. Ли дер ове пар
ти је Дра ган Ђи лас је обе ћао да ће све со ци јал не про гра ме (за де цу, 
по ро ди ље, пен зи о не ре) ко је је увео у Бе о гра ду уве сти и у це лој 
Ср би ји ако бу де у но вој вла ди (Љу ди ко ји не обе ћа ва ју, не го ну де, 
2014). ДС, та ко ђе, пред ла же да се 600 ми ли о на евра ко ли ко се пла
ни ра уло жи ти у от прем ни не за пред у зе ћа у ре струк ту и ра њу, уло жи 
у отва ра ње но вих фа бри ка у 20 гра до ва по 30 ми ли о на евра и да 
се но вац уло жи пре све га у пре храм бе не по го не. ДС пред ла же и 
со ци јал не пен зи је за сва ког ко има ви ше од 70 го ди на, бес плат
не уџ бе ни ке за шко лар це, као и ис пла та пу не пла те, али и по моћ 
за по ро ди ље (ДС: Но вац од от прем ни на, 2014). Осим то га, ДС је 
по др жао сма ње ње по ре за на пла те и бес плат ну при мар ну за шти
ту (То мић, 2014), као и уки да ње „со ли дар ног по ре за“ и од лу ке о 
за бра ни за по шља ва ња у јав ном сек то ру (Со ли дар ни по рез – по гре
шна од лу ка, 2014).

Ка да се ра ди о на у ци и обра зо ва њу, ДС пред ла же ве ћа 
ула га ња у ис тра жи ва ња, на ро чи то у ин фор ма ци о не и но ве тех но
ло ги је и ин фра струк ту ру. Осим то га, пред ла жу сти пен ди је за нај
бо ље уче ни ке основ них и сред њих шко ла, као и за уво ђе ње оба ве
зног сред њег обра зо ва ња (То мић, 2014). Ка да се ра ди о пра во су ђу, 
ко а ли ци о ни парт нер ДСа, Но ва стран ка је про мо ви са ла сво је 
пред ло ге за про ме не у пра во су ђу – оли чен у до ку мен ту Пред лог 
ре фор ме пра во су ђа ко ји са др жи низ кон крет них пред ло га ме ра, ка
ко хит них, та ко и сред њо роч них и ду го роч них (Пред лог ре фор ме 
пра во су ђа, 2013).
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Што се ти че Де мо крат ске стран ке, она је је у сфе ри по љо
при вред не по ли ти ке пред ло жи ла од ре ђе не ме ре ко је би тре ба ло да 
омо гу ће бо ље по сло ва ње сви ма ко ји се ба ве овим по слом. Не ке од 
ме ра су: уво ђе ње фон да за аграр пре ко ко га би по љо при вред ни ци 
до би ја ли бес плат не кре ди те; за тим обез бе ђи ва ње до вољ ног бро ја 
хлад ња ча пре ко Ди рек ци је за роб не ре зер ве чи ме би кон тро ли са ли 
це ну воћ них про из во да (Валт нер, 2014). Још јед на ме ра де мо кра та 
је сте и суб вен ци о ни са ње тран спор та по љо при вред них про из во да 
на европ ско и ру ско тр жи ште (То мић, 2014).

ДС да је и пред лог на ко ји на чин тро ши ти но вац од за
ду жи ва ња и при ва ти за ци је. Они пред ла жу за кон ко ји би оба ве зао 
др жа ву да сред ства од за ду жи ва ња тро ши ис кљу чи во на фи нан си
ра ње ин ве сти ци о них про је ка та, а но вац од при ва ти за ци је да ди
рект но иде на сма ње ње јав ног ду га (Де мо крат ска стран ка Ба ји на 
Ба шта, 2014). Ова пар ти ја пред ла же и фик сни курс ди на ра (Јав не 
фи нан си је, 2014).

Но ве де мо кра те (Бо рис Та дић – НДС, ЛСВ, ЗЗС, ВМДК, 
ЗЗВ, ДЛР; 5,71%)

Ко а ли ци ја оку пље на око Но ве де мо крат ске стран ке је 
пред ло жи ла про ме ну Уста ва ко ја би до ве ла до де цен тра ли за ци је и 
но вог су штин ског де фи ни са ња ауто но ми је Вој во ди не (НДС и ЛСВ 
од го во ри ли Јо ва но ви ћу, 2014). У окви ру ове ко а ли ци је има мо су
штин ски пред лог за из ме ну це ло куп не те ри то ри јал не ор га ни за ци је 
др жа ве од стра не ЗзС. Они пред ла жу ус по ста вља ње че ти ри ре ги
о на: Ко со во и Ме то хи ја, Вој во ди на, Бе о град и оста ли део Ср би је 
– Ср би јан ски ре ги он, а ови ре ги о ни би има ли сво ју скуп шти ну и 
вла ду (Про грам ре ги о на ли за ци ја, 2014). На рав но, не сме мо за бо ра
ви ти ни ЛСВ ко ја се та ко ђе за ла же за про ме ну Уста ва ко ји би Вој
во ди ни обез бе дио за ко но дав ну, из вр шну и суд ску власт, из вор не 
при хо де и имо ви ну, као и де цен тра ли за ци ју по ли ци је (Ча нак: Вој
во ди на не сме би ти не раз ви је на, 2014). Де цен тра ли за ци ју по ли ци
је су по ми ња ли и из НДСа, кроз ши ру те му ре ор га ни за ци је по ли
ци је кроз но ву си сте ма ти за ци ју у по ли ци ји и про ме ну кри те ри ју ма 
за упис у по ли циј ске шко ле и фа кул те те, као од ре ђе не ци ље ве без 
ја сних пред ло га, али и кроз си стем па тро ли ра ња – ре он ски и школ
ски по ли цај ци (НДС: Нео п ход на ре ор га ни за ци ја по ли ци је, 2014).
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Ка да је реч о по љо при вре ди, ЛСВ је по др жао ини ци ја ти
ву о про ме ни За ко на о без бед но сти у са о бра ћа ју пре ма ко јем по љо
при вред ни ци ви ше не би мо ра ли да ре ги стру ју при кључ не ма ши не 
што би им сма њи ло тро шко ве про из вод ње (Ча нак: Не ка жња ва ти 
вој во ђан ске се ља ке, 2014). Та ко ђе, из ри чи то су ре кли да је нео п
ход но не до зво ли ти про да ју по љо при вред не зе мље стран ци ма (Ча
нак: Не да мо зе мљу стран ци ма, 2014). Из ЗзС је сти гао пред лог 
о по нов ном ан га жо ва њу ви ше од 1.500 агро но ма са вет ни ка ко ји 
би би ли на рас по ла га њу по љо при вред ним про из во ђа чи ма (Вра ти
ти 1.500 агро но ма са вет ни ка, 2014). Но ва де мо крат ска стран ка се 
за ла же за по ве ћа ње ми ни мал не за ра де, ма да ни је на гла ше но у ком 
оби му (Та дић: Про блем за по сле но сти нај ви ше по га ђа, 2014). Ова 
ко а ли ци ја је обе ћа ла хит но уки да ње „со ли дар ног по ре за“ (Та дић: 
На из бо ри ма од лу чу је мо, 2014).

Де мо крат ска стран ка Ср би је (Де мо крат ска стран ка Ср би је – 
Во ји слав Коштуница; 4,24%)

ДСС је сво ју кам па њу за из бо ре 2014. го ди не, пре све га, 
ба зи ра ла на су штин ски раз ли чи том ста ву од го то во свих оста лих 
из бор них ак те ра у по гле ду ме ђу на род не по зи ци је Ре пу бли ке Ср
би је и про це са европ ских ин те гра ци ја. ДСС пред ла же по ли тич ку 
не у трал ност и пре ки да ње про це са европ ских ин те гра ци ја, али за
др жа ва став да др жа ва тре ба да са ра ђу је ка ко са Ру ском Фе де ра ци
јом та ко и са Европ ском уни јом, али на ба зи чи стог ра чу на (ДСС 
да нас по чи ње кам па њу, 2014). Ова пар ти ја сма тра да тре ба ја ча ти 
са рад њу са Ру си јом и пред ла жу отва ра ње Кан це ла ри је за са рад њу 
са Ру си јом ра ди бо љих еко ном ских од но са (По по вић: Отво ри ће мо 
Кан це ла ри ју за са рад њу, 2014). Осим то га, ДСС је и за вој ну не у
трал ност, од но сно про тив члан ства Ср би је у НА ТО (Ко шту ни ца: 
Из гу би ће мо Ко со во, 2014). Ка да се ра ди о Ко со ву и Ме то хи ји ДСС 
сма тра да је Бри сел ски спо ра зум ве ли ка пре ва ра и пред ла же ње го
во по ни шта ва ње (Та сић, 2014).

ДСС се у по љо при вре ди за ла же за за бра ну про да је зе мље 
стран ци ма као и аграр ни бу џет у ви си ни од 5% укуп ног бу џе та 
(Ми ли во је вић, 2014). Осим то га, они пред ла жу јеф ти ни је кре ди те 
за по љо при вред ни ке ко је би омо гу ћи ло фор ми ра ње По љо при вред
не раз вој не бан ке и ства ра ње мре же от куп них цен та ра по љо при
вред них про из во да за ру ске куп це, као и вра ћа ње ца ри на за увоз 
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по љо при вред них про из во да са ци љем за шти те до ма ћих по љо при
вред ни ка (ДСС на ја вљу је цен тре за от куп, 2014). Ова пар ти ја је 
пред ло жи ла уки да ње со ли дар ног по ре за (ДСС за уки да ње со ли
дар ног по ре за, 2014).

Две ри (Две ри  Бо шко Об ра до вић; 3,57%)

Две ри су про тив да љих пре го во ра са ЕУ и пред ла жу да 
се Ср би ја окре не са ве зу са Ру си јом и евро а зиј ским ин те гра ци ја
ма (Об ра до вић: Две ри за Ср би ју што је Пу тин, 2014). Сма тра ју да 
стра ни ин ве сти то ри до ла зе у Ср би ју са мо због суб вен ци ја по рад
ном ме сту и да из но се про фит из зе мље и пред ла жу из ме ну за ко на 
по ко ме би суб вен ци је мо гли да до би ја ју до ма ће фир ме и по љо при
вред ни ци (Две ри: Стра ни ин ве сти то ри же ле, 2014). Две ри пред
ла жу пот пу но пла ће но труд нич ко и по ро диљ ско бо ло ва ње и оба
ве зну здрав стве ну за шти ту де це. Као до дат не ме ре они пред ла жу 
и флек си бил но рад но вре ме то ком труд но ће и по сле по ро ђа ја као 
и оба вља ње по сло ва од ку ће (Две ри за пла ће но труд нич ко, 2014).

Ли бе ра ли (Че до мир Јо ва но вић  ЛДП, БДЗС, СДУ; 3,35%)

ЛДП од осни ва ња пред ла же ула зак у НА ТО и сма тра „да 
ће Ср би ја оста ти ве чи ти кан ди дат за члан ство у Европ ској уни ји 
уко ли ко не до не се од лу ку о ула ску у члан ство НА ТО са ве за“ (Сто
ја но вић & Јо вић, 2013, стр. 138). И у овој кам па њи се оста ло при 
ста ву да Ср би ја тре ба да уђе у НА ТО (Про мо ци ја стра на ка, 2014). 
ЛДП сма тра да је за члан ство Ср би је у ЕУ нео п ход но про ме ни ти 
Устав. Ова ко а ли ци ја је до бар део кам па ње за сни ва ла на пи та њи
ма де цен тра ли за ци је и по ло жа ја Вој во ди не. Је дан од кон крет них 
пред ло га о ко ји ма су го во ри ли је сте де цен тра ли за ци ја по ли ци је ко
ја би тре ба ло да ре ши пи та ње без бед но сти. Они пред ла жу ре ше ње 
по ко ме се на чел ник по ли ци је би ра у оп шти на ма и гра до ви ма, као 
и у АП Вој во ди ни (ЛДП: Не ка се ЛСВ жа ли Та ди ћу, 2014).

ЛДП је пред ло жио фор ми ра ње Са ве та за ре фор ме ко ји би 
тре ба ло да спро ве де ко ре ни те про ме не у Фон ду ПИО, здрав ству и 
обра зо ва њу. Они су пред ло жи ли и уки да ње за ко на ко ји је оне мо гу
ћио за по шља ва ње у јав ном сек то ру (ЛДП: Ср би ји хит но по треб не 
ре фор ме, 2014). Са дру ге стра не, ипак су ре кли да уко ли ко осво је 
власт да ће се сви ди рек то ри јав них пред у зе ћа би ра ти на кон кур си
ма (Ђу рић: Из бро ја гла со ва про и за ћи ће моћ ЛДПа, 2014). ЛДП 
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је пред ло жио сма ње ње на ме та при ват ном сек то ру, као и про ме не 
за ко на о при ва ти за ци ји и сте ча ју, ме ђу тим без де та ља у ком прав цу 
би се кре та ле про ме не (По ли ти ка ЛДП по ста ла део др жав не, 2014). 
Осим то га, ЛДП пред ла же по ли ти ку ци ља не ин фла ци је у до го во
ру са ММФом (Од го вор на по ли ти ка, до бра еко но ми ја, 2014). У 
сек то ру по љо при вре де ЛДП пред ла же осло ба ђа ње од по ре за по
љо при вред них про из во да у кра ју у ко ме су на ста ли, као и про ме ну 
За ко на о за дру га ма чи ме би се за дру ге тран сфор ми са ле у от куп не 
ста ни це (При вре да, 2014).

Ре ги о на ли сти (Ује ди ње ни ре ги о ни Ср би је – Мла ђан  
Дин кић; 3,04%)

Ује ди ње ни ре ги о ни Ср би је, у скла ду са име ном пар ти
је и основ ним мо ти вом на стан ка, су и у овој из бор ној кам па њи 
нај ви ше ин си сти ра ли на те ма ма ре ги о на ли за ци је и рав но мер ног 
ре ги о нал ног раз во ја и ве ћи ну те ма до во ди ли у ве зу са тим прин
ци пи ма. Ве ру ју ћи у прин ци пе ре ги о на ли за ци је и де цен тра ли за ци
је УРС их „пре по зна је као је ди ни на чин да се по сто је ће раз ли ке 
у раз ви је но сти оп шти на и ре ги о на зна чај но убла же“ (Го гић, 2013, 
стр. 373). УРС је у кам па њи зах те вао ре ги о на ли за ци ју кроз про ме
ну Уста ва чи ме би ре ги о ни по ста ли устав на ка те го ри ја, уз про ме ну 
си сте ма ло кал не са мо у пра ве и да ва ња ве ћих над ле жно сти град
ским оп шти на ма. УРСов пред лог ре ги о на ли за ци је прет по ста вља 
дво дом ни пар ла мент где би гор њи дом пред ста вљао ве ће ре ги о на. 
У пред ло зи ма за из ме ну си сте ма ло кал не са мо у пра ве, осим ре ги о
на ли за ци је, УРС пред ла же и про ме ну си сте ма из бо ра гра до на чел
ни ка и пред сед ни ка оп шти на, као и од бор ни ка, за ко је пред ла жу 
ди рек тан из бор (Дин кић: Ста ви ти ре ги о не у Устав, 2014).

УРС је све те ме до во дио у ве зу са ре ги о на ли за ци јом, по
пут по ве ћа ња аграр ног бу џе та за 25%, чи ме би се мо гло фи нан
си ра ти под сти ца ње ма лих га здин ста ва и по ве ћа ње суб вен ци ја за 
при вре ду, во де ћи ра чу на о ре ги о нал ној за сту пље но сти (Ви до је 
Пе тро вић: Ср би ји по треб на, 2014). Та ко ђе, пред лог УРСа је сте 
тран сфор ма ци ја Фон да за раз вој у ја ку Раз вој ну бан ку ко ја би под
сти ца ла град њу фа бри ка за пре ра ду во ћа и по вр ћа (Пред ста вља ње 
стра на ка и ко а ли ци ја, 2014), али и из град њу но вих фа бри ка у свим 
ре ги о ни ма, као и об но ву ста рих (Дин кић: Под сти ца ји ма до по сла, 
2014). Ова пар ти ја се оба ве за ла у кам па њи да ће ути ца ти на из ме
не За ко на о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ца ма де це и осо ба ма са 
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ин ва ли ди те том, За ко на о уре ђе њу про сто ра и из град њи и За ко на 
о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу, не би ли се по бољ ша ли 
усло ви жи во та осо ба са ин ва ли ди те том, као и то да ће уве сти при
ступ не рам пе за ула зак у во зи ла град ског пре во за (УРС: По др шка 
пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том, 2014).

Кључ на по ру ка УРСа у овој кам па њи је би ла да је по
треб но пре ста ти са по ли ти ком стезања каиша и да је по треб но 
вра ти ти по ли ти ку под сти ца ја ин ве сти ци ја и по ве ћа ва ти по тро шњу. 
Је дан од та квих пред ло га је и да др жа ва ку пу је гра ђе вин ски ма те
ри јал од до ма ћих про из во ђа ча и да то бес плат но про сле ђу је оп шти
на ма ко је ће ан га жо ва ти гра ђе вин ске фир ме и да ће се та ко љу ди 
за по сли ти кроз ма сов не јав не ра до ве на из град њи ин фра струк ту ре 
(Про мо ци ја стран ка, 2014; Дин кић: По кре ну ти јав не ра до ве, 2014). 
УРС је та ко ђе пред ло жио од у ста ја ње од уки да ња Фон да за раз вој 
и СИ Е ПАе, а као ме ру фи скал не кон со ли да ци је и обез бе ђи ва ња 
нов ца за суб вен ци је они пред ла жу пре вре ме но раз ду жи ва ње др жа
ве (Чпа јак, 2014). Ова пар ти ја је пред ло жи ла и мо мен тал но уки да
ње тзв. со ли дар ног по ре за.

Као што смо ви де ли у овом по гла вљу, ни је би ло кон крет
них сек тор ских пред ло га јав них по ли ти ка. Код из бор них ак те ра је 
би ло не где ви ше – не где ма ње пред ло га про ме на од ре ђе них ми кро 
и ми ни по ли ти ка. Сва ки из бор ни ак тер је био ви ше окре нут обе ћа
њи ма ре зул та та и ис хо да, док су кон крет не ме ре ка ко до ћи до тих 
ис хо да углав ном за о би ла зи ли.

Ре зул та ти из бо ра и јав не по ли ти ке

На кон што из бо ри про ђу, за јав не по ли ти ке и њи хо ву про
ме ну је од су штин ске ва жно сти не ко ли ко ства ри, а пре све га на ко ји 
на чин се фор ми ра скуп штин ска ве ћи на и ка ква је струк ту ра из вр
шне вла сти. „Функ ци о ни са ње по ли тич ких ин сти ту ци ја и кре и ра ње 
јав них по ли ти ка за ви си од ди стри бу ци је гла со ва из ме ђу пар ти ја на 
из бо ри ма, пра ви ла и про це ду ра кон вер то ва ња гла со ва у по сла нич
ка ме ста и по де лу мо ћи у вла ди, као и пра ви ла до но ше ња од лу ка 
у пар ла мен ту и вла ди“ (Im mer gut, 2008, p. 566). У овом кон тек сту, 
од су штин ске ва жно сти је број ак те ра у вла ди. За из бор Вла де Ре
пу бли ке Ср би је је гла са ло 198 по сла ни ка, а скуп штин ску ве ћи ну 
чи ни ви ше пар ти ја. Ипак, оно што је чи ње ни ца без об зи ра на ши-
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року ко а ли ци ју, је сте да се вла да мо же сма тра ти јед но пар тиј ском, 
од но сно СНС са сво јих 136 по сла ни ка има ста бил ну ве ћи ну ко јом 
по др жа ва Вла ду Алек сан дра Ву чи ћа. Без об зи ра на ми ни стре ко ји 
до ла зе из дру гих пар ти ја и ши ро ку скуп штин ску ко а ли ци ју, СНС 
има мо гућ ност да са мо стал но до но си од лу ке. Пре ци зни је ре че но, 
у Вла ди не по сто је ветоиграчи. 

Ов де до ла зи мо до кључ ног кон цеп та ко ји же ли мо да по
ка же мо, а у ди рект ној је ве зи са јав ним по ли ти ка ма. Има ју ћи у ви
ду кон сти ту ци о нал ни ин же ње ринг по ли тич ких ин сти ту ци ја, као и 
бли ску по ли тич ку прак су – по сто ја ње ве ли ког бро ја ве то игра ча је 
био ве ли ки про блем у функ ци о ни са њу свих прет ход них вла да од 
2000. го ди не. Вла да ко ју би ра пар ла мент, про пор ци о нал ни из бор
ни си стем са из бор ним пра гом од 5% и ин ди рект на пар ла мен та ри
за ци ја су у про шло сти про из во ди ли ко а ли ци о не вла де се ве ли ким 
бро јем ве то игра ча. Ве то игра чи су „ин ди ви ду ал ни или ко лек тив ни 
ак те ри чи ја је са гла сност по треб на за про ме ну по ли ти ке“ (Tse be lis, 
1995, p. 291). Има ју ћи у ви ду да су све прет ход не вла де до 2012. 
го ди не би ле ми ни мал но по бед нич ке (Сто ја но вић, 2013б, стр. 133
134), сва ка по ли тич ка пар ти ја чла ни ца вла да ју ће ко а ли ци је је би
ла ак тер чи ја је са гла сност би ла по треб на за усва ја ње и про ме ну 
од ре ђе не по ли ти ке. „Да би вла да про ме ни ла по ли ти ку, или пар ла
мент до нео за кон по треб на је са гла сност свих чла но ва вла де или 
по сла ни ка вла да ју ће ко а ли ци је у пар ла мен ту, те сва ка пар ти ја има 
мо гућ ност да бло ки ра од лу ку или за кон“ (Сто ја но вић, 2013а, стр. 
36). Оно што је Це бе ли со ва кључ на тврд ња у ра ду о ве то игра чи ма 
је сте да се јав не по ли ти ке те же ме ња ју ка ко ра сте број ве то игра ча 
(Tse be lis, 1995, pp. 297298). Упра во је ово био је дан од кључ них 
про бле ма за про ме не јав них по ли ти ка ра ни јих го ди на. Од ре ђе не 
пар ти је ни су би ле у мо гућ но сти да ре а ли зу ју сво је пред ло же не 
јав не по ли ти ке и по ред ве ли ке по др шке на из бо ри ма, јер су вла де 
би ле ко а ли ци о не, а парт не ри у вла ди (ве то игра чи) су бло ки ра ли 
та кве про ме не.

Због то га је ово пи та ње по себ но спе ци фич но на кон из
бо ра 2014. го ди не. Иако фор мал но ко а ли ци о на вла да, СНС је ипак 
је ди ни ко лек тив ни ак тер ко ји до но си од лу ке јер за та ко не што има 
ве ли ку ве ћи ну у пар ла мен ту. Има ју ћи то у ви ду, од го вор ност ове 
пар ти је ра сте, јер са да има пот пу ну мо гућ ност да ре а ли зу је све 
пред ло же не јав не по ли ти ке, да про ме ни са да шње по ли ти ке и до ђе 
до ис хо да ко је је гра ђа ни ма обе ћа ла. 
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За кљу чак

Јав не по ли ти ке су од су штин ског зна ча ја за гра ђа не. Оне 
об ли ку ју њи хо ве жи во те и у иде ал тип ском про це су гра ђа ни би тре
ба ло на из бо ри ма да гла са ју за по ли ти ке ко је пре фе ри ра ју. Ипак, 
по ли тич ким тр жи штем у Ср би ји до ми ни ра ју пер со на ли за ци ја по
ли ти ке (кроз ли де ре пар ти ја) и усред сре ђе ност на обе ћа ња ис хо да, 
док се пи та ња са мих по ли ти ка (ме ра и ин стру ме на та јав них по
ли ти ка) ко је тре ба да до ве ду до же ље них ис хо да не отва ра ју ни са 
јед не стра не по ли тич ког про це са. Ни од стра не пар ти ја ко је не раз
ра ђу ју де таљ но по ли тич ке про гра ме, ни ти од стра не гра ђа на ко ји 
од по ли тич ких ак те ра са стра не из бор не по ну де не зах те ва ју ја сне 
пред ло ге, већ су за до вољ ни обе ћа њем ис хо да. 

Ре зул та ти из бо ра су та кви да је це ло куп на од го вор ност 
при па ла јед ном из бор ном ак те ру – Срп ској на пред ној стран ци. 
Иако је на из бо ри ма на сту пи ла као ко а ли ци ја, ова пар ти ја ће се 
су о чи ти са од го вор но шћу за све ис хо де ко је су обе ћа ли у кам па њи. 
Иако усред сре ђе ни у кам па њи на ре зул та те у бор би про тив кри ми
на ла и ко руп ци је, СНС је обе ћа ла да ће ре ши ти еко ном ске про бле
ме. Као ме ре су на ве ли че ти ри гра не опо рав ка, али за сно ва не на 
по је ди нач ним слу ча је ви ма, што ни је си стем ско ре ше ње за ве ли ке 
еко ном ске про бле ме. 

Bo ban Z. Sto ja no vic

THE PARTY PRO PO SALS  
OF PU BLIC PO LI CI ES ON 
ELEC TION IN 2014. YEAR

S u m  m a r y

Pu blic po li ci es re gu la te the li ves of in di vi du als. They re pre sent the 
ac tion of the aut ho ri ti es in re spon se to so cial pro blems. Po li ti cal par
ti es tur ning the ir po li ti cal vi sion in to con cre te stra te gi es and me a su
res which they want to ac hi e ve the de si red po licy out puts / out co mes 
thro ugh the ro u ting fun ction of the sta te go vern ment. Pu blic po li ci es 
cre a tes and im ple ments sta te in sti tu ti ons. In sti tu ti ons are con sti tu ted 
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af ter the de moc ra tic elec ti ons in which par ti ci pa te po li ti cal par ti es 
and ci vic gro ups. In the elec ti ons, the ci ti zens sho uld vo te on the ba
sis of the ir pre fe ren ce to pro po sals for pu blic po li ci es that re pre sent 
the po li ti cal par ti es and gi ve a sig nal to the elec ted re pre sen ta ti ves 
and exe cu ti ve branch of go vern ment which sho uld cre a te a pu blic 
po li ci es in li ne with the pre fe ren ces of the right of ci ti zens and to 
bring abo ut out co mes that ci ti zens se lec ted. Ho we ver, in the elec tion 
cam pa ign in Ser bia is not do mi na ted the com pe ti tion among par ti es 
ba sed on pro grams and pro po sals, but the re is ma de ex pli cit per so
na li za tion le a ders, and the ci ti zens in stead of spe ci fic pu blic po licy 
pro po sals, be pro mi sed out co mes wit ho ut ela bo ra te me a su res in or
der to re ach an out co me. All par ti es we re pro mi sing out co mes, and 
num ber of con cre te me a su res is not gre at, the re we re no exam ples of 
a pro po sal to amend the sec to ral pu blic po li ci es in its en ti rety. Af ter 
the elec tion we get a broad co a li tion, go vern ment of the Re pu blic of 
Ser bia vo ted 198 de pu ti es from dif fe rent par ti es, but it is in re a lity 
a sin gle party go vern ment be ca u se Ser bian Pro gres si ve Party has a 
ma jo rity in par li a ment, which me ans that the go vern ment has no ve to 
players, and that pu blic po li ci es cre a tes by a sin gle ac tor  SPS. That 
me ans that the who le re spon si bi lity be lon ged to one party for the pro
mi sed po li ci es and out co mes.
Keywords: pu blic po li ci es, pu blic po li ci es pro po sals, po li ti cal par ti
es, cam pa igns, elec ti ons
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