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УВОДНИК

Спе ци фич ност из бор ног ци клу са 2012. го ди не ни је у исто
вре ме ном одр жа ва њу из бо ра за скуп шти не је ди ни ца ло кал не са мо
у пра ве, по сла ни ке Скуп шти не АП Вој во ди не, На род не скуп шти не 
и пред сед ни ка Ре пу бли ке. Из бор них го ди на ка да су се по кла па ли 
из бо ри на раз ли чи тим ни во и ма вла сти би ло је у Ср би ји и ра ни је. 
По себ ност се огле да у то ме што је про шло го ди шње из бор но над
ме та ње до не ло про ме ну вла сти го то во на свим ни во и ма. 

Те сна по бе да на пред њач ког кан ди да та у из бор ној тр ци за ме
сто ше фа др жа ве има ла је деј ство по сти збор ног зе мљо тре са. По бе
дом То ми сла ва Ни ко ли ћа, осни ва ча и пред сед ни ка Срп ске на пред
не стран ке, и по ра зом Бо ри са Та ди ћа, пред сед ни ка Де мо крат ске 
стран ке, ство рен је по ли тич ки ам би јент у ко ме је ре кон фи гу ри са на 
власт ко ја се од 2000. го ди не у раз ли чи тим ко а ли ци о ним аран жма
ни ма одр жа ва ла кроз пет вла да. По бе да ли де ра СНСа отво ри ла је 
про стор за ка пи та ли зо ва ње вр то гла вог ра ста по пу лар но сти и на
пред ња ци ту шан су ни су про пу сти ли. Реј тинг Иви це Да чи ћа, пред
сед ни ка Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је и пред вод ни ка ко а ли ци је 
оку пље не око со ци ја ли ста, по стао је нај по год ни ји фак тор за по
сти збор не по ли тич ке кал ку ла ци је ко ји је на пред ња ци ма отво рио 
про стор да и по сле ових из бо ра не оста ну на по зи ци ји ра ди ка ла 
– нај ве ћи број гла со ва би ра ча и по сла нич ких ме ста, али без ко а ли
ци о ног по тен ци ја ла. По ну да пре ми јер ске фо те ље при ли ка је ко ју 
по ли ти ча ри од ка ри је ре не про пу шта ју. Иви ца Да чић је то знао, 
као и на пред ња ци. Ну де ћи по клон ко ји се у по ли ти ци не од би ја, 
на пред ња ци ни су жр тво ва ли свој из бор ни успех. То је био је ди ни 
на чин да се он ка пи та ли зу је ула ском у власт. На пред ња ци су со
ци ја ли сти ма по ну ди ли не што што не би мо гли дру гим стран ка ма. 
Ко а ли ци ја оку пље на око со ци ја ли ста и сам Да чић до би ли су оно 
што ни су мо гли од до та да шњих, до та да „стра те шких“, парт не ра. 
Де мо кра те, на че те по ра зом ли де ра стран ке и ба ла стом ре зул та та 
прет ход не вла де ни су то мо гле ни по ну ди ти. И та ко је про стор за 
пре ком по но ва ње вла сти до био ко ор ди на те. У том про сто ру ну де ћи 
мно го на пред ња ци су до би ли го то во све. Као но ва стран ка, на ста
ла од рас кол нич ке гру пе ра ди ка ла, за крат ко вре ме из ра сли су у 
нај ја чу стран ку на по ли тич кој сце ни Ср би је, у стран ку ко ја има 
до ми нант ну функ ци ју у цен трал ној вла сти и у ве ћи ни ло кал них 
са мо у пра ва. Су здр жа ва њем да се власт пре ком по ну је у Бе о гра ду и 
стал ним при ти сци ма да се то учи ни у по кра јин ској скуп шти ни АП 
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Вој во ди не они са мо оста вља ју про стор за по де ле у Де мо крат ској 
стран ци ко ју је те сан по раз ко штао лан ча не ре ак ци је рас це па, оси
па ња члан ства и реј тин га.

Ди ле му (не)оче ки ва них про ме на узе ли смо за на слов овог 
збор ни ка да осли ка мо при ли ке ко је су об ли ко ва ле оче ки ва ња би ра
ча, а ко је су на го ве шта ва ле не из ве сност ђур ђев дан ских из бо ра. Та 
ди ле ма ни је раз ре ше на из бо ри ма. Она је епи лог до би ла у по сти
збор ним ком би на то ри ка ма чи ји ре зул тат ни је од мах јед но ду шно 
при хва ћен. Не схва та ју ћи про ме не ни су би ли рет ки они, углав ном 
бли ски по ра же ним стран ка ма, ко ји су у по врат ку ре фор ми са них 
со ци ја ли ста и пре и ме но ва них и ре фор ми са них ра ди ка ла ви де ли 
обе леж ја ре ста у ра ци је ста рог ре жи ма и пре кид кон со ли да ци је де
мо кра ти је. Вре ме их је бр зо де ман то ва ло. С дру ге стра не, по бед ни
ци су на сто ја ли да на кнад ним учи та ва њем из бор них ре зул та та по
ка жу ка ко су власт осво ји ли убе дљи во и без ди ле ма ко је по ли тич ке 
кал ку ла ци је и пре вр тљи вост стра на ка у не ин сти ту ци о на ли зо ва ном 
стра нач ком си сте му про из во де. Реј тин зи ко ји по ка зу ју да срп ски 
би ра чи во ле по бед ни ке, по себ но ка да и по ста ну власт, за са да им 
да ју за пра во.

Збор ник кроз је да на ест при ло га ана ли зи ра ре зул та те и по
ли тич ке по сле ди це пред сед нич ких из бо ра, из бо ра за на род не по
сла ни ке, по сла ни ке АП Вој во ди не и пред став нич ка те ла ло кал них 
са мо у пра ва. Пр ва че ти ри тек ста екс пли цит но се ба ве из бо ри ма за 
на ве де не ни вое вла сти. Пре о ста ли тек сто ви по све ће ни су раз ли
чи тим аспек ти ма из бор не те ма ти ке: ра ду из бор них ор га на, по сма
тра њу из бо ра, из бор ним ко а ли ци ја ма, те ма ма ко је су до ми ни ра ле 
у из бор ним кам па ња ма стра на ка, пр ља вим кам па ња ма глав них из
бор них ри ва ла, учин ци ма фе но ме на „бе лих ли сти ћа“ и иден ти те ту 
но ве вла де. Због не по у зда них из ве шта ја у збор ник ни су увр ште ни 
тек сто ви о фи нан си ра њу из бор них кам па ња као и не ке те ме ко је 
за слу жу ју па жњу, али их је не до ста так про сто ра и сред ста ва оста
вио ван ко ри ца.

Овим збор ни ком Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је у ства ри на
го ве шта ва сту ди о зни је из у ча ва ње из бо ра и из бор них си сте ма кроз 
про је кат ко ји би имао лон ги ту ди нал ни ка рак тер и ко ји би об у хва
тао све сег мен те из бо ра, стра нач ког си сте ма, функ ци о ни са ња пар
ла мен та и вла де. На ме ра је да се обез бе ди си сте мат ско пра ће ње 
ове те ма ти ке ко ја је срж по ли ти ко ло ги је, са би ра ње и об ра да ре ле
вант не гра ђе и ње на си сте ма ти за ци ја као под ло га за ис тра жи ва ња 
по ли тич ког си сте ма Ср би је. Те ма ће би ти на пре тек, ком пе тент них 
ис тра жи ва ча исто то ли ко. Вре ме ће по ка за ти да ли ће се сте ћи и 
тре ћа гру па усло ва, ма те ри јал ни, да се пла ни ра но и оства ри.

Бе о град, 22. јул 2013. го ди не          Проф. др Ми лан Јо ва но вић
          Асс. Ду шан Ву чи ће вић
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УДК 324:342.53(497.11)„2012„

МиланЈовановић*

Факултетполитичкихнаука,Београд

С а  ж е  т а к

По ве ћа ње ап сти нен ци је и про ме на стра на ка на вла сти, глав не су 
ка рак те ри сти ке из бо ра 2012. го ди не. Ко а ли ци је оку пље не око Де
мо крат ске стран ке, Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је и Г17, ко је су 
на прет ход ним из бо ри ма 2008. го ди не има ле ве ћи ну и фор ми ра ле 
вла ду, осво ји ле су не знат но ма ње гла со ва на мај ским из бо ри ма, 
али вла да ју ћа ко а ли ци ја ни је за др жа ла власт. Про ме ну вла де узро
ко вао је по раз ли де ра ДС, Бо ри са Та ди ћа на пред сед нич ким из бо
ри ма. По бе да То ми сла ва Ни ко ли ћа, пред сед ни ка Срп ске на пред не 
стран ке, на пред сед нич ким из бо ри ма отво ри ла је про ме не у од но
си ма пар ла мен тар них стра на ка и фор ми ра ње но вих по ли тич ких 
са ве за. СНС је по бед ник оп штих из бо ра: по ра зи ли су Срп ску ра ди
кал ну стран ку та ко што су јој пре у зе ли члан ство, функ ци о не ре 
и би рач ко те ло; њи хов кан ди дат вр ши ће функ ци ју ше фа др жа ве; 
фор ми ра ли су Вла ду и вр ше власт у ве ћи ни је ди ни ца ло кал не са
мо у пра ве.  Ли дер ДС Б. Та дић нај ве ћи је гу бит ник оп штих из бо ра: 
по сле ви ше го ди шње до ми на ци је на по ли тич кој сце ни он је из гу био 
ме сто пред сед ни ка Ре пу бли ке, а де мо кра те су опо зи ци ја у пар ла
мен ту. Тај по раз Б. Та ди ћа ко штао је и ме ста ли де ра стран ке. Пре
о крет у фор ми ра њу вла сти омо гу ћи ла је ко а ли ци ја оку пље на око 
со ци ја ли ста. Осво јив ши око 80% гла со ва ви ше не го на прет ход
ним из бо ри ма, со ци ја ли сти су на пу сти ли до ско ра шњег „стра те
шког парт не ра” и омо гу ћи ли из бор ни пре о крет. Тран сфор ми са ни 
ра ди ка ли и со ци ја ли сти, по ли тич ки парт не ри из 90тих, по сле 

ПАР ЛА МЕН ТАР НИ ИЗ БО РИ У СР БИ ЈИ  
2012. ГО ДИ НЕ – РЕ ЗУЛ ТА ТИ И  

ПО ЛИ ТИЧ КЕ ПО СЛЕ ДИ ЦЕ**

* Редовнипрофесор,Факултетполитичкихнаука,УниверзитетуБеограду
** Текстјерезултатраданапројекту„Демократскиинационалникапацитети

политичкихинституцијаСрбијеупроцесумеђународнихинтеграција“,бр.
179009,којифинансираМинистарствопросвете,наукеитехнолошкогразво
ја,акојисереализујеуИнститутузаполитичкестудије.
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два на ест го ди на, по но во су на вла сти. По ли ти ка ко ју ће во ди ти 
по ка за ће да ли су у пра ву скеп ти ци ко ји твр де да се ра ди о ре ста
у ра ци ји ста рог ре жи ма и по ли ти ке или ја ча њу кон со ли да ци је де
мо кра ти је.
Кључ не ре чи: ре зул та ти из бо ра, из ла зност, по ли тич ке по сле ди це

У процесу редемократизације Србије, који траје нешто
дужеоддведеценије,билоје,нерачунајућипрвеконститутивне,
шестпревременихпарламентарнихизбораисамодваизборнаци
клуса,1997.и2012.године,којасуодржанапослеистекауставом
одређеног четворогодишњег мандатног периода Народне скуп
штине.Изборникалендар јенаговештаваодаће сеониодржати
истовременосаизборимапосланикаСкупштинеАПВојводинеи
одборникаувећиниопштинаиградова,каои2008. годинекада
сусеистовременоодржалиизборизапарламентеодлокалнеса
моуправе,прекоАПВојводинедоРепублике.Међутим,изборна
сценаседодатноусложиларасписивањемпревременихизбораза
председникаРепублике.Такосе6.мај2012. годинепретвориоу
општеизборе,јерјевећинаграђанабиралапредстваничкателаод
локалнесамоуправе,прекоаутономнепокрајине,донационалног
нивоа.Терминистовременогодржавањаизборанасвимнивоима
нијепроизводслучајности.Напротив.Он јепажљивоинамерно
одређен вољомвладајућеДемократске странкеизнеколикопро
заичнихразлогазакојесвестранкенавластиверујудаћеимби
тидодатни адутпредбирачима.Први сеогледа  у образложењу
датрошењепуногмандатапарламентаивладезначистабилност
власти,узочекивањедаћејавномњењеторазуметикаоподршку
бирачастранкамавладајућекоалиције,каоизразнадмоћинадопо
зиционимривалимаивећомшансомзаизборниуспехидобијање
јошједногмандатаиостанакнавласти.Затоједопоследњегчаса
чеканаодлукаодобијањукандидатурезачланствоуЕУ,отпочиња
њепроизводњеаутомобилаФИАТуКрагујевцу,каонајвећихиз
борнихобећања,изатосуодбијенизахтевиопозициједасегодину
данаранијераспишупревремениизбори.Другиразлог јеувере
ностдемократа,вероватнозасновананаинтернимистраживањима
јавногмњења,даћеодржавањемизборанасвимнивоимадодатно
хомогенизоватипристалицесвојеполитике.Затојесупротнодуху
Устава,председникРепубликеСрбијеиДемократскестранкеБо
рисТадић,изазваоинституционалнивакуум„скраћивањем„ман
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датаирасписивањемпревременихизборазашефадржаве.Поред
овадваполитичкаразлогазакојесуверовалидаће„дативетару
леђа”њиховимкандидатимаикандидатскимлистама,демократе
супосеглеизаверским:изборисурасписанинавеликиправослав
нипразник,Ђурђевдан,страначкуславу,поручујућидауизборима
осимбирачке,очекујуинебескуподршку.1)

1. По ли тич ки оквир

Изборним процесом доминирају странке и грађани као
бирачи,алидинамикаизбораузрокованајепревасходнодруштве
нимконтекстом.Изборнаодлукајеувекодразодносаснагаустра
начкојарениирасположењабирача,алиузроциисходаизборних
процеса увек су уоквирени друштвеним пољем, оним што се у
њемудогађа, како тренутно такои дубински.Политички актери
припремалисусечетиригодинезамајскиулазакуизборнуаре
ну.Власт јеималапунмандатда спроведепрограмококојег се
формиралапарламентарнавећина,аопозицијаистотоликодакри
тикамаукажебирачиманаслабоститеполитикеидасенаметне
каореалнаалтернатива.Тајинтервалјебогатбројнимдогађајима
ипроцесимаодкојихсунекиималиулогуепизоде,адругиимају
дужетрајањеидугорочнијепоследицанапонашањебирача.Зато
ћемоукраткоуказатинанеке,понаманајмаркантнијеконтекстеу
томпољубезкојихнијемогућетумачитиопредељивањабирача.

Тектонскопомерањеуполитичкојарениусегментустра
начког система, прва је карактеристика друштвеног контекста и
одвијалосеудвакорака.Прво јеформиранавладаДемократске
странкеиСоцијалистичкепартијеСрбије,азатимједошлодосу
кобауСрпскојрадикалнојстранци.Обаовапроцесапроизвеласу
дисбалансустраначкомсистемуукористевроинтегристауодносу
на суверенисте, два доминантна блока на политичкој позорници
формиранаи јаснопрофилисанапосле2000. годинеу контексту
односапремарешавањупроблеманелегалне сецесијеКосметаи
придруживањаЕУ.Декларацијом о политичкомпомирењу соци
јалистиидемократесуотворилиперспективусоцијалдемократи
зацијестраначкесценеијаснијегидеолошкогпрофилисањалевог
1) Одлукаорасписивањуизборазанароднепосланике,СлужбенигласникРС,

19/2012.



ИЗБОРИ У СРБИЈИ 2012. ГОДИНЕ: (НЕ)ОЧЕКИВАНА ПРОМЕНА 

12

блока.2)Социјалисти су се после осам година вратили у власт и
дошлиуприликудајаснијерепозиционирајусвојеместонастра
начкојсцени,побољшајумеђународнурепутацијуотварањемпро
цеса уласка у Социјалистичку интернационалу, „амортизују…
стигматизацију из деведесетих” и тако зауставе вртоглави пад
рејтингакоји  јепретиодаихпотиснеисподзаконскогизборног
прага.3)Демократесузадржалепозицијуводећестранкеуформи
рањувладеиобезбедилеостанакнавласти,добијајућимогућност
да сеиз центраполитичког спектрапомере у левои доследније
профилишукао странкакоја јена социјалдемократскимпозици
јамапрограмскииполитички,анесамоповољисвојихлидера.
Други  тектонски удар у страначком систему започео је умарту
2008.године,предизборе,кадајеМајаГојковић,потпредседница
СРС,напустиларадикалеиосновалаНароднупартију,анаставио
сеусептембру,када јеТомиславНиколић, заменикпредседника
СРС,поднеооставкунасвефункцијеустранци.Вољомауторитар
ноглидераВојиславаШешељакојијеизХашкогзатворауправљао
странкомискљученјеизстранке.Т.Николићајеподржалодваде
сетакпосланикакојисуформиралипосебнупосланичкугрупуко
јајепрећутномподршкомвладајућевећинеуспеладасачуваман
датеитакосеинституционализујекаофракцијакојаћеврлобрзо
прерастиуновустранку,исисавајућиматичнојстранцичланство,
бирачеиутицај.4)

Уосновиобапроцесабиојеодноспремаинтеграцијиу
Европскуунију.Преласкомсоцијалистаублокевроинтегристаи
јаснимпозиционирањемСрпскенапреднестранкезачланствоСр
бијеуЕУ,евроскептициостајуумаргиналнојмањини.Истовре
меноузнезнатнакадровскаосвежењаисоцијалистимаипреобра
женимрадикалимапреведенимуСНСпочињедарастеизборни
рејтинг.Социјалистимазахваљујућипозицијиувласти,анапред
2) Декларацијаополитичкомпомирењуизаједничкојодговорностизаоствари

вањевизијеСрбијекаодемократске,слободне,целовите,економскиикул
турно развијене и социјално праведне земље, доступно преко: http://www.
ds.org.rs/dokumenti[19.6.2012.]

3) ВукашинПавловић,„Цивилнодруштво,партијеиизбори”,Политичкижи
вот, бр.5/2012,Центар задемократијуФакултетаполитичкихнаука,Слу
жбенигласник,стр.12.

4) Милан Јовановић, „Председнички избори уСрбији 6. и 20. маја 2012. го
дине”,Окоизбора18–Председничкиизборимај2012,Центарзаслободне
избореидемократијуиНационалнидемократскиинститутзамеђународне
односе,Београд,2012,стр.13.
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њацима захваљујући позицији најснажније опозиционе странке
којасеформатизовалакаоспецифичанпокретнезадовољнихучин
цимаиполитикомвласти.

ДругиаспектдруштвеногконтекстајестеполитикаВла
деуглобалнојекономскојкризиињенутицајнапривредуСрбије.
Владанијесхватиларазмерепрвогталасаекономскекризекојаје
од2008.годинезахватилаСАДиниздржаваЕУисистемомдо
минасепрошириланацеосвет.Пројектованициљевинапочетку
мандатакојикоинцидирајусапочеткомкризе,управотопоказују:
опредељењезаевропскубудућностСрбије,неприхватањенезави
сностиАПКосоваиМетохије,неопходностјачањаекономије,ја
чањесоцијалнеодговорностиВладе,пооштравањеборбепротив
криминалаикорупцијеипоштовањемеђународногправа.Владаје
намераваладаекономскециљевеостваридинамичнимрастомБДП
од 7% годишње, растом запослености са најмање 200.000 нових
раднихместазачетиригодине,смањивањемстопенезапослености
са18,1%на11,9%,повећавањемстандардаграђанаиравномерним
регионалнимразвојем.5)Уместотоганаистекумандатанезапосле
ностјепораслана23,7%(новембар2011)сатенденцијомраста,
БДПјеспаоза1,5%(2012),номиналнималирастплатаипензија
обезвређенјеинфлацијомод14,7%накрају2011.годинекадаје
јавнидугпрешао45%брутодомаћегпроизводаидостигаосумуод
14,48милијардиевра.Свејепратиопадиндустријскепроизводње
и успорена реализација инфраструктурних пројеката: незавршен
аутопут,кашњењесапроизводњомаутомобилаФИАТуКрагујев
цу.6)Негативниефектидодатносупојачанипоништавањемтрећи
неприватизацијаилошимрадомприватизованихпредузећа:тако
јенпр.власниквратиодржавижелезаруСартидиобуставиопро
изводњу. Кумулација негативних трендова резултирала је падом
стандардаиповратноснажноутицалананезадовољствограђана
икритикеВладе.

Функционисањеи стањеполитичкихинституција у по
сматраном периоду показује успоравање и девијације у процесу
консолидовањадемократије.Народнаскупштинајепоказалазави
данстепенфункционалностимеренобројемусвојенихзакона.За
конодавнидинамизамустварипоказујескладнофункционисање
5) ЕкспоземандатаразасаставВладе,МиркаЦветковића7.6.2008.године.До

ступнонаhttp://www.srbija.gov.rs[20.6.2012.]
6) Статистичкиприлог:становништво,макроекономска,привреднаифинансиј

скакретања,Преглед,бр.1/2012,стр.126129.
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парламентарневећинеидоминацијуегзекутивенадзаконодавним
телом.„Ефикасност”српскогпарламентаподстакнутајеипроце
дуралнимизменамапословникакојимјеубрзанпроцесодлучива
ња,амогућносткоришћењапроцедурезаопструкцијусведенана
минимум.Изостајањестудиознијегангажовањапосланикаупро
цесу дебатовања о законским пројектима, спорадично организо
вањејавногслушањаузаконодавномпроцесу,коришћењезнања,
идејаипримедбицивилногсектораипосебнопраћењаспровође
њазакона,слабостисукојесубацалесенкунарадНароднескуп
штине.ИзвршнавластоличенаупредседникуРепубликеиВлади
показалајесвеособеностимешовитогмодела:доминацијушефа
државенадвладомипарламентарномвећином.Задржавајућипо
зицијупредседникаДемократскестранке,Б.Тадићјекаопредсед
никРепубликедиректноуправљаорадомпарламентарневећинеи
Владе.Изјавамаиактима–директнимучешћемусклапањууго
вора, уплитањемуодлучивањеВладеипојединихминистарста
ва,онјепреузеоулогуактивногделаегзекутивекојауставнопри
падаВлади.СаполитичкиинфериорнимпремијеромБ.Тадић је
постао централнафигура политичког система који је повремено
функционисао по председничком моделу. Коалициона Влада са
строго страначкииздељенимресоримапојачавала јепотребу ар
битрирањасастранеитоједодатнојачалопозицијупредседника
Републике.Односпрематрећојгранивласти,судској,потпуноје
довеоупитањеуставноначелоподелевластиинезависностсуд
ства.Процесзадирањаунезависностсудскевластизапочетједо
ношењемУставаРС2006. године, а кулминирао завршеткомре
форме2009.године.Праћенотпоромиоспоравањимаакадемских
истручнихкругова,алииинституцијаЕУ,процесреформеправо
суђапретвориосе,сједнестране,улустрацију,асдругеуноми
нацијустраначкиподобнихсудијаитужилаца,обеспроведенепо
идеолошкимкритеријумима.Уместодадобијемосудствоојачане
независности,доброорганизованоиефикасно,добилисмостра
начки зависноправосуђе, дезорганизованои споро.Такво стање
институцијаумањилојемогућностсистемадаефикаснијесузбије
корупцијуиразневидовеорганизованогкриминалаипоредеви
дентнихуспехаполицијеитужилаштвадасеобрачунасабројним
криминалнимклановимазаштасудобијенапризнањаутицајних
државаимеђународнихинституција.Успоравањеконсолидовања
институцијапраћено јеипроблемимаурадунезависнихтела за
заштитуљудскихправакаоштосуПовереникзаинформације,За



15

       Ми лан Јо ва но вић   -  ПАР ЛА МЕН ТАР НИ ИЗ БО РИ У СР БИ ЈИ  2012. ГО ДИ НЕ - РЕЗУЛТАТИ И ПОЛИТИЧКЕ ...

штитникграђана,Повереникзароднуравноправност,исл.Томе
требадодатилошеоценеослободимедија.Општаоценаједасу
медијиподполитичкомконтроломнеинструментимаполитичке,
негоекономскерепресије,алиидиректнимупливомипритиском
санајвишегместакабинетапредседникаРепублике,очемусве
дочеполемикеуредника,новинараисаветника.7)

Мандатни периодВладе намеђународномплану био је
узнакуизборнекрилатице„иКосовоиЕУ”иобележенпробле
момстатусаКосоваиМетохијеинастојањимадаСрбија стекне
статускандидатазачланствоуЕУидобиједатумзаотпочињање
преговора.СкупштинаКосоваје17.фебруара2008.годинеакла
мацијомусвојиладекларацијуонезависности,апокушајСрбиједа
предмеђународнимсудомуХагутајактпрогласинелегалнимса
становиштамеђународногправаосујећенје.ИстовременоСрбија
је прихватиламисијуЕУнаКосову иМетохији и тако смањила
улогуОУНурешавањуовогпроблема.Подимперативомубрзава
ња„европскогпута”отпочетједијалогокорешавања„техничких
питања”,којијезавршенбројнимкомпромисимакојесвестране
различитотумаче.СрбијајехапшењемииспоручивањемРадована
КараџићаиРаткаМладићазавршилаобавезепремаХашкомтри
буналу,алијетекнакрајумандатаВладе,1.марта2012,добила
статусдржавесакојомћесеразговаратиочланству.8)Прокламова
наспољнополитичкапозицијаса„четиристуба”,ЕУ,САД,Руси
јаиКина,критикованаиоспоравана,ослањаласепрвенственона
првадва„стуба”.Сарадњаурегионујеунапређена.Посебносету
истичуодносисаХрватском,алибездовољноагилностидасеин
систиранарешавањуимовинскихистатуснихпроблемабројних
избеглицаибригезаположајсрпскенационалнемањинеуземља
мабившеЈугославије.

Овojeгрубикрокиосновнихкарактеристикадруштвеног
контекстакојијеутицаонапонашањеизборнихактера,тематско
обликовањеизборнихкампањаиочекивањабирача.Каоштоуиз
боримачестобива,владајућакоалицијаиопозицијаувредносном
одређивањупојединихелеменатаовогконтекстаималесудијаме
тралнепозиције.

7) Исто,стр.1415.
8) ВанРомпеј:„СрбијапосталакандидатзаЕУ”,доступнона:http://www.blic.

rs[17.6.2012]
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2. Нор ма тив ни оквир

Изборнимоделуспостављен2000.годинебиојенасна
зииуовимпарламентарнимизборима једнаизборнајединица,
затворенаблокираналиста,5%тниизборнипрагкојиневажиза
листестранакакојепредстављајунационалнемањинеирасподела
мандатаД'Онтовомформулом.Јединапроменанормативнихпра
вилаодносиласенарасподелумандата.Одредбеизборногзакона
покојимасустранкесамосталнорасподељивалемандатеУставни
судпрогласиојенеуставним,пасеизменамаизборногзаконаман
датидодељујукандидатимапоредоследуналисти.Притоме се
мораводитирачунадасвакотрећепосланичкоместоприпадама
њезаступљеномполу,женама.

Одредемократизацијеовакавпропорционалнимоделиз
борногсистеманајдужејеупримени.Поњемусународнипосла
ницибиранипет,аодборницидвапута.Основнипроблемкодова
квогмодела јестедеперсонализованостпредставника–грађанин
незнакогапредстављауопштини,градуиРепублици.Послани
цииодборницисуделегатистранке,анепредставнициграђана.
Такавмоделдемотивишеизборнупартиципацију,апосланикеи
одборнике усмерава искључиво на странку. У таквим условима,
политички системфункционише по принципима партократије, а
изборне коалиције суспендују дејство законског изборног прага,
производећифрагментацијупарламентарног страначког система.
Покушајдасеспроведецеловитаизборнареформаиовинедоста
циублаже,нијеуспео.Међутим,ипакјепромењенонеколикоза
конакоји тангирајуприступизборној аренипа супо тој логици
утицалиинапарламентарнеизборе.

Првоједонетновизаконополитичкоморганизовањуко
јимјеутврђен100путавећицензусзарегистрацијустранкетако
дасеуместодосадашњих100оснивачасадатражи10.000хиљада.
Толикопотписа је потребнои заподршкукандидатурипредсед
никаРепублике.Збогтогасунекестранкепокренулепроцесоце
неуставностиовеодредбе.Прокламованициљ–смањивањеброја
странкаистабилизацијастраначкогсистема,делимичнојеоства
рен.Утренуткурасписивањаизбораурегиструјебило89уписа
нихстранака,одчега јевишеодполовиненоминалнозаступала
интересенационалнихмањина.Затимједонетзаконојединстве
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номбирачкомспискуипопрвипутјесачињенакомплетнаевиден
цијабирача.Критикеизречененасумњеуукупанбројбирачасамо
супутоказдасистемсадатребасталнимажурирањемдовестидо
штовећетачности.Овачињеницајеважнаизаизборпредседни
кадржаве.Иакоактуелнарешењанесадрженикаквецензусекоји
условљавајуњеговизбор,ажурнаевиденцијабирачаподижекре
дибилитетчитавогпроцеса.Накрајусуучињенезначајнеизмене
уконтролифинансирањаимедијскомпраћењуизборнихкампања
чимејеизборнипроцес,иакоузбројнекритике,добионаозбиљ
ности и подигао одговорност свих актера за регуларност ових
аспекатаизборнеутакмице.9)

Идејауобличенаузаконскипројекатдасеуведепрофеси
оналнаизборнаадминистрацијаистраначкиактивистиискључеиз
изборнихорганакакобисенагласилапрофесионалност,политич
канеутралностинепристрасностувршењуизборнихрадњи,није
прихваћена.Каоштонисуспремнедаприхватепроменеизборног
модела и одрекну се монопола над представничким мандатима,
странке нису хтеле да се лишемогућности контроле и арбитри
рањаиуизборномпроцесу,итодиректнопрекоизборнихоргана.

Какоитехничкеизменеизборнихправиламогуиматиди
ректнепоследицепоисходизборнеодлуке,штоћесевидетиина
примеруовихизбора, важно јеиматиу видуосновненорматив
недетерминантеизборногсистемапокојимасеодвијалаизборна
утакмицадабиразумелопонашањеизборнихактераирезултати.

3. Ак те ри и кам па ње

Пропорционалниизборнисистемпретпостављасамоста
ланизборнинаступпартија.Коалицијенисуиманентнеовомиз
борноммоделу јер се свакој странци дозвољава да провери свој
рејтингубирачкомтелу,односнодобијегласовебирачаонихсо
цијалнихслојевачијеинтересезаступају.

Међутим,наизборима2012.годинеуСрбијитонијебио
случај.ЗаместауНароднојскупштинипретендовалоје18избор
нихлиста,четиримањенегонапретходнимизборима,уоквиру
9) МиланЈовановић,„Институционалниоквиризборногсистема„мала”или

„велика”изборнареформа?”,Политичкиживот,бр.5/2012,Центарзаде
мократијуФакултетаполитичкихнаука,Службенигласник,стр.19.
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којихјебилопостројено93организације54партије,од89упи
санихурегистар,и39удружењаигрупаграђана.Одосамнаестиз
борнихлиста,једанаестјенаступилосамосталнодеветизборних
листа партија: Демократска странка Србије, Савез војвођанских
Мађара,Странка демократске акцијеСанџака,Ниједан од пону
ђениходговора,Српскарадикалнастранка,Комунистичкапартија
–ЈосипБроз,Социјалдемократскисавез,Реформистичкастранкаи
Црногорскапартија,иизборнелистедвапокрета,устваридвегру
пеграђана:ДверизаживотСрбијеиПокретрадникаисељака.Из
овегрупетриизборнелистестеклесупарламентарнистатус,ДСС
прескочивши законскиизборнипраг,СДАиНиједан одпонуђе
ниходговора,освојившибројгласовавећиодприродногизборног
прага.

Самосталаннаступвећинеодутврђенихизборнихлиста
ишаобиуприлогтврдњидапропорционалниизборнисистемсма
њујепотребуизборнихкоалиција.Међутим,тојепривид.Упрео
сталихседамколационихлистабилојесврстано45партија,више
одполовинеуписанихурегистар,и37групаграђана,удружења
грађана,избеглица,предузетникаисл.,исвихседамлистаосво
јило је посланичке мандате. Само је листа Коалиција Албанаца
Прешевскедолинекористилазатоприродниизборнипраг,доксу
свеосталепрескочилеграницузаконскогизборногпрагаод5%ва
жећихгласова.Коалиционимнаступомпартијесуизбегледејство
изборногпрага.Коалицијесубилемногочланеичестоизгледале
као„хармонике”,растезалесусеоноликоколикојебилоинтере
сенатадакоалицијиприступе,безпрограмскеиидеолошкеконзи
стентности.Коалициони уговори, боље речено, договори лидера
коалиционихчланица,осталисувандомашајачлановапартија,па
ибирачаиширејавности.

Карактеристика ових избора је стапање предизборне и
изборнекампањезалокалне,покрајинске,парламентарнеипред
седничкеизборе.Предизборнакампањазапочелајезнатнораније,
почеткомаприла2010.године.ПетицијомСрпскенапреднестран
кеиНовеСрбијесамилионпотписаинизоммасовнихмитинга
захтевано је расписивање превремених парламентарних избора.
Континуираносеодвијаонизизбораодборниказаскупштинеоп
штинау2011.години,застојииусловљавањазадобијањестату
сакандидатазачланствоуЕУ,тесвеотворенијемеђусобнекри
тикепартнерауВлади.ОнићеескалиратисмењивањемМлађена
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Динкићасаместапотпредседникаиминистраиреконструкцијом
Владеполовиноммарта2011.године.Натосенадовезујеспекта
куларништрајкглађуТомиславаНиколића,лидераСНСуаприлу
истегодине,каорадикаланчинпротестазбогодбијањавластида
распишепревременеизборе.Владајућавећинаосталајечврстау
намеридапотрошичитавмандатиутомејеуспела.Тојеод1990.
годинедругавладакојајетрајалачитавУставомодређенмандатни
период.

Табела1.ИзборнелистекојејеутврдилаРепубличкаизбор
накомисија

ред
ни
број

називлисте
број
кан
ди
дата

првиналисти

1 ИзборзабољиживотБорисТадић 250 ДраганЂилас

2 СрпскарадикалнастранкадрВоји
славШешељ 250 ВојиславШешељ

3 УједињенирегиониСрбијеМлађан
Динкић 245 МлађанДинкић

4 ЧедомирЈовановић–Преокрет 250 ЧедомирЈовано
вић

5 ПокренимоСрбијуТомиславНико
лић 250 ТомиславНико

лић
6 ДемократскастранкаСрбијеВоји

славКоштуница 250 ВојиславКошту
ница

7 ИвицаДачић„СПС,ПУПС,ЈС” 250 ИвицаДачић
8 ДверизаживотСрбије 209 БранимирНешић

9 СавезВојвођанскихМађараИштван
Пастор 250 БалинтПастор

10 РеформистичкастранкаПроф.др
МиланВишњић 175 АлександарВи

шњић
11 СтранкадемократскеакцијеСанџака

дрСулејманУгљанин 30 ИфетаРадончић

12 Покретрадникаисељака 190 ЗоранДрагишић

13 СоцијалдемократскисавезНебојша
Лековић 182 ДаницаГрујичић

14 Свезаједно:БДЗ,ГСМ,ДЗХ,ДЗВМ,
ССЕмирЕлфић 68 ЕмирЕлфић

15 КоалицијаАлбанацаПрешевскедо
лине 11 РизаХалими

16 ЦрногорскапартијаНенадСтевовић 52 НенадСтевовић
17 КомунистичкапартијаЈосипБроз 60 ЈосипБроз

18 Ниједанодпонуђениходговора 93 Никола
Тулимировић
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У том периоду није била актуелна идеја да се одрже и
превременипредседничкиизборијерјемандатБ.Тадићуистицао
2013. године.Проценомизборних стратегаДемократске странке
дабиистовременоодржавањеизборанасвимнивоимаималоси
нергијскодејствонањиховрејтинг,односнодаћевођењекампање
одстранелидераповећатибројгласовазањиховеизборнелисте,
трасиранјепутдаБ.Тадићоставкомствориправниосновзаоп
штеизбореитојеучињено.Расписивањепредседничкихизборау
јекуизборнекампањезаодборникеипосланикеаутоматскиједо
велодопроменеизборнихкампања.Дотадапретежнопрограмске,
замењујуселидерскимкампањама10).

Излазакизкризекаологичанодговорнадубокуеконом
ску,социјалну,институционалну,политичкуиморалнустагнацију
удруштву,чинио јеокосницупрограмскекампање.Унијансама
реторичкеимаркетиншкеприродесвисунудилирешењазапри
влачење страних инвестиција, фаворизовање малих и средњих
предузећа,подстицајепредузетницимазавећезапошљавање,дота
цијепољопривредницима,покретањеифинансирањеинфраструк
турнихобјеката,реформупорескогсистема,свеобухватаниизда
шнијисистемсоцијалнезаштите,департизацијујавнихпредузећа
и установа, децентрализацију државе, ефикаснију, професионал
нијуимањуадминистрацију,исл.Кохезивнифакториаксиомски
пропагираниусловзаостваривањеобећаног,готовосвихактерау
кампањи,билојештобржечланствоуЕУ.Упадљивојепотискива
њеудругипланкрупнихдржавнихинационалнихтема:решавање
статусаКосоваиМетохије,заштитаиподршкаРепублициСрпској,
бригазазаштитуправасрпскенационалнемањинеудржавамана
сталимнатлубившеЈугославије.Инсистирањемнаживотнимпи
тањимаактерисуослушкивалиочекивањаграђанаипрофилисали
својупонудубирачимаусмеравајућиихнарационаланизборал
тернативазарешавањебројнихпроблема.Ипак,рационаланизбор
јеизостао.Истетеме,истарешења,истаобећањауједначилису
изборнупонудукојасеразликоваласамопостраначкимамблеми
ма.Тоједовелодоконфузијеисужавањапросторазарационалан
изборпросечногбирача.Какосупромотериизборнихпорукапре
васходно били партијски лидери, расписивањем председничких
избораономалоелементапрограмскогпотиснутојеудругиплан
изамењенолидерскимкампањамачакиуонимстранкамаикоали
10) ЗоранСлавујевић,„Изборнакампања2012.године”,Политичкиживот,бр.

5/2012,стр.2735.



21

       Ми лан Јо ва но вић   -  ПАР ЛА МЕН ТАР НИ ИЗ БО РИ У СР БИ ЈИ  2012. ГО ДИ НЕ - РЕЗУЛТАТИ И ПОЛИТИЧКЕ ...

цијамакојенисуималепредседничкекандидате.Општајеоценада
судоминиралепозитивнекампањесаелементиманегативнеипр
љавекампање,посебноудругомкругупредседничкихизбора.11).

4. Резултати и последице

Мањаизлазностнабиралишта,поразвладинекоалиције
окупљенеокоДС,значајноосипањебројабирачадваглавнаизбор
наривала,напредњакаидемократа,великирастгласовакоалиције
окупљенеокосоцијалиста,крахрадикалакојисуотишлиуванпар
ламентарнуопозицијуизначајануспехпокретаДвери,каоновог
субјектанаполитичкојсцени,најмаркантнијисурезултатиредов
нихђурђевданскихпарламентарнихизбора2012.године.

Послерастаизлазностибирачаупоследњачетириизбор
нациклусаод2000.до2008.године,намајскимизборима2012.
године долази до значајног опадања изборне партиципације. На
биралиштајеукупноизашло57,8%уписанихбирача,4%илиоко
150.000бирачамањенегонапретходнимпарламентарнимизбори
мачетиригодинераније.12)Многојефакторакојисуутицалидасе
уовомизборномциклусупрекинетрендрастаизлазностинабира
лишта.Првијесвакакопадстандардаграђанакојисенајбољеви
дипорастунезапосленостиипадуплата.Неповољнипривредни
трендовинисусамопроизводекстернихударасветскеекономске
кризе.Онисудобримделомпоследицалошеекономскеполитике
низавлада,неуспешноизведенеприватизацијеиодсуствавољеи
знањаполитичкекласедаобликујепривреднииадминистратив
ниамбијенткојибипривукаостранеинвеститоре.Ефектисветске
економскекризетосусамопојачалииоголили.Другијеразочара
ностуизборнупонуду.Странкеиизборнекоалицијесууизборној
кампањи толико приближиле ставове да бирач није могао уочи
типосебностикојебигамотивисаледанабиралиштима јасније
искажесвојставиприклањаосеопштемставу„дасусвиисти”.
Другимречимабирачинисувиделиснагукојабирадикалнопро
мениластање.Општојапатичностикоја јеподстицалаапстинен
цијудоприносилајеисликадведеценијскекризеипотрошеност
11) Исто,стр.2735.
12) Свиподациутабеламаиоизборународнихпосланикапреузетисуизиз

вештаја Републичке изборне комисије, http://www.rik.parlament.gov.rs
[11.5.2012]
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енергијеочекивањаунизуизборнихциклуса.Неиспуњенаобећа
ња, неизгледна перспектива европских интеграција, привредног
опоравка,решавањанизасложенихпитањаод„вечитог”космет
ског, до проблема у здравству, образовањуи другим социјалним
сферамачиниласунеподстицајанконтекститоутоликојмерида
сеиоволикаизлазностможесматратизадовољавајућом.Трећисе
очитујеуодсуствуактивногучешћацивилногсектораумотивиса
њубирачадаискористебирачкоправо.Овосупосле2000.године
првиизбориукојиманевладинеорганизацијенисуводилекампа
њузавећуизлазност,акојесучестоличиленаобликподршкевла
дајућимструктурама.Напротив,садајезабележеновеомаактивно
учешћеинтелектуалнихкругованакритициизборакојасеодвија
лакрозкампању„белихлистића”штојесвакакоуодређенојмери
утицалонаједанбројбирачада6.мајанеискористебирачкоправо.
Собзиромнатодасуовобилиопштиизбори,дасуграђанибира
липредседникаРепублике,одборнике,посланикеунационалном
парламентуипарламентуАПВојводине,теданикоодрелевант
нихполитичкихгрупацијанијебојкотоваоизборе,штојепретпо
стављаловећуангажованостграђананабиралиштима,излазност
јеозбиљноупозорењеполитичкимелитамаистранкама.Наредни
изборнициклусипоказаћедалијеовајпадизлазностипролазна
епизодаилинајаватрендакојинебиподстицајноделоваоналеги
тимностинституцијаиконсолидацијудемократскогпоретка.

Већи одзив бирача од републичког просека регионално
посматрано,забележенјеуцентралномделуСрбије(58,2%)иВој
водини(58,3%),алииуовимрегијамаоко3%мањеуодносуна
изборе2008.године.ГрадБеоград,каодругарегијаповеличини
бирачкогтелаимаоје,релативнопосматрано,већуапстиненцијуу
односунапретходниизборнициклус:маја2012.годинегласалоје
5%мањебирача.Међутим,тојесвега35.000бирачамањенегопре
четиригодине.НаимебројбирачауБеоградууодносунаизборе
2008.годинепорастаојезаоко70.000шторелативизујепадизла
зностипроцентуалнопосматрано.Бирачисуунајвећембројуиза
шлинабиралиштаипакуокрузиманајугуТопличком(70,1%),
Пиротском (69,5%), Јабланичком (69%). У само једном округу,
Борском(49,6%),изашлојемањеодполовинеуписанихбирачаи
тојеубедљивонајмањиодзивуовомизборномциклусупосматра
нопоокрузима.Детаљнијеанализећепоказатиштајетакаводзив
значиозарејтингпојединихстранакаикоалиција,односночијису
бирачиипристалицеапстинирали.
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Табела2.Бројбирачакојисугласалипоокрузима

Окрузи Уписанобирача Гласалобирача
ф %

ГрадБеоград 1.588.427 867.002 54,58
Севернобачки 173.212 98.239 56,72
Средњобанатски 165.206 97.630 59,10
Севернобанатски 134.271 79.624 59,30
Јужнобанатски 265.709 147.322 55,44
Западнобачки 171.142 99.989 58,42
Јужнобачки 554.614 320.396 57,77
Сремски 271.936 169.042 62,16
Мачвански 271.894 162.943 59,93
Колубарски 151.232 89.839 59,40
Подунавски 182.713 100.825 55,18
Браничевски 188.967 105.759 55,97
Шумадијски 258.353 158.408 61,31
Поморавски 208.166 121.845 58,53
Борски 129.105 64.153 49,69
Зајечарски 110.969 63.897 57,58
Златиборски 260.369 157.159 60,36
Моравички 186.098 110.219 59,23
Рашки 263.786 156.554 59,35
Расински 217.734 138.569 63,64
Нишавски 338.393 203.787 60,22
Топлички 80.947 57.661 71,23
Пиротски 81.128 56.401 69,52
Јабланички 189.306 130.777 69,08
Пчињски 196.578 108.207 55,05
Косовски 38.252 9.680 25,31
Пећки 1.907 474 24,86
Призренски 9.372 874 9,33
Косовскомитровачки 42.45 17.083 40,24
Косовскопоморавски 21.66 7.166 33,08
Иностранство 6.014 4.256 70,77
Заводизаизвршење
затворскихсанкција 9.233 7.124 77,16
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Сатаквимодзивомбирачатрећинаизборнихлистауспе
лаједапређеизборнипрагод5%или195.645гласова,штојебио
минималанбројгласовапотребанзаучешћеурасподелимандата.
Притометребаиматиувидудајесамоједнастранка,Демократска
странкаСрбије,самосталнонаступиланаизборима.Свеосталеиз
борнелистесукоалиционелистевишестранакаиразнихудруже
њаигрупаграђана.Поредњих,јошпетизборнихлистанационал
нихмањинаучествујуурасподелимандатанаосновуприродног
изборногпрага.Тако је чак једанаестизборних листа остварило
парламентарнистатус,алијезатобилочак465.618баченихгласо
ва.Толикојеукупногласоваосвојилоседамизборнихлистакоје
нисуосвојилемандате,штојевишеструковишенего2008.године
кадајебројрасутихгласовабиоблизу100.000.

Табела3.Редоследизборнихлиста

називлисте број
гласова

%
гласова

број
ман
дата

%
мандата

ПокренимоСрбију 940.659 24,04 73 29,2
Изборзабољиживот 863.294 22,06 67 26,8
СПСПУПСЈС 567.689 14,51 44 17,6
ДемократскастранкаСрбије 273.532 6,99 21 8,4
Преокрет 255.546 6,53 19 7,6
УједињенирегиониСрбије 215.666 5,51 16 6,4
Српскарадикалнастранка 180.558 4,61 0 
ДверизаживотСрбије 169.590 4,33 0 
СавезвојвођанскихМађара 68.323 1,75 5 2
Покретрадникаисељака 57.199 1,46 0 
Комунистичкапартија 28.977 0,74 0 
Странкадемократскеакције
Санџака 27.708 0,71 2 0,8

Свезаједно 24.993 0,64 1 0,4
Ниједанодпонуђениходговора 22.905 0,59 1 0,4
Социјалдемократскисавез 16.572 0,42 0 
КоалицијаАлбанацаПрешевске
долине 13.384 0,34 1 0,4

Реформистичкастранка 8.867 0,23 0 
Црногорскапартија 3.855 0,10 0 
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Два главна изборна фаворита и ривала, коалиције оку
пљенеокоСНСиДС,добилисумногомањегласовауодносуна
очекивањаизборнихштабова,алииуодносунапретходнеизборе.
Уодносунапарламентарнеизборе2008.годинеСНСјеизгубила,
акоимприпишемои све гласовематичнеСРС, око 100.000 гла
сова.Демократесу,чакакоимпридодамоигласовеУједињених
регионаСрбије које је предводиоГ17 који је на изборима 2008.
годиненаступиоподокриљемкоалицијеДС,осталебезподршке
око500.000бирача.

Напредњацисуосвојилинајвишегласоваиосимизбор
непобедеинајвећегбројаместауНароднојскупштинипобеди
лисуисвогглавногривалаСрпскурадикалнустранку.Изборису
означиликрајпроцесаподеле,конфликатаистварањановеСрпске
напреднестранке.Радикали,најмонолитнијаинајјачаопозициона
странкаготовочитавудеценију,осталајеисподзаконскогизбор
ног прага.Отцепљено крило у новоформиранојСНСпридобило
јеготовосве:чланове,бираче,посланичкемандатеимедијскупа
жњу.Изборнисуновратбациојерадикаленамаргинуванинсти
туционалнеопозицијесадобримизгледимада,понеминовномда
љем осипању чланова,функционера и бирача, у дужем времену
остануванполитичкихинституцијаинестанусаполитичкепозор
нице.Програмски и политички заокрет и лидерски континуитет
нијебиосметњанапредњацимадазадржеглавнинубирачкогтела
којејеподржавалорадикалеипридобијунове.Победајеобезбеђе
науправозатоштонијебилоосипањабројагласоваипоредчетво
рогодишњегсукоба,сталногмедијскогподсећањанарадикалско
порекло,иформатизовањастраначкеструктурекојесукрозпрља
вукампањупотенцираледемократе.

Губиткомсвакогтрећегбирачауодносунаизборе2008.
године демократе су после радикала највећи губитници мајских
избора, иако су освојили само 2% гласова мање од напредњака.
ЛидериДСпревидели су степеннезадовољства грађанаполити
комкојусуводили.Стиглаихјеказнабирачакојисуперципира
лиДСкаоглавногкреатораполитикекојанијеиспунилаизборна
обећања,каојединогодговорногзаукупнолошестањеудржави
идруштвуиказнилисуихмањомизборномподршком.Интензив
намаркетиншка кампањаи расписивање превременихизбора за
председникаРепубликенијебилодовољнодакомпензујебежање
бирачаизтаборадемократауапстиненцијуилиудругестраначке
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фамилије.КумулативносапоразомлидераДСуизборнојтрциза
председникаРепубликедемократесусмањилешанседаостануна
властиипоредуспехакоалиционихпартнераизВладезатоштосу
лошом тактиком потценили спремност дојучерашњих савезника
данапусте„стратешког”партнеракаоштосу2008.годиненапу
стилепретходног.

КоалицијаСПСПУПСЈСправи је победникпарламен
тарнихизбора2012.године.Заразликуоддемократакојесубира
чиказнили,социјалистиикоалиционипартнеринаграђенисуза
радуВладисаоко254.000новихгласачаповећавајућитакосвој
изборнирејтингзаоко80%уодносунабројгласованапарламен
тарнимизборима2008.године.Стиснутиизмеђублокадемократа
и напредњака који нису прикривали амбиције да поларизацијом
страначки систем у Србији усмере ка двопартизму, социјалисти
сусакоалиционимпартнеримауспелидапрекинутрендосипања
бирачаидасепозиционирајунесамокао„језичакнаваги”упра
вљењупостизборнихкоалиција,негоикаоконгломераткојииако
мањинскипартнерувластиимауцењивачкипотенцијалдаоства
римногобољупозицијууВлади.

Демократска странка Србије и Либерално демократска
партија, први самостално а други уз помоћ коалицијеПреокрет,
супротнимполитичкимпозиционирањемнаполовимаполитичког
спектрахомогенизовалисубирачеутаквојмеридасупрешлииз
борнипрагиучврстилисвојебирачкотело.ДССјеосвојилаоко
200.000гласовамањенегоуизборима2008.годинекадајенасту
паласаНовомСрбијом.Тачињеницајеинтересантназаанализу
рејтинганапредњакауоквиручијекоалицијејенаовогодишњим
избориманаступилаНС.Либералисутокомкампањеподешавали
својенаступеублажавајућиреторикуитражећипростордаизбег
нудејствоизборногпрага.Утомеимјезначајнопомоглонераспо
ложењепремадемократамаиколебањебирачауњиховомкорпусу.

Уједињени региони Србије, коалициони савез десетина
групаграђанаирегионалнихстранакаокупљенихокоГ17,игра
јућинакартудецентрализацијепокушалисумонополизоватиовај
сегмент у политичком пољу рачунајући на гласове бирача који
су незадовољни „београдизацијом” политике. Овај ризични по
тезлидераГ17,М.Динкића,ниједао резултаткојисуочекива
ликонструктори.Једноставно,идејадеметрополизацијеполитике
уконтекстуопштихизборанијеималашансу.Лидерскекампање
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потпуносуусенциоставилепрограмскапитањалокалнесамоу
праве.

ВажнојеистаћииизборнирезултатпокретаДвери.Ова
политичкаорганизацијазасновананапромовисањутрадицијеврло
брзосепозициониралауполитичкојаренипридобијајућиподршку
конзервативно оријентисаних гласача. Резултат на парламентар
нимизборимакојиих јеоставионезнатноисподизборногпрага
каоиосвајањеодборничкихместаунизускупштинаопштинаи
градова,собзиромнатодасерадионовојорганизацијикојанема
ничврстуиуигрануорганизацију,нимасовночланство,кадров
ске,финансијскеидругематеријалнересурсе,можесесматрати
успехом.

Странкенационалнихмањинаосвојилесуочекиваниброј
местауНароднојскупштини.Територијалноиполитичкиконцен
трисанијемањине,попутмађарскенационалнезаједнице,оствари
лесумаксималанрезултат.Попрвипут,користећимањкавеодред
беорегистрацијиполитичкихстранакакојиомогућавастранкама
националнихмањинауписурегистарполититичкихстранакапо
блажемкритеријуму,аштоповратнозначиизбегавањеусловаза
конског изборног прага, једна странака, Ни један од понуђених
одговора, која формално заступа влашку националну заједницу,
стекла јепарламентарни статусотварајућиполемикео законској
регулативи која уређује политичко организовање и изборни си
стем.

5. Епи лог

Деветипоредупарламентарниизборидонелисупроме
ненаполитичкојсцениСрбијекојерезултатигласањаирасподе
ламестауНароднојскупштининисунаговештавали.Демократска
странкајемоглазадржативластсапретходнимкоалиционимпарт
неримаипоредлошегизборногрезултата.Међутим,Б.Тадићје,
охрабренпобедомупрвомкругупредседничкихизбора,одбиопо
нудуизахтевкоалиционихпартнераидојучерашњих„природних
савезника” за формирање парламентарне већине и Владе одмах
поодржанимизборима.Одлукуотомеодложиојезакрајдругог
кругапредседничкихизбора.ИзгубившимандатпредседникаРе
публикеБ.Тадићјеизгубиопартнере,могућностдаформираВла
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дуинакрајуместопредседникаДС.Релативниизборнинеуспех
претвориосеуопштипораз.Супротно,освојившимандатшефа
државе,Т.Николићјепостаоапсолутнипобедник–формираоје
Владу,преузеочланствоибирачкотелоСРСиновоосновануСНС
довеодопозицијенајснажнијеполитичкестранке.Мањеосипање
бирачкоградикалсконапредњачког корпуса одбирачког теладе
мократаодредилојепобедникађурђевданскихизбора2012.године
ипроменувласти.

Каои2008.годинекоалицијаокупљенаокосоцијалиста
поново је направила политички преокрет. „Стратешко” партнер
ствосадемократамаразвргнутојенаосновувртоглавогизборног
растаипонудепремијерскогпортфељакојисеполитичкитешко
одбија. Владина већина је идеолошки амалгам конзервативних,
либералних и социјалдемократских идеја на којима странке које
је формирају инсистирају само декларативно и програмски.По
литички,она јецементиранаосвајањемвласти,прагматизмомса
јакимпопулистичкимелементима.Ова,дојуче,„немогућа”поли
тичкакомбинацијаустварипоказујемогућностидругачијихкон
стелацијакојетренутноизгледајукаополитичкафантастика,ана
којусеприпремаијавностистраначкочланствопосленекихсле
дећихизборанавеликукоалицијунапредњакаидемократа.

После дванаест година персонално незнатно измењени,
програмскизначајноресетовани,коалиционипартнерииз90тих
поновоимајусвувластинацентралномнивоуиувећинилокал
нихсамоуправа,саизузеткомглавногградаиАПВојводине.Оста
једаполитикановевластипокажедалисерадиорестаурацији,
какотврдењеникритичарикојијошмиследајепораздемократа
случајнагрешка,илисуштинскојпроменикојаћепоспешитипро
цесконсолидацијекрозпроменекојесунајављиванеиобећаванеу
изборнојкампањи,какоискреноочекујевишепутаизневеренаби
рачкапаства.Стањеуокружењу,каоидруштву,привредиидржа
виновувластјеибезоведилеместавиланабројнепробеиисходи
ћепоказатикојућеулогуодиграти.
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MilanJovanovic

PAR LI A MEN TARY ELEC TI ONS IN 
SER BIA 2012 – RE SULTS AND  
PO LI TI CAL CON SE QU EN CES

S u m  m a r y

The in cre a se in ab sti nen ce and the chan ge in par ti es in po wer are the 
main cha rac te ri stics of the 2012 elec ti ons in Ser bia. The co a li tion gat he
red aro und the De moc ra tic Party, the So ci a list Party and the G17, which 
pre vi o usly had a ma jo rity in 2008 elec ti ons and for med the go vern ment, 
won slightly fe wer vo tes in the May elec ti ons, but this ru ling co a li tion fa i
led to re tain po wer. The chan ge of go vern ment was ca u sed by the de fe at 
of the DS (De moc ra tic Party) le a der Bo ris Ta dić in the pre si den tial elec ti
ons. The vic tory in the pre si den tial elec ti ons of To mi slav Ni ko lić, the le a der 
of the Ser bian Pro gres si ve Party ope ned the do or to the chan ges in the 
re la ti ons of the par li a men tary par ti es and the for ma tion of new po li ti cal 
al li an ces. SNS (Ser bian Pro gres si ve Party) was the win ner of the ge ne ral 
elec ti ons: they de fe a ted the Ser bian Ra di cal Party (SRS) by ta king over the
ir mem bers, of  ci als and vo ters; the SNS can di da te be ca me the head of 
sta te, they for med the go vern ment and they are in po wer in most lo cal 
go vern ments. The le a der of DS, Bo ris Ta dić was the big gest lo ser in the 
ge ne ral elec ti ons: af ter years of do mi nan ce on the po li ti cal sce ne, he had 
lost the pre si dency of the Re pu blic, and the De moc rats ha ve be co me the 
op po si tion in Par li a ment. This de fe at cost Ta dić the le a der ship of his De
moc ra tic Party. The tur ning po int in the for ma tion of the go vern ment was 
ena bled by the co a li tion gat he red aro und the So ci a lists. Ha ving won 80% 
mo re vo tes than in the pre vi o us elec ti ons, the So ci a lists left the ir „stra te gic 
part ner”, thus ma king the elec to ral shift pos si ble. The tran sfor med Ra di
cals and So ci a lists, who we re po li ti cal part ners in the 1990’s, af ter twel ve 
years, are in po wer again.
Key words: elec tion re sults, elec ti ons tur no ut, po li ti cal con se qu en ces
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С а  ж е  т а к

Рад ста ти стич ки ана ли зи ра еко ном ско-ет нич ки обра зац гла са-
ња на пред сед нич ким из бо ри ма 2012. Аутор по ка зу је да тај обра-
зац мо же би ти до бар пре дик тор за ре зул та те пред сед нич ких 
кан ди да та, ре ги стро ва не у оп шти на ма пре ма но мен кла ту ри 
ста ти стич ких те ри то ри јал них је ди ни ца (НСТЈ). Ана ли за је агре-
гат ног ти па (ag gre ga te-le vel da ta mo del), тј. про це нат гла со ва за 
сва ког пред сед нич ког кан ди да та у сва кој од оп шти на се об ја шња-
ва зва нич ним по да ци ма о оп штин ском ни воу за ра да, за по сле но-
сти и ет нич ке при пад но сти, за раз ли ку од ин ди ви ду ал ног ти па 
(in di vi dual-le vel da ta mo del), ко ји би по ве зи вао еко ном ску ева лу а ци ју 
по је ди на ца и сте пен ет нич ке иден ти фи ка ци је са њи хо вим по ли-
тич ким опре де ље њем на ре пре зен та тив ном узор ку. У пр вом де-
лу ра да се раз ма тра ју те о риј ске осно ве еко ном ског и ет нич ког 
гла са ња и да је се кра ћи пре глед до са да шњих ис тра жи ва ња на ову 
те му. Дру ги део ра да је по све ћен та бе лар ном при ка зу ре зул та та 
ста ти стич ке ана ли зе пр вог и дру гог пред сед нич ког кру га. Ка да је 
у пи та њу еко ном ски фак тор за ра да и за по сле но сти, на ла зи по-
твр ђу ју тренд већ по сто је ћих ис тра жи ва ња да тај фак тор ја ча 
ка да је пред би ра чи ма ја сан по ли тич ки из бор у ви ду ма лог бро ја 
пар ти ја, тј. кан ди да та. Од но сно, еко ном ско-ет нич ко гла са ње је и 
у Ср би ји зна чај но из ра же ни је у дру гом кру гу из бо ра не го у пр вом кру-
гу са ве ћим бро јем кан ди да та или на пар ла мен тар ним из бо ри ма 
са ве ћим бро јем пар ти ја.
Кључ не ре чи: пред сед нич ки из бо ри, пред сед ник, еко ном ско гла са ње, 
ет нич ко гла са ње 

ПРЕД СЕД НИЧ КИ ИЗ БО РИ  
У СР БИ ЈИ 2012 - СТА ТИ СТИЧ КА  
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** Овајрадјенастаоуоквирупројектабр.179009,којифинансираМинистар-
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1. Еко ном ско и ет нич ко гла са ње у те о ри ји

ИакојеЕнтониДаунстврдиодарационалнибирачнема
разлогадаводирачунакомедаје гласнитидауопштеизлазина
изборе, јерњеговпојединачан гласнеможедапромениконачан
исходизбора,онјеудотичномчланкуизнеонеколикозанимљивих
стварикојећемоискориститизанашмоделекономскоггласања.1)
ПоДаунсу,бирачинеморајудапоседујупотпунуилисавршену
информацијуовладајућимиопозиционимпартијамаињиховом
деловању.Тобибилоинерационалносастановиштаутрошеног
временакојејепотребнозатаконешто.Довољноједасеослањају
на „бесплатне” информације које су саставни деоњихове свако-
дневницеикојесестичуизразговорасапородицом,пријатељима,
колегама,комшијама,слушањемрадијаилигледањемтелевизије,
па да уз мале трошкове које излазак на биралишта подразумева
(шетњадонајближегбирачкогместа)игласајузаопцијукојаимсе
уоколностиманепотпунеинформацијеучиниланајбољом.Дакле,
једнаодосновнихпретпоставкиовоградајестедабирачиузимају
уобзирекономскепараметрекадасеопредељујунаизборима(ма-
картобилоинерационалносастановиштатеоријерационалног
избора).Додатнапретпоставкаједасенајвећидеоживотапоједи-
наца(нарочитоумањимместима)одвијауопштинскимграница-
ма.Умањеурбанимсрединама,људиуистојопштиниживеираде,
тј.имајуодређенапримањаиуглавномтутражепосао.Уградови-
ма,иакосуграницеопштинапорозније,животунекомделуграда
имплицираодређениматеријалнистатусипоседовањерадногме-
ста.Имућнијиживеуцентруградаилиопштинамаближимцен-
тру,гдесеналазивећибројфирмисависокоплаћенимрадницима.
Имамомало разлога дамислимо да у средишту профитабилних
изгуснутихпривреднихактивностипреовлађујенезапосленоили
слабоплаћеностановништво.Итобезобзираштојеуградучешће
непоклапањеборавиштаирадногместауистојопштини.Тадаје
претпоставкадабогатијиживеуједној„успешној”општини,ара-
деунекојдругојтогтипа.Овеапроксимацијесунужнезатошто
подациозарадама/запосленимаважесамозапривреднесубјекте
лоциранеуопштини,анеипојединцекојиуњојживеигласају.
Али,какопостојеподациобројунезапосленихзасвакуодопшти-
1) AnthonyDowns,„AnEconomicTheoryofPoliticalActioninaDemocracy”,The 

Jo ur nal of Po li ti cal Eco nomy,Volume65,Issue2(Apr.,1957),pp.138,146.
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на,анализаимадвамодела.Упрвомјеваријаблазапосленосткако
једефинисано,аудругомнезапосленост.Акодругимоделбоље
објашњававаријансузависневаријабле,ондаваљакориститиједи-
нонезапосленостуобјашњењупредседничкихрезултата.

Међутим,нашмоделнеподразумеваискључивобирача
којиискључивоимавластитихоризонтнавидику.Периодичним
кретањеми комуникацијом саљудима ван сопствене општинске
средине, он је у стању да сагледа и процени свој положај у од-
носунаостатакземље/града.Утомемујошпомажемакарипо-
вршинскоослањањенаелектронскасредствакомуникацијепопут
интернета,телевизијеирадија.Другимречима,њемунијеједино
битноколикоонличнобољестојиуматеријалномилипрофесио-
налномсмислуапсолутногледаноуодносунаранијиизборници-
клус,већигдесеонутренуткуизбораилинепосреднопрењих
налазизаједносасвојимнајближимсуграђаниманаопштојнаци-
оналнојскали.Главнатезаједауонимопштинамаукојимајеве-
ликибројзапослених(чакивећиодбројарезидената)иукојима
сеналазивећибројпредузећакојаисплаћујувисокеплатекомпа-
ративногледано, тј.укојима јепривреднаактивностизразитија,
можемоочекиватиимноговећистепенподршкезаактуелнувласт
илипредседничкогкандидатакојиоличаваистууодносунаоп-
штинекојесупотимпараметримазаостале.Уњимабитребалода
очекујемосклоностграђанадаказневластзбоглошихекономских
резултата илинеефикасно спроведене транзиције већимпроцен-
томгласовазаопозиционекандидате.Сличноважиизагласањеу
етничкомкључу.Тимпрешто,какототврдиБирнирова(Jóhanna
KristínBirnir),непостојиниједнапрепрекаудемократскојдржави
којаприпадникеетничкегрупеспречавададајуповерењепартија-
маикандидатимакојинемајуетничкиилимањинскипредзнак.По
мишљењуовеауторке,овакавизборможданепредстављаначин
зареализацијуњиховихидеалнихпреференција,алисигурнојесте
начиндасеједандеоњихискажедавањемподршкедругојпартији
иликандидату,којиимајуизгледенаизборниуспехикојисесма-
трајублискимполитичкомидеалудатеетничкегрупе.2)Нарочито
удржавамакојеимајувећинскисистем,аетничкемањиненисуте-
риторијалноконцентрисане,овастратегијамождајеијединакоја
мањинамастојинарасполагању.Тосигурноважиизапредседнич-
кеизборе,накојиманиједнамањинскаетничкагрупанеможеоче-
2) Jóhanna Kristín Birnir,Et hni city and Elec to ral Po li tics, Cambridge University

Press,2007,pp.47-48.
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киватипобедусвогкандидата (заразликуодпарламентарнихна
којимасемогунадатиуласкуупарламентикаквом-таквомутицају
уполитици).Уследтога,мањинскеполитичкепартијеодлучујуда
подржеоногкандидатазакогадржеданајмањеодступаодњихо-
вихпреференција.

Уовомрадујеприсутнаихипотезадауопштинамасаве-
ћимпроцентомстановништвакојенијевећинско(српско),постоји
тенденцијагласањазаонекандидатекојисенемогуоквалифико-
ватикао„националистички”,акадајеупитањудругикругзаоног
кандидата који је додатно добио и подршку водећихмањинских
странака.УобаслучајасерадиодотадашњемпредседникуБори-
суТадићу.Притом,општинекојевећинскинеприпадајуетничким
мањинама, алиу којима су темањине завиданпроценат станов-
ништва,такођемогудаинклинирајукаподршциономкандидату
којегуглавномсимпатишубирачимањинскенационалности.Срби
утимоколностимавероватномноговишеузимајууобзиринтере-
сеиперцепецијене-српскихкомшијаодонихСрбаухомогенијим
срединама.

Иницијалнастатистичкаанализапоказуједаовакавизбор
варијаблиможеиматисмисла.КорелацијаизмеђуТадићевихгла-
соваудругомкругуиовихекономско-етничкихваријаблидајетри
коефицијентапредвиђеногпозитивногзнака.Кодзарадаонизно-
си0,21,кодетницитета0,78,акодзапослености0,13ипрвадвасу
значајнананајвишем0,01нивоу,докјетрећистатистичкизначајан
на0,1нивоу.3)КодНиколићајеодносснагекоефицијенатасличан
самосуониистоочекиваногнегативногзнакаредом:-0,23,-0,78,
-0,15.Првадвасузначајнатакођена0,01нивоу,самојетрећине-
штозначајнијинегоуТадићевомслучају(нанивоу0,05).Иакосу
економскикоефицијентипоказатељислабекорелације,тонамјош
ништанеговориоутицајукојиовепроменљивеимајунапроце-
натгласова(корелацијефактичкинеразликујузависнеинезависне
варијабленитимереефекатпроменеједнеуодносунадругу,већ
самодалиизмеђуваријаблипостојизначајнавезаиукомсмеру)
како томожепростарегресија са једномнезависномваријаблом
нитинам говорикакавутицајиманекаод тихваријабли, ако се
деловање других независних варијабли на зависну држи за кон-
стантно, тј. акосетоделовањеконтролишеузимањемуобзири
3) Значајностна0,01нивоузначидајевероватноћа99%дакорелацијанијеслу-

чајна,односнона0,05онаје95%
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осталихваријабликојемогудаутичуназависнупроменљиву.Ово
последњепроверавамотекумултиплојрегресији.Иаконеканеза-
виснаваријабламожедабудевисококорелисанасазависном,када
сеубациурегресионимоделсаосталимфакторима,ондаможечак
идапроменизнакутицајаназависнууколикоимамомултиколи-
неарностилисењенутицајможеоценитикаостатистичкибезна-
чајан.Нпр,штосугласовиизарадеунашеммоделупојединицама
анализе(општинама)вишеуинтеракцији,аистовременозарадеса
етницитетоммањеукорелацији,тоћеефекатетницитетабитире-
спективносмањен.Корелацијесусамоиницијалнасугестија.

А ако урадимо парцијалне корелације које контролишу
факторетницитетанарелацијигласови-зараде,ондасекофицијен-
тикорелацијезадругикругдижуна-0,394кодНиколићаи0,366
кодТадића,аобаостајустатистичкизначајнана0,01нивоу.

Можемосеодлучитина још једнуврстутестапренего
штосеокренеморегресији.Нпр,можемодапоставимопитањеда
ли суразликепросеканекенезависне варијаблеизмеђудве гру-
пеопштинаукојимасупобедилиТадићилиНиколићстатистички
значајне.ПросециуопштинамаукојимајеТадићпобедиосувиши
засвеваријабле.ПросекзарадакодТадићаје35,458,акодНиколи-
ћа32,391.Иакосуразликемале,онесузначајнена0,05нивоубило
премаt-тесту(p-va lue=0,022)илиМан-Витни(МВ)тесту(Asymp. 
Sig=0,024).4)Кадасмотестирализначајностовихразликаизмеђу
општинаукојимасуовикандидатипобедилисапреко55%подр-
шке,добилисмовећузначајност.Кодt-тестаонајетек(p-va lue=
0,011),алијеМВтестдаозначајностна0,01нивоу.Садајеразлика
просеказараданештовећа(35,015vs.30,587).Разликеустопиза-
послених(24,082vs.18,162)нисустатистичкизначајне.Међутим,
добијенирезултатинисудалекоодзначајностина0,1нивоу.Зна-
чајносткодt-тестаје0,115,акодМВтеста0,199,доккодразлика
узапосленостиизмеђуопштинаукојимасуовитакмацидобили
вишеод55%гласоваAsymp. Sig падана0,141.Иакозбогнаучних
конвенцијанеможемодаговоримоостатистичкојзначајностираз-
лика,опетсумноговећешанседасуразликезначајне(преко80%
4) Упраксисеуглавномкористиt-тест,алипоштоонпретпостављанормалну

дистрибуцијуузорка,користилисмоиМан-Витнинепараметарскитесткоји
секористиуслучајуузоракакојинисунормалнодистрибуирани,јерусва-
којоддвегрупеопштинаподационезависнимваријабламанисупоказивали
нормалност,семуједнојштосмоутврђивалипрекоКолмогоров-Смирнови
Шапиро-ВилктестоваупрограмуSPSS.
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и85%)негоданису.Етничкеразликесузначајнекодобатестана
0,01нивоу.Разлике суинапрвипогледимпозантне– 35,7%vs.
9,17%.

РејмондДач (RaymondM.Duch) и РендолфСтивенсон
(RandolphT.Stevenson)пружајуодличанпрегледдосадашњихис-
траживањауовојсфери.5)УСАД-усенајпрезапочелосаоваквим
научнимподухватима.ЏонМилер(JohnMueller)јејош1970.твр-
диодапредседничкирејтингзависиодекономскихваријабликао
штосустопанезапослености,инфлацијаистопараста/падаБДП-а.
Конкретно,председничкирејтингопадаза3%уколиконезапосле-
ностпорастеза1%.ХелмутНорпот(HelmutNorpoth) јеутврдио
комбинованиефекатинфлацијеинезапосленостинарејтингЏон-
сона,Никсона,ФордаиКартера.ЕдвардР.Тафт(EdwardR.Tufte)
је1978.приметиоданасвимизборимаод1948-1978,1%већенето-
зарадеуизборнојгодинидоводедо2-4%растаподршкезаактуел-
ногпредседника.ЏералдХ.Крамер(GeraldH.Kramer)једошаодо
сличногзакључкапосматрајућиизборезаКонгрес1886-1964,иако
сумунекиауторикаснијепребацивалидатиналазинисуутом
степенустатистичкизначајникаоуслучајупредседничкихизбо-
ра.Уевропскомконтекстуистраживањасузнатноваријабилнија.
Анализомизбораувидустудијеслучајаунизуевропскихземаља
различитиауторисудолазилидоамбивалентних,паимеђусобно
супротстављенихрезултата.ДачиСтивенсонсумирајудаеконом-
скогласањенијеодсутно,алинијениуниверзално,његовинтен-
зитет варираод земљедо земље, каоиунутар једнеисте земље
узависностиодпосматраногпериода.Ипак,велики једопринос
европскихистраживачаПауелГ. Бингама (PowellG.Bingham)и
ГајД.Витена (GuyD.Whitten) који супоказалидаваријацијау
ефектимаекономскоггласањајестепоследицаразличитогинсти-
туционалног аранжмана којиполитичаримана властиомогућава
да мање или више преузму одговорност за економску политику.
Дакле,што бирачи јасније знају коформално носи одговорност,
економскифакторнаизборимајача.НатомтрагујеиКристофер
Андерсон(ChristopherJ.Anderson),којијефакторумањеиливише
јаснеподелеодговорностимеђуинституцијамадодаоидванефор-
мална:бројпарламентарнихместакојезаузиманајвећавладајућа
5) RaymondM.Duch,RandolphT.Stevenson,The Eco no mic Vo te -  How Po li ti-

cal and Eco no mic In sti tu ti ons Con di tion Elec tion Re sults,CambridgeUniversity
Press,2008,pp.17-27.
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странка (премијерска странка) и степен постојећих алтернатива
увидуосталихстранакаупарламентупрекокојих бирачимогу
даказненајодговорнију(израженENPЛаксо-Тагепераиндексом).
Користећилогистичкурегресију,овајауторјепоказаодаеконом-
скогласањејачаштонајвећастранкаимавећиудеопарламентар-
нихместаиштојеENPиндексупарламентумањи.6)

Коликојеауторуовоградапознато,домаћаистраживања
сеупотпуностифокусирајунаизборноопредељењеанкетираних
појединацаусветлутеренскогприкупљањаподаткаодистихоне-
кимњиховимкарактеристикама.ТакоауториЖегарациЧоловић
наосновуЦЕСИД-овихподатакаиз2008,2009.и2011.показују
статистичкизначајнеразликемеђупристалицамаДС-аиСНС-ау
сферипола,старости,образовањаизанимања.7)Укратко,иакосе
можеприметитипадразликаизмеђутедвестранкенаконизбора
из2008,генералнијетренддаСНСињеногбившеглидераНико-
лића подржавајумахоммушкарци, старијегживотног доба (ста-
тистичкизначајносамодо2011.године),мањегстепенаобразова-
њаи са типичним занимањемрадник-пољопривредник.Утолико
овонашеистраживањенастојидапопунинаучнурупу,будућида
директноповезујеагрегатне(објективне)економскеиетничкепо-
казатељесаизборнимрезултатима,анепотенцијалнимизборним
опредељењем.

2. Еко ном ско и ет нич ко гла са ње  
на пред сед нич ким из бо ри ма 2012.

УовомделурадаћемоприказатирезултатеOLSрегреси-
онеанализе.Најпрећемообратитипажњунапрвикругпредсед-
ничкихизбора,тј.видетикакоекономско-етничкифакториутичу
насвекандидатекојисуосвојилипреко5%подршкебирача.Након
тогаћемодатирезултатезадругикругпредседничких.Регресиони
моделимаформуувидуједначине:

6) ChristopherJ.Anderson,„Economicvotingandpoliticalcontext:acomparative
perspective”,Elec to ral Stu di es,19,2000,pp.160-168.

7) ЈеленаЖегарац,ИвоЧоловић,„Изборноопредељењебирачауконтекстусо-
циодемографскогпрофила”,узборнику:Око из бо ра – Пред сед нич ки и пар ла
мен тар ни из бо ри мај 2012,(приредио:ЂорђеВуковић),Центарзаслободне
избореидемократијуиНационалнидемократскиинститутзамеђународне
односе(НДИ),Београд,2012,стр.83-88.
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Yгла со ви = βo + βза ра де + βза по сле ност(не за по сле ност)  
+ βет ни ци тет + ε

гдејеYзависнаваријаблаипредстављапроценатосвојенихгла-
соваудатојопштини,8)βoтачканаy-оси(in ter cept)којаозначава
почетакрегресионелиније,βза ра де јекоефицијентнетозарадау
хиљадамаРСД(безпорезаидоприносаитоупривреднимсубјек-
тима који се налазе у датој општини) измаја 2012. према пода-
цимаРепубличкогзаводазастатистику,9)βза по сле носткоефици-
јент пропорције броја запослених у предузећима једне општине
ицелокупнепопулацијеопштине замарт2012. (збогнедостатка
податакаостопизапосленостирезиденатаопштине),премабази
података РЗСпод одредницом „Запосленост и зараде”,10) βет ни
ци тет означавакоефицијентодносане-српскогисрпскогстанов-
ништва у датој општинипремаиздањуРЗС „Општине и регони
уРепублициСрбији2012”санајновијимподацимапописа2011,
βне за по сле ност је коефицијентизраженкаоодносбројанезапо-
сленихстановникаопштинеињеногукупногстановништва,11)аε
јерегресионагрешка.

Регресионикоефицијентинамдајуинформацијуо томе
заколикосејединицасмањи/повећазависнаваријаблаY(унашем
случајутајединицаје%гласова),уколикосевредностнезависних
повећазаједнујединицу.Оноштоодређуједализависнаварија-
бларастеилиопадасарастомнезависнеза једну јединицу јесте
знаккоефицијента.Кадајеоннегативан,зависнаваријабласесма-
њује завредносткоефицијентааконезависнапорастеза1%или
1,000динараиобрнутокада јекоефицијентпозитиван.Нпр,ако
језанекогкандидатаβза ра де=0.8,тозначида1,000динаравише
упросечној зарадиунекојопштинитомкандидатудоноси0,8%
вишегласоваутојопштини,тј.уколикотаопштинаимаза10,000
већупросечнузарадуоднекедруге,можемоочекиватиуовојпрвој
8%вишегласовазатогкандидатанегоуонојдругој.Каоштосмо
већистакли,основнахипотезарадаједасавећимбројемпривред-
8) Подаци о резултатима по општинама на сајту РИК-а, http://www.rik.parla-

ment.gov.rs/cirilica/propisi_frames.htm(приступљено:5.3.2013)
9) Републичкизаводзастатистику,Саопштењебр.175,Статистиказапослено-

стиизарада,год.LXII,25.06.2012.
10) Доступно на http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/public/ReportView.aspx (5. 3.

1013)
11) Подациизаетницитетизанезапосленостизистогдокумента„Општинеи

регониуРепублициСрбији2012”,стр.56-62;104-107.
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них субјеката у општини који исплаћују просечно високе плате,
запошљавајувеликибројрадникауодносунаопштинскостанов-
ништво,растеиподршкакандидатуизредоваактуелневласти,на-
рочитоакоуистојопштинирастеудеонесрпскогстановништва.
Једноставно, динамична привредна активност би требало да по-
годујекандидатимаактуелневласти,аетничкаразноликостонима
којинемају„националистички”имиџ,односнокојисеперципирају
илипредстављајуујавностикао„европски”политичари.Утабели
1.судатирегресионирезултатизапрвиизборникруг(моделI).

Табела1.(МоделI–првиизборникруг)

кандидат Типкоефици-
јента

OLSкоефици-
јенти-вредно-

сти
t-statistics R2 F-sign.

(P-value)

Дачић
βзараде -0,109* -1,886

0,27 P<0,01βзапосленост -0,051** -2,048
βетницитет -0,124*** -6,923

Коштуница
βзараде 0,015 0,287

0,08 P<0,01βзапосленост 0,035 1,502
βетницитет -0,056*** -3,361

Николић
βзараде -0,05 -0,979

0,52 P<0,01βзапосленост -0,05** -2,258
βетницитет -0,209*** -13,088

Станковић
βзараде -0,125*** -2,621

0,11 P<0,01βзапосленост -0,015 -0,763
βетницитет -0,048*** -3,238

Тадић
βзараде 0,205*** 3,196

0,29 P<0,01βзапосленост 0,073*** 2,649
βетницитет 0,126*** 6,338

Јовановић
βзараде -0,004 -0,232

0,16 P<0,01βзапосленост 0,02** 2,429
βетницитет 0,029*** 5,024

ИзузоркаопштинасмоизбацилиБујановац,Медвеђуи
Прешево,затоштоверујемодабињиховоукључивањеводилопри-
страснимрезултатима.УњимасуАлбанцибојкотовалипописпа
биваријаблазапосленостисигурнобилапренаглашена(будућида
јепописомзабележенамањапопулацијанегоштојезаистауствар-
ности).Звездицеутабелигоредеснопоредкоефицијенатаозна-
чавајустатистичкузначајност(*на0,1нивоу,**0,05,***0,01),
односно вероватноћудадатикоефицијентније случајан (* 90%,
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** 95%, *** 99%).T-statistics нам говори колико је коефицијент
далекоодкритичнелиније значајности0,05нивоа.Граница је2.
Штојекоефицијентвећиод2,односномањиод-2коефицијентје
значајнији.R2 иликвадратR-скоранамговориколикипроценатва-
ријансезависневаријаблеобјашњаварегресијакаосплетнезави-
снихваријабли(нпр,R-скород0,27утабелидаје27%објашњене
Yваријансе).F-sig ni fi can ceпоказујеукомстепенујерегресиони
моделстатитичкисмислен(P-va lue<0,01или<0,05прецизирана
комнивоу).Утабели2.сурегресионирезултатипрвогкругапрема
моделуII.Тујеуззарадеиетничкуприпадност,варијабланезапо-
сленост.

Табела2.(МоделII–првиизборникруг)

кандидат Тип
коефицијента

OLS
коефицијенти-
вредности

t-statis-
tics R2

F-sign.
(P-

value)

Дачић
βзараде -0,119** -2,093

0,27 P<0,01βнезапосленост 0,180* 1,895
βетницитет -0,129*** -7,049

Коштуница
βзараде 0,049 0,931

0,07 P<0,01βнезапосленост -0,003 -0,038
βетницитет -0,057*** -3,341

Николић
βзараде -0,14*** -2,786

0,52 P<0,01βнезапосленост -0,178** -2,109
βетницитет -0,199*** -12,19

Станковић
βзараде -0,094** -2,069

0,15 P<0,01βнезапосленост 0,205*** 2,678
βетницитет -0,056*** -3,766

Тадић
βзараде 0,204*** 3,288

0,31 P<0,01βнезапосленост -0,325*** -3,128
βетницитет 0,136*** 6,774

Јовановић
βзараде 0,01 0,563

0,13 P<0,01βнезапосленост -0,02 -0,657
βетницитет 0,029*** 4,837

Најпреразматрамоекономскеваријабле.Кадајеупита-
њуочекивани знаккоефицијената (негативан заопозиционе,по-
зитиванзакандидатекојесупредложилепозиционестранке),из
редоваопозицијејединоНиколићиЈовановићделимичноиспуња-
вајуочекивања.УмоделуIсуобакоефицијентанегативна,алије
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самокоефицијентзапосленостистатистичкизначајан.Иакосуко-
ефицијентислаби,будућидарастзапосленостиод20%значитек
1%падаугласовимакандидатаСНС-а,узетизаједносаетничком
варијаблом,ониобјашњавају вишеодполовиневаријансеНико-
лићевихгласова(R2 =0,52),штозначидамоделпретендујенаиз-
узетнуекспланаторнумоћ.Модел IIпродукујеобакоефицијента
каостатистичкизначајна,алијенезапосленостнегативногзнака,
штоимплицирарастгласовасападомнезапосленостичимејееко-
номскогласањедоведеноупитање.КодЈовановићаодекономских
променљивихсамојеупрвоммоделузначајанједанкоефицијент–
запосленост.КодКоштуницеуобамоделакоефицијентинисузна-
чајниинеочекиваногсузнака,чимејејаснодаекономскогласање
кодњеговихпристалицанепостојиниутраговима.

Кадасуупитањукандидатистранаканавласти,Тадићсе
јакоиздвајауодносунаДачићаиСтанковића.Јединосууњеговом
случају коефицијенти предвиђеног знака и сви су високо стати-
стичкизначајни.ОчигледноједајеТадићдобропролазиоуопшти-
намагдесупросечнезарадевише,бројзапосленихвисок,анеза-
посленостмала.Осимтога,објашњавасескоротрећинаваријансе
његовихгласова(31%).Садругестране,кодДачићаиСтанковића
бележимо, са позиције теорије економског гласања, неочекиване
коефицијенте(мадаваљаприметитидајекоефицијентзапослено-
стиизпрвогмоделакодСтанковићабезначајан).Очигледноједа
суДачићевибирачимахомкаоиупретходнојдеценији„губитници
транзиције”,којињеганисукренулидапосматрајудругачијена-
конштојеушаоувластсаДС-ом,алибисмоСтанковићевуулогу
утомманирумоглитежедаобјаснимо.Иакоонневажиујавности
за једнуодполитичкихфигуракојаперсонификује транзицијуу
последњојдеценији,ипак јеонбиокандидатстранкекоја је тек
у тој кампањи покушала да се (макар реторички) поистовети са
бирачиманезадовољнимреформамасукцесивнихвладаупост-ми-
лошевићевскојери.Тезудабирачидајугласкандидатимаоштро
подељенимупроиантитранзиционипрошлодеценијскитабордо-
датноугрожаваНиколићевкоефицијентнезапосленостиизмодела
II–штовећанезапосленостмањегласова.Економскифакторисуу
првомкругунедвосмисленопостојалисамокодБорисаТадића(20
хиљада веће зарадеи30%већеопштинске запосленостидоносе
растоднештопреко6%гласова),доксукоддругихпостојалисамо
парцијалноилиуопштенисуималиефекат.
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Уобамоделаетничкапроменљиваимаочекиванзнакиза
свакогкандидатајевисокостатистичкизначајна.Штојеетнички
саставопштинеразноврснији,Дачић,КоштуницаиНиколићмо-
гу да очекујумање гласова.КодНиколића је коефицијент најја-
чи(30%вишене-Србаудатојопштинизначиотприлике6%мање
гласова).ТадићиЈовановићмогурачунатинавишегласоваует-
ничкиразноликијимсрединама.Тадићимавишикоефицијентод
Јовановића, алинешто слабији одНиколића (30%вишемањина
уопштинизначирастод4%заТадићаугласовима).Станковићев
коефицијентјенегативанисредњегјеинтензитета,јер30%веће
етничкеразноликостидоводидо1,5%падагласоваовогучесника
уизборнојтрци.

Када се табелепоистомшаблонуурадеи запарламен-
тарнеизборе,примећујеседасвистатистичкизначајникоефици-
јентипартија/коалицијаимајуидентичанзнаконимакојиважеза
њиховепредседничкекандидате.Примећујесенештовећазначај-
ностпредседничкихкоефицијенатауодносунапартијске,семкод
СтанковићаиЈовановићакадајекоефицијентзарада,тј.запосле-
ностиупитању.Табелеобамоделасуудодаткунакрајутекста.

ДругикругпредседничкихизбораукојемсусенашлиБо-
рисТадићиТомиславНиколићдоносијаснијуслику(табеле3и4).
Одмахпримећујемодаједругимоделнеадекватан,јерјеваријабла
незапосленостибезначајна,паћемоунаставкуанализиратисамо
првимодел.Мождајебезначајностнезапосленостиудругомкругу
индикаторзапоузданијуупотребупрвогмоделаиупрвомкругу.
Свикоефицијентиимајупредвиђензнакистатистичкисузначај-
ни,посебнозарадеиетницитет.Николићевеекономскеваријабле
сунештојаче,докјеетничкимоменатјачикодТадића,алисуупи-
тањуврломалеразлике.Регресионимоделииуједномиудругом
случајуобјашњавајувисокпроценатваријансе.Чак68%.

Упрвомкругурастзарадаизапосленостиод20хиљада
односно30%,заНиколићадоносипадодтек2,5%гласова.При-
том,тујесамокоефицијентзапосленостизначајанитоненанај-
вишемнивоу.Удругомкругу,овајкомбинованирастекономских
варијаблидоводидопадауНиколићевимгласовимаодпреко8%.
КодТадићаовајекономскиефекатизносипреко7,5%растагласо-
ва(уодносунаранијих6%),дакленезнатноуодносунапрвикруг.
Утицајетницитетајејошизраженији.Кодобакандидатаонизноси
око12,5%,самоштосекодТадићарадиорасту,акодНиколићао



43

Марко Пејко вић      -    ПРЕДСЕДНИЧКИ ИЗ БО РИ У СР БИ ЈИ 2012 - СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА ЕКОНОМСКОГ ...

падугласовакадамањинскиудеоопштинскепопулацијепорасте
30%.Уодносунапрвикруг,факторетницитетаза2%вишескаче
уТадићевом,негоуНиколићевомслучају.

Табела3.(МоделI–другиизборникруг)

кандидат Тип
коефицијента

OLS
коефицијенти-
вредности

t-statis-
tics R2

F-sign.
(P-val-
ue)

Николић
βзараде -0,297*** -3,931

0,68 P<0,01βзапосленост -0,078** -2,385
βетницитет -0,418*** -17,854

Тадић
βзараде 0,276*** 3,614

0,68 P<0,01βзапосленост 0,071** 2,14
βетницитет 0,422*** 17,801

Табела4.(МоделII–другиизборникруг)

кандидат Тип
коефицијента

OLS
коефицијенти–
вредности

t-statis-
tics R2

F-sign.
(P-val-
ue)

Николић
βзараде -0,357*** -4,755

0,67 P<0,01βнезапосленост 0,077 0,617
βетницитет -0,418*** -17,175

Тадић
βзараде 0,334*** 4,419

0,67 P<0,01βнезапосленост -0,052 -0,414
βетницитет 0,421*** 17,141
Интересантно јеуовомконтекступогледатиирегреси-

онерезултатезадругикругпредседничкихизбораТадићаиНи-
колићаиз2008.премамоделуI(табела5).12)Свикоефицијентису
очекиваногзнакаивисокостатистичкизначајни (на0,01нивоу).
Међутим,уочавамоједнуразликуизмеђуовадваизборнациклуса.
Јачинакоефицијенатајемањакодобојиценапоследњимизборима
негонаизборима2008,безобзирашто јеумеђувременуСрбију
запљуснуоталасекономскекризе.Етничкаваријабла јепорасла,
ализанемарљиво.

Дабисмододатнопроверилипоузданостмодела,можемо
урегресионуједначинудодатијошједнуваријаблукојаинтуитив-
12) Подациоетничкојструктуриприкупљениизистихизворакаоизаизборе

2012,подациозапосленостиизистебазеподатакаРЗС-а(самоштојеузет
просекзагодину2007,какосупре2010јединодоступнигодишњипросеци,а
изборисуодржаниујануару2008),каоиподациозапослености(март/2008).
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номожеиматисмисланаагрегатномнивоу,атојепросечнаста-
ростстановништва.Могућеједасуизсиромашнијихопштинау
многовећојмериемигриралиљудимлађеживотнедобикабогати-
јимопштинамаилииностранству,такодастаростможебитифак-
торкојиимаскривениутицајикојибимораобитиукљученуана-
лизукаоконтролнапроменљива.Полнаагрегатномнивоутешко
можедаиматуулогу,поштонемаморазлогадапретпоставимода
поопштинамапостојеиолезначајнијеразликеуполнојструктури.
Међутим,варијабластаростинијестатистичкизначајнаумоделу
IдругогизборногкругабилоуТадићевом(p-va lue=0,235)билоу
Николићевомслучају(p-va lue=0,206).Преостајејошдапогледа-
мокаквисурегресионирезултатиурегионалномкључу,тачније
каквисузначајностијачинакоефицијенатапосебноуВојводини,
БеоградуиужојСрбијизаобакандидатапремамоделуI,такође
задругиизборникруг.Резултатисуприказаниутабелама6,7и8.

Табела5.(МоделI–другиизборникруг2008.)

кандидат Тип
коефицијента

OLS
коефицијенти-
вредности

t-statistics R2
F-sign.
(P-val-
ue)

Николић
Βзараде -0,357*** -3,858

0,68 P<0,01βзапосленост -0,111*** -4,117
βетницитет -0,389*** -17,068

Тадић
Βзараде 0,353*** 3,805

0,69 P<0,01βзапосленост 0,108*** 4,026
βетницитет 0,4*** 17,531

Табела6.(МоделI–другиизборникруг-Војводина)

кандидат Тип
коефицијента

OLS
коефицијенти-
вредности

t-statistics R2
F-sign.
(P-val-
ue)

Николић
Βзараде -0,31** -2,168

0,86 P<0,01βзапосленост 0,075 0,483
βетницитет -0,479*** -15,634

Тадић
Βзараде 0,317** 2,095

0,85 P<0,01βзапосленост -0,103 -0,624
βетницитет 0,491*** 15,123
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Табела7.(МоделI–другиизборникруг-Београд)

кандидат Тип
коефицијента

OLS
коефицијенти
–вредности

t-statistics R2
F-sign.
(P-val-
ue)

Николић

Βзараде -0,372** -2,554

0,68 P<0,01βзапосленост -0,085** -2,532

βетницитет -0,559 -1,007

Тадић

Βзараде 0,348** 2,570

0,68 P<0,01βзапосленост 0,078** 2,486

βетницитет 0,548 1,060

Табела8.(МоделI–другиизборникруг–ужаСрбија)

кандидат Тип
коефицијента

OLS
коефицијенти
–вредности

t-statistics R2
F-sign.
(P-val-
ue)

Николић

Βзараде -0,393*** -2,844

0,48 P<0,01βзапосленост -0,063 -0,548

βетницитет -0,366*** -8,842

Тадић

Βзараде 0,375*** 2,684

0,49 P<0,01βзапосленост 0,059 0,507

βетницитет 0,383*** 9,123

3. Закључна разматрања

Економско-етнички образац гласања је на прошлогоди-
шњимпредседничкимизборимапостојао,алисемораистаћида
jeонбиоизраженијиудругомкругуизбора.Тојеусагласности
сатеоријомдапостојијаснијавезаизмеђуекономскихпараметара
којисeвезујузаодређеникорпусбирачаињиховихгласоваштоје
политичкиизборпоједностављенијиимогућностзабрзуиденти-
фикацију кривца за економску ситуацију већа.Етничкимоменат
јеистатистичкизначајнијиињеговутицајнагласовејеснажнији
одекономскихваријабли.Акопогледамодругикруг,коефицијен-
ти су имали предвиђен знак и сви су статистички значајни.Код
кандидатавластибез„националистичке”прошлостибележимосве
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позитивнекоефицијенте,акодопозиционогобратно.Међутим,ка-
дарегионалноразложимоанализудругогкруганаВојводину,Бе-
оградиостатакСрбије,самоваријаблaзарадаконстантнозадржа-
ва значајност – етницитетније значајанна територијиБеограда,
азапосленостуужојСрбији.Осимтога,уужојСрбијикоефици-
јентзарадајејачиодетницитета.Наравно,оваанализаимаимана.
Врло јевероватнодабипоузданијаваријаблауместо зарадабио
односзарадаииндексаценаудатојопштиниилизапосленостко-
јабисерачуналананачинкојабиобухваталасвезапосленекоји
имајуборавиштеуопштини,анеонекојиуњојраде(иакоможда
неживе).Овоистраживањетребасхватитиикаоподстрекдаљим
истраживањимаизборауекономско-етничкомкључу,каконаагре-
гатном,такоинаиндивидуалномнивоуанализе.

1. ДОДАТАК  
(Регресионе табеле за парламентарне изборе)

ТабелаА(МоделI)

партија Тип
коефицијента

OLS
коефицијенти-
вредности

t-statistics R2
F-statis-
tics(P-
value)

СПС
βзараде -0,09 -1,448

0,25 P<0,01βзапосленост -0,047* -1,749
βетницитет -0,13*** -6,745

ДСС
βзараде 0,005 0,1

0,07 P<0,01βзапосленост 0,03 1,276
βетницитет -0,05*** -3,077

СНС
βзараде -0,028 -0,509

0,43 P<0,01βзапосленост -0,046* -1,928
βетницитет -0,189*** -10,899

УРС
βзараде -0,149*** -2,662

0,09 P<0,01βзапосленост -0,01 -0,414
βетницитет -0,047*** -2,752

ДС
βзараде 0,133* 1,973

0,17 P<0,01βзапосленост 0,036 1,229
βетницитет 0,104*** 4,99

ЛДП
βзараде 0,03 1,208

0,17 P<0,01βзапосленост 0,042*** 3,892
βетницитет 0,024*** 3,179
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ТабелаБ(МоделII)

партија Тип
коефицијента

OLS
коефицијенти
-вредности

t-statistics R2
F-statis-
tics(P-
value)

СПС
βзараде -0,091 -1,511

0,25 P<0,01βнезапосленост 0,199* -1,971
βетницитет -0,136*** -6,94

ДСС
βзараде 0,042 0,796

0,06 P<0,05βнезапосленост 0,032 0,362
βетницитет -0,055*** -3,147

СНС
βзараде -0,131** -2,424

0,44 P<0,01βнезапосленост -0,249*** -2,754
βетницитет -0,177*** -10,078

УРС
βзараде -0,115** -2,137

0,12 P<0,01βнезапосленост 0,194** 2,146
βетницитет -0,055*** -3,169

ДС
βзараде 0,112* 1,719

0,19 P<0,01βнезапосленост -0,251** -2,304
βетницитет 0,113*** 5,365

ЛДП
βзараде 0,059** 2,319

0,1 P<0,01βнезапосленост -0,057 -1,344
βетницитет 0,025*** 3,063

MarkoPejkovic

PRESIDENTIAL ELECTION  
IN SERBIA 2012 – STATISTICAL 
ANALYSIS OF ECONOMIC AND 

ETHNIC VOTING

S u m m a r y

This paper presents an analysis of economic-ethnic voting pattern during 
presidential election 2012 in Serbia. The author argues that this pattern 
could be a good predictor of election results registered in municipalities 
according to the Nomenclature of Statistical Territorial Units (NSTJ). As a 
aggregate-level data model, our analysis tries to explain the vote share of 
each of the presidential candidate at the municipal level via official data 
regarding municipal levels of wages, employment and ethnical struc-
ture in contrast to the individual-level data model, which would explore 
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relation between economic evaluations or level of ethnic identity of in-
dividuals and their political choice through representative sample. In the 
first part of the paper, theoretical foundations of economic-ethnic vote 
are considered and short preview of up-to-date research on this topic is 
provided. The second part is dedicated to the presentations of statistical 
results (with tables) from the first and second election rounds. When it 
comes to the economic factor of wages and employment, our results sug-
gest similar trend ascertained in other previous studies that this factor is 
stronger when electorate has clear electoral choice over small number of 
parties, i.e. candidates. Overall, economic-ethnic vote is more intensive in 
the second presidential round than in the first round with higher number 
of candidates or in parliamentary elections with high number of parties.
Key words: presidential election, president, economic voting, ethnic voting
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ДушанВучићевић*

Факултетполитичкихнаука,Београд

С а  ж е  т а к

Вој во ђан ски из бо ри 2012. го ди не су тре ћи из бо ри одр жа ни по ком
би но ва ном из бор ном мо де лу. Ре ла тив но ви со ка из ла зност, на ро
чи то у ру рал ним и си ро ма шним сре ди на ма, уве ћан број не ва же ћих 
ли сти ћа, пре све га у оп шти на ма на се ље ним Ср би ма, оста нак 
УРСа и Пре о кре та ис под цен зу са, ула зак ра ди ка ла у по кра јин ску 
скуп шти ну без об зи ра на не у спех на ре пу блич ким из бо ри ма, тро
стру ко уве ћа ње бро ја ман да та ко а ли ци је оку пље не око СПСа на 
про пор ци о нал ним из бо ри ма, ула зак са мо јед не ма њин ске ли сте 
– СВМ – у Скуп шти ну АПВ не ке су од глав них ка рак те ри сти ка по
кра јин ских из бо ра 2012. Ме ђу тим, нај ва жни ји из бор ни ис ход по сле
ди ца је при ме не па ра лел ног ме шо ви тог из бор ног мо де ла. Ве ли ки 
број ман да та осво је них по ве ћин ском си сте му од стра не ко а ли
ци је Из бор за бо љи жи вот на до ме стио је њи хов сла би ји ре зул тат 
у про пор ци о нал ној ком по нен ти из бо ра и омо гу ћио им да, иако са 
са мо два од сто гла со ва ви ше од глав ног кон ку рен та, ко а ли ци је 
По кре ни мо Ср би ју, осво је го то во ап со лут ну ве ћи ну ман да та у вој
во ђан ској скуп шти ни.
Кључ не ре чи: из бо ри, Вој во ди на, ком би но ва ни из бор ни си стем, 
Скуп шти на АПВ

ПО КРА ЈИН СКИ ИЗ БО РИ  
2012. ГО ДИ НЕ**

* Истраживач-приправник,Институтзаполитичкестудије,Београд
** Овајрадјенастаоуоквирупројектабр.179009,којифинансираМинистар-

ствопросвете,наукеитехнолошкогразвојаРепубликеСрбије.
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1. Нор ма тив ни оквир

Нормативниоквирунутаркогасусеодвијалиизбориза
посланикеСкупштинеАПВојводинеуспостављен је2004.годи-
неиузодређенекорекцијеовосубилитрећиизбориодржанипо
овомизборноммоделу.Претемељнереформеиз2004.иувођења
мешовитог изборног система, избори за покрајинску скупштину
од1992.до2000.одржаванисуповећинскомсистему.Целокупна
територијаВојводинебилајеподељенана120изборнихјединица,
азапосланикабибиоизабранкандидаткојиупрвомкругуизбора
освојивећинугласовабирачакојисугласали,подусловомдана
избореизађенајмањеполовинаукупногбројабирачауизборној
јединици.Уколикониједанодпонуђенихкандидатанеосвојипо-
требнувећинуодржаванје,урокуод15дана,другикругизборау
комесуучествоваладвакандидатасанајвећимбројемосвојених
гласоваупрвомкругу.Удругомкругуизборанијеважиоцензус
излазности,анапоновљеномгласањубиобиизабранкандидатса
највећимбројемгласова.1)Премаоваквомизборноммоделуорга-
низованисупрвивишестраначкиизбориуВојводини31.маја(пр-
викруг)и14.јуна1992.(другикруг)којејевећинаопозиционих
странака бојкотовала.Изборни систем је произвео изразиту нат-
представљеноствладајућегСПС-а,којијесамањеод50%освоје-
нихгласовадобио80%посланичкихместа,апосланичкемандате,
збогтериторијалнеконцентрисаности,успевајудаосвојеистран-
кенационалнихмањина(ДемократсказаједницавојвођанскихМа-
ђара–8;ДемократскисавезХрватауВојводини–1;Буњевачко-
шокачкастранка–2).

Већнанаредним,превременимизборима (20.децембар
1992;3.јануар1993)дошлоједопроменебазичнихизборнихин-
ститута.Системапсолутневећинезамењенјесистемомрелатив-
невећине (једнокружногласање), те јеупокрајинскипарламент
биран „кандидат који је добио највећи број гласова бирача који
су гласали у изборној јединици“.2)На изборима одржаним1996.
и2000.годинепоновојеуведендвокружнивећинскиизборниси-
стем, али уз једну специфичност, готово непознату у упоредној
пракси.Удругикруггласањаулазиласутрикандидатасанајвећим
1) ОдлукаоизборупосланикауСкупштинуАПВ,СлужбенилистАПВ,23/1991,

чл.45.
2) ОдлукаоизборупосланикауСкупштинуАПВ(пречишћентекст),Службени

листАПВ,15/1992,чл.46.
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бројемгласова,уколикоупрвомкругуниконебипостигаоапсо-
лутнувећину.3)Намеразаконодавцајебиладасегласовиопозиције
удругомкругураспунадвакандидатачимебисеолакшалапобеда
владајућегСПС-а.Међутим,изборниинжењерингипоигравање
саизборниминститутимакојејеСПС-удонелоапсолутнувећину
–74мандата–наизборима1996.вратилосесоцијалистимакаобу-
мерангнанареднимизборимаодржаним2000.године.Јединствен
наступопозиције који јеонемогућиорасипање гласоваудругом
кругуињеговоодржавањесамотридананаконпетооктобарских
променаутицалисунатодастранкекојесучинилеДОСосвоје
117мандата,доксукоалицијиСПС-ЈУЛприпаласамо2мандата
узједнопосланичкоместокојеједобилагрупаграђана.Коначно,
послеупотреберазличитихтиповавећинскогсистема–двокружни
избориузцензусизлазности,једнокружниизбори,двокружнииз-
борисатрикандидатаудругомкругу–предизборе2004.године
усвојенјекомбинованиизборнимодел.

ПремаактуелнимизборнимправилимауСкупштинуАП
Војводине бира се 60 посланика по пропорционалномизборном
системуи60посланикаподвокружномвећинскомсистему.Пре-
мапропорционалнојкомпонентицелокупнатериторијапокрајине
представљаједнуизборнујединицу,заизборнелистепрописанје
цензусод5%,амандатисерасподељујупремаД’Онтовојформу-
ли.Партијекојезаступајуинтересенационалнихмањинаизузете
суодпотребедостизањапетопроцентногизборногпрагаизањих
важи„природнипраг“штосеупотпуностипоклапасарешењима
изрепубличкогзакона.Преосталих60посланикабирасепремаси-
стемуапсолутневећинеу60једномандатнихизборнихјединица.
Уколикоупрвомкругуниједанкандидатнеосвојивишеод50%
гласова,организујеседругикругсадвакандидата,анапоновље-
номгласањујеизабранкандидаткојиосвојинајвећибројгласова.4)
Изборнејединицеформиранесупресвегапремаадминистратив-
номкритеријумутакодасвакаопштинанатериторијиВојводине,
безобзиранавеличинуибројстановника,дајемакарједногпосла-
ника.5) Овако формиране једномандатне изборне јединице, осим
3) Одлука о изменама и допунама одлуке о избору посланика у Скупштину

АПВ,СлужбенилистАПВ,5/1996,чл.1.
4) Покрајинска скупштинска одлука о избору посланика у СкупштинуАПВ,

СлужбенилистАПВ,12/2004,20/2008,5/2009,18/2009,23/2010,1/2012.
5) У39општинабирасепоједанпосланик,уКикиндииСомборуподва,Зре-

њанинуиПанчевупотри,СуботицичетирииНовомСадуседам.Одлукао
изборнимјединицамазаизборпосланикауСкупштинуАПВојводине,Слу
жбенилистАПВ,12/2004,16/2004,18/2009.
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штоутичунадиспропорционалностизмеђууделаосвојенихгласо-
ваимандатачимесеиндиректнопомажупартијесавећом,аслабе
онесамањомизборномподршком,доводеидонатпредстављено-
стиграђанамањихипотпредстављеностиграђанапојединихве-
ћихвојвођанскихопштина.Такосе,например,уседамопштина
–Ириг,НоваЦрња,НовиКнежевац,Опово,Пландиште,Сремски
КарловцииЧока–саукупно65.431бирачадодељујеседампосла-
ничкихмандата,ауСремскојМитровицикојаима70.431бирача
бирасамоједанпосланик.

Иакосерадиомешовитомизборномсистемуса једном
изборномјединицомупропорционалнојкомпонентиизборногмо-
дела,којомсеупотпуностипоштујеначело„једанчовек– један
глас“,једномандатнеизборнејединицеобразованепремаадмини-
стративномкритеријумуувећинскомделупоткопавајуначелојед-
накостиграђанауостваривањуизборногправа.Каконеједнакост
изборногправадокоједолазиконструисањемизборнихјединица
различитевеличиненијетранспарентна,онасеназиваприкриве-
нанеједнакостбирачкогправа.6)Уциљуспречавањаманипулације
изборнимправомпомоћуизборнегеометријеЕвропскакомисијаза
демократијупутемправа–ВенецијанскакомисијаСаветаЕвропе
препоручујеконституисањеизборнихјединицатакодаонеобухва-
тајуприближноједнакбројбирача,уздозвољеноодступање±10%
или,уизузетнимслучајевима,±15%.7)Блажеформулисанкрите-
ријумзаобразовањеизборнихјединица–±15%–испуњавасамо
десетизборнихокругауВојводини,астрожији–±10%–укупно
осам.Надругојстрани,предностовакоформиранихјединицале-
жиутомештосењимаспречаваметрополизацијатериторијалног
представљања(увећинскојкомпонентиизбораНовиСадјеизра-
зитопотпредстављен)иомогућавадатериторијалноипопулаци-
ономање и, најчешће, слабо развијене јединице локалне самоу-
праведобијупредставникаупокрајинскомпарламенту.Оваквим
решењемизбегнут је једаноднајвећихпроблемакојепроизводи
актуелниизборнисистемуСрбији–деформацијатериторијалног
представљања.8)

6) ДушанВучићевић,“Манипулативниутицајизборнејединице“,Српскаполи
тичкамисао,1/2009,Институтзаполитичкестудије,Београд,стр.189.

7) CodeofGoodPracticeinElectoralMatters–GuidelinesandExplanatoryReport,
EuropeanCommissionforDemocracythroughLaw,Strasbourg,2003,p.17.

8) Видети вишеу:Милан Јовановић, „Народна скупштина - деформације те-
риторијалногпредстављања“,Годишњак,Факултетполитичкихнаука,2008,
стр.117-132.
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Табела1.Укупанбројбирачапоизборнимјединицаманаиз-
борима2012.9)

изборнајединица бројбирача изборнајединица бројбирача

Ада 16.235 НовиСад2 48.376
Алибунар 19.065 НовиСад3 40.954
Апатин 27.190 НовиСад4 37.799
Бач 13.331 НовиСад5 44.157
БачкаПаланка 48.552 НовиСад6 53.607
БачкаТопола 31.048 НовиСад7 40.286
БачкиПетровац 12.417 Опово 8.604
БелаЦрква 16.565 Оџаци 27.378
Беочин 13.458 Панчево1 35.462
Бечеј 34.181 Панчево2 40.396
Врбас 36.795 Панчево3 37.900
Вршац 46.859 Пећинци 16.082
Жабаљ 22.177 Пландиште 9.792
Житиште 15.547 Рума 47.584
Зрењанин1 39.604 Сента 21.861
Зрењанин2 31.013 Сечањ 11.786
Зрењанин3 37.770 Сомбор1 41.124
Инђија 41.828 Сомбор2 37.532
Ириг 9.603 Србобран 14.145
Кањижа 23.202 СремскаМитровица 70.431
Кикинда1 24.951 СремскиКарловци 8.448
Кикинда2 28.096 СтараПазова 55.121
Ковачица 22.619 Суботица1 27.719
Ковин 29.105 Суботица2 34.802
Кула 37.899 Суботица3 33.594
МалиИђош 10.697 Суботица4 35.349
НоваЦрња 9.089 Темерин 24.542
НовиБечеј 20.368 Тител 13.032
НовиКнежевац 9.782 Чока 10.113
НовиСад1 48.295 Шид 31.238

9) Одлука о утврђивању коначног броја бирача у АП Војводини, Службени
листАПВ,13/2012.
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АктивноипасивнобирачкоправоуПокрајиниимасва-
ки грађанин РепубликеСрбије који је пословно способан и има
навршених18годинаживота.Ипак,постојииједнаразликаупо-
гледукоришћењаактивногипасивногбирачкогправа.Правода
бираимабирачсапребивалиштемнатериторијиизборнејединице
укојојостварујеизборноправо,аправодабудебиранграђанинса
пребивалиштемнатериторијиАПВојводине.Топрактичноотвара
могућностдастранкеуодређенимизборнимјединицамакандиду-
јуособепозавичајномпринципу(тамогдесурођениилипровели
деосвојераднекаријере),анеонекојеуњимастварноживе.Овако
постављениусловикандидовањанисуновинаиуВојводинипо-
стојејошод1992.године,апотенцијалномогудовестидотогада
уСкупштиниАПВојводиненебудепосланикаизсвихвојвођан-
скихопштина,иакосеформалноправногледаноусвимјединица-
малокалнесамоуправесатериторијеПокрајинебирабаремједан
посланик.

Кандидате на изборима могу предлагати политичке
странке,коалицијеполитичкихстранака,групаграђанаикоалици-
јеполитичкихстранакаигрупаграђана.Уодносунарепублички
закон предлагачимогу бити и коалиције политичких странака и
група грађанашто јебоље законскорешење.Закандидовањепо
пропорционалномсистемунеопходно јеприкупити6.000потпи-
сазаграђанскеи3.000потписазаизборнелистестранаканацио-
налнихмањина,докјезакандидатурууједномандатнимизборним
јединицамапотребноприкупити200потписа.Иакосумањинске
партијекритиковалеодредбупремакојој јенеопходнода сакупе
3.000потписадабињиховакандидатурабилавалидна,очигледно
једа језасамодосезањеприродногизборногпрагапотребнода
освојезначајновећибројгласова,паподношењелистенеможеда
представљапрепрекузапартијекојеимајуреалнушансудаосвоје
макарједанпосланичкимандат.Садругестране,увећинскојком-
поненти изборног система услови кандидовања су пооштрени у
односуназаконскеодредбеиздеведесетихкадајебилодовољно
сакупити50,односно100потписа.10)

Органе за спровођење избора уПокрајини чине избор-
некомисије–Покрајинскаизборнакомисијаиизборнекомисије
10) ОдлукаоизборупосланикауСкупштинуАПВ,СлужбенилистАПВ23/91,

чл..22;ОдлукаоизборупосланикауСкупштинуАПВ(пречишћентекст),
СлужбенилистАПВ,15/1992,чл.23.
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изборнихјединица–ибирачкиодбори.Покрајинскуизборнуко-
мисијуу сталномсаставучинепредседникидесетчлановакоји
сеименујунапредлогпосланичкихгрупауСкупштиниАПВ.У
делокруградаПИК-аспадаиименовањепредседника,члановаи
секретараизборнихкомисијаизборнихјединицаињиховихзаме-
ника,аПИКименујечлановебирачкиходборанапредлогизбор-
нихкомисијаизборнихјединица.Насталнисаставорганаизборне
администрацијетребадодатиипредставникепредлагачаизборних
листакојиулазеупроширенисаставштоуказуједанапроцесфор-
мирањаоргана за спровођењеизборадиректноутичуполитичке
партије.Утомсмислу,напокрајинском,каоинарепубличкомни-
воу, остаје отворено питање професионализације изборне адми-
нистрацијечимебисегарантовалаполитичканеутралност,струч-
ностипрофесионалностуспровођењуизборногпроцесанасвим
нивоима.

Изборнелистенапокрајинскимизборимасузатворенеи
мандатиседодељујупремаредоследукандидатаналисти,почев
одпрвогкандидатаналисти,анаизборнимлистаматрећинаместа
јерезервисаназаприпадникемањезаступљеногпола.Уколикопо-
сланикуизнекогразлогапрестанепосланичкимандат,ПИКман-
датдодељујепрвомследећемкандидатусаизборнелисте,изузев
коалиционихизборнихлистакадаупражњенопосланичкоместо
заузимапрвиследећикандидатсаизборнелистекоменијебиодо-
дељенмандат,акојијеприпадникистеполитичкестранке.Наве-
денарешењасуистоветнаонимакојапостојеуЗаконуоизбору
народних посланика и усвојена су последњим изменамаОдлуке
оизборупосланикеуСкупштинуАПВ,анаконодлукеУставног
судаСрбије да се законскимодредбама којима се омогућава ди-
ректномешањеполитичкихстранакаупроцесдодељивањаман-
дата нарушава принцип непосредности избора и вршинакнадна
манипулацијабирачкомвољомграђана.Наиме,политичкестранке
субилеуприлицидасве(републичкиизбори)илидео(покрајин-
скиизбори)мандатадодељујунезависноодредоследакандидата
наизборнојлисти.Тимеседолазилоуапсурднуситуацијудаиз-
борнелистебудузатворенезабираче,аотворенезастраначкару-
ководства.ПрепоменутихизменауПокрајинисетрећинамандата
додељивалапремаредоследукандидатанаизборнојлисти,адве
трећине супо свомнахођењураспоређивалеполитичке странке,
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причемусујединобилеуобавезидаодтихмандатасвакичетврти
доделекандидатимакојисуприпадницимањезаступљеногпола.11)

Услучајудамандатпрестанепосланикукојијеизабран
навећинскимизборимапреистекавременанакојејеизабранрас-
писују се допунскиизбори, осиму случајевима када је доисте-
камандатногпериодаСкупштинеВојводинеосталомањеодшест
месеци.Мандаттакоизабраномпосланикутраједоистекавремена
накоје јебиоизабранпосланиккоме јепрестаомандат.Разлози
запрестанакмандатапосланикупокрајинскогпарламентаупот-
пуностисепоклапајусарешењимаизрепубличкогзакона–смрт,
подношење оставке, губитак држављанства или пословне спо-
собности, престанак пребивалишта, неспојивост функција, пра-
воснажна судска пресуда на безусловну казну затвора у трајању
однајмањешестмесеци.Иако,заразликуодРепублике,институт
бланко-оставкинијебиокодификованупокрајинскомправномси-
стему,штојеилогичнособзиромнакарактеризборногсистема,
одлукаУставногсудаонеуставностиодредбиЗаконаолокалним
изборима,сугестијаВенецијанскекомисиједабланко-оставкени-
суускладусаевропскимстандардимаипоследичнеизменеЗакона
оизборународнихпосланикакојимасу,измеђуосталог,онеуки-
нуте,утицалесудасеизменамапокрајиснкихизборнихпрописа
из2012.прецизирадаоставкаморабитиоверенаодстраненадле-
жногсуда,дасеонаподносипредседникуСкупштинеАПВ,лич-
но,итоурокуодтриданаодданаовере.12)

2. Ме шо ви ти из бор ни си стем

Сведонедавномешовитиизборнисистемипривлачили
сумалупажњуистраживачаизбораиакадемскејавности.Текса
новимталасомдемократизацијескрајаосамдесетихгодина20.ве-
ка и реформама изборних система „старих“ демократија –Нови
Зеланд,Италија,Јапан–свевећибројизборнихмодела,безобзира
наразликекојемеђуњимапостоје,сврставасеуредмешовитих.
До2000.годинетридесетдржавакојечиневишеодпетинесвет-
11) Покрајинска скупштинска одлука о избору посланика у СкупштинуАПВ,

СлужбенилистАПВ,12/2004,20/2008,5/2009,18/2009,23/2010,чл.76.
12) Покрајинска скупштинска одлука о избору посланика у СкупштинуАПВ,

СлужбенилистАПВ1/2012,чл.80,ст.2.
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ске популације користило је комбиноване изборнемоделе за из-
борпосланикаупредставничкатела.13)Ипак,улитературииданас
опстају спорења око дефиниције и одређења основних обележја
мешовитихизборнихсистема,пасечакдоводиупитањеидали
мешовитиизборнисистемипредстављајупосебнукатегоријуили
ихможемоподвестипод већинскеилипропорционалнеизборне
моделе.ТакопремаДитеруНолену(DieterNohlen)типмешовитог
изборногсистема“непостоји“,онје„резидуалнакатегоријакоја
можепопримитинајразличитијеопсеге“.14)

Чакивеликибројтеоретичараизборакојикористекон-
цептмешовитихизборнихсистеманеуспевадасесложиокотога
штаонтачнопредставља.Наједнојстранисуауторикојисматрају
дајеизборнисистеммешовитуколикорезултираизборнимисхо-
дима–пропорционалностизборнихрезултата,ефективанбројпо-
литичкихпартија,итд.–којисенаизборномконтинуумуналазе
негде између већинског и пропорционалног пола.Супротно ста-
новиштезаступајуауторикојитврдедајеосновнакарактеристи-
камешовитихизборнихмоделамеханичкакомбинацијаелемена-
тавећинскогипропорционалногизборногсистема.15)Механички
приступпретпостављаистовременукомбинацијудвеизборнефор-
муле–већинске(једномандатнеизборнејединицеиуниноминално
кандидовање)ипропорционалне(вишемандатнеизборнејединице
игласањезалисте),доксеаналитичкиконцентришенаполитичке
учинкемешовитихизборнихсистема.16)Наравно,имеђуприста-
13) AndrewReynolds&BenReilly&AndrewEllis(eds.),ElectoralSystemDesign:

TheNewInternationalIDEAHandbook,InternationalInstituteforDemocracyand
ElectoralAssistance,Stockholm,2008,p.30.

14) DieterNohlen,Izbornopravoistranačkisustav,Školskaknjiga,Zagreb,1992,str.
79-88.

15) LouisMassicotte&AndreBlais, “MixedElectoralSystems:AConceptual and
EmpiricalSurveys“,ElectoralStudies18(1999),p.344.

16) Коликојевеликизначајодабирамеханичкогилианалитичкогприступапри
дефинисањуконцептамешовитихизборнихсистемапоказујеипримерЦе-
СИД-овогпредлогаЗаконаолокалнимизборима.Суштинапредлогаједасе
уоквирупропорционалногсистемајединицалокалнесамоуправеподелина
оноликоизборнихјединицаколикосеуњојодборникабираидасеграђани
опредељујудиректно за „особу сименомипрезименом“.Укупнирезулта-
тибисеобрачунавалинанивоујединицелокалнесамоуправе,арасподела
мандатавршилапутемизборнихлистаипропорционално.Практично,бирач
имасамоједангласкојикориститакоштогласазасамоједногкандидатау
једномандатнојјединици,штојеобележјевећинскогсистема,алисеманда-
тиобрачунавајупропорционално,додељујуизборнимлистама,тејеизбор-
ни исход пропорционалан.Према аналитичкомприступу, овакав систем је
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лицамамеханичкогприступапостојеразликеупогледутогакоји
елементичинеједанизборнисистеммешовитим.

Последицаразличитогсхватањаконцептамешовитогиз-
борногсистемајевеликибројтипологија,пасетакодешавадасу
одређенедржаве унеким типологијамаубројене у комбиноване,
аудругимуподврступропорционалнихизборнихсистема.Шу-
гартиВатенбергразликујудвеврстемешовитихизборнихмоде-
ла:већинскемешовите,укојимадванивоарасподелемандатани-
суповезана,ипропорционалнемешовите,кодкојихсудванивоа
дистрибуцијемандатамеђусобноповезана.17)ИРејнолдсиРајли
утврђујудихотомнутипологијумешовитихизборнихмодела:про-
порционалнемешовите,укојимаседиспропорционалностнастала
урасподелимандатауједномандатнимјединицамакомпензујена
нивоуизборнихлиста,ипаралелне,укојимасувећинскиипро-
порционалниниводистрибуцијемандатаодвојени.18)Иакосеобе
дихотомијезаснивајунасуштинскиистомначелу–(не)повезаност
нивоарасподелемандата–постојевеликеразликеукласификаци-
јидржаваупоменутегрупе.МасикотиБлесанализирајучакпет
групамешовитихсистема:коегзистенцијалне,укојимаједржавна
територијаподељенанадвадела,једанукомесепримењујувећин-
скиизбори,идруги,укоме јенасназипропорционалнисистем;
суперпозицијске,укојимасевећинскиипропорционалнимодел
примењујуистовременонацелојтериторији;фузијске,укојимасе
двеизборнеформуле,већинскаипропорционална,комбинујууну-
тарсвакеизборнејединице;корекцијске,укојимасекористеобе
изборнеформуле,алиначинупотребепропорционалнезависиод
изборногисходапостигнутогупотребомвећинскихизборнихпра-
вила;икондиционалне,укојимапостојимогућностдасепримене
обе,алиисамоједнаизборнаформула.19)

Мешовити изборни модели најчешће настају као плод
компромиса политичких актера, који се залажу или за већински
илизапропорционалниизборнисистем.Сврхањиховогпостоја-

пропорционалан,апремамеханичкоммешовит,јеркомбинујеуниноминално
кандидовањеи једномандатнеизборне јединице, с једне стране,иизборне
листеунутарвишемандатнеизборнејединице(јединицелокалнесамоупра-
ве),сдругестране.

17) MatthewSobergShugart&MartinWattenberg(eds.),MixedMemberElectoral
Systems–TheBestofBothWorlds?,OxfordUniversityPress,2001,p.13.

18) AndrewReynolds&BenReilly&AndrewEllis,op.cit.,pp.90-112.
19) LouisMassicotte&AndreBlais,op.cit.,pp.346-361.
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ња једапомирециљевевећинскогипропорционалногизборног
модела–образовањевећинаирепрезентативностпредставничког
тела–тј.дасенагласепредности,аизбегнунедостацибазичних
типова изборних система.Њима се, макар теоријски, обезбеђује
представљеностсвихрелевантнихполитичкихстранакаупарла-
менту,иистовременопостижејаснапарламентарнавећинакојаби
биласпособнадаформирастабилнувладу.Ониомогућавајунаци-
оналнуилокалнупредстављеност,осигуравајуодговорностпарла-
ментарацаналокалноминационалномнивоу,остављајубирачима
већешансе да изразе сопствене преференције. Такав компромис
представљаспој„најбољегуобасвета“, те јестогакомбинација
супротстављенихизборнихинститутапожељна.Надругојсестра-
ниналазееминентниауторикојисматрајудајеповезивањеначела
одлучивањаициљевапредставништвавећинскогипропорционал-
ногизборногсистеманедопустивоидасетимепокушавајупоми-
ритинепомирљивипринципи.ТакоСарторинаводидајемешови-
тиизборнисистем„шизоидан“,јерсењименеспајајувредности
дваизборнасвета,већсабирајунедостаци.20)

Како се уВојводини 60 посланика бира по пропорцио-
налномизборномсистемууједнојизборнојјединици,а60двокру-
жнимгласањему једномандатнимизборнимокрузима,причему
дванивоадистрибуцијемандатанисумеђусобноповезана, јасно
једајеупитањукомбинованиизборнимодел,безобзирадалисе
користимомеханичкимилианалитичкимприступомпридефини-
сањумешовитогизборногсистема.Онбиунаведенимтипологија-
маспадаоувећинскимешовити(ШугартиВатенберг),паралелни
(РејнолдсиРајли)исуперпозицијскиизборнимодел(Масикоти
Блес).Овакавизборнисистемсе,кадјеупитањупропорционал-
ностизборнихрезултата,налазиизмеђувећинскогичистогпро-
порционалногсистема.Њимесеомогућаваулазакупарламенти
мањимполитичкимстранкама,алииспречавависокафрагмента-
цијапартијскогсистема.Одвеликогзначајазапропорционалност
исходаикарактеркомбинованогизборногсистемајестеиудеоман-
датакојиседистрибуирапопропорционалнојкомпонентиизбора.
УКазахстанусесамо13%мандатарасподељујепропорционално,
ауТунисучак80%.Компаративногледано,мешовитиизборниси-
стемкакавсепримењујеуВојводини–паралелнисистемсадво-

20) ЂованиСартори,Упоредниуставниинжењеринг,ФилипВишњић,Београд,
2003,стр.95-97.
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кружнимгласањемувећинскојкомпонентиизбора–постојиујош
самопетдржава(Азербејџан,Грузија,Казахстан,ЛитванијаиТа-
џикистан),аакоузмемоуобзиродносбројамандатадодељених
упропорционалномделуизбораионихувећинском–50%-50%
–једини„парњак“ВојводиниуупореднојпраксијестеЛитванија.

3. Ак те ри, ре зул та ти и по сле ди це

НаизборимазапосланикеуСкупштинуАПВојводине6.
маја2012.годинеза60местаупарламентуизабранихпопропор-
ционалнојкомпонентинадметалосеукупно773кандидатана14
изборнихлиста.ОдизборнихлистакојејепотврдилаПокрајинска
изборнакомисијачетирисуприпадаленационалниммањинама,те
зањихнијеважиозаконскиизборнипрагод5%.Уодносупрет-
ходнеизбореукупанбројизборнихлистајеповећанзапет,стим
штојенаизборима2008.годинеистакнутасамоједнамањинска
изборналиста.Насамодеветод14листаполитичкепартијеили
коалицијесуискористилезаконскумогућностдапредложесвих60
кандидата.21)

Истовременоодржавањепарламентарнихизбораутицало
јенатодајевећинапредлагачаизборнихлиста–11–подистим
илисличнимименимаузелаучешћенаизборимазапосланикере-
публичкогпарламента.Поједнаграђанска–Српскадемократска
странка–иједнамањинскалиста–Покретмађарскенаде–уче-
ствовалесусамонаизборимауПокрајини,докјеЛигасоцијалде-
мократаВојводиненапокрајинскимизбориманаступилаодвојено,
иакојеуРепублицибиласаставнидеокоалицијеИзборзабољи
животчијијестожербилаДемократскастранка.Збогнепрецизних
законскиходредбикојимасеуређујекоалиционинаступинедо-
ступности коалиционих споразума немогуће је утврдити тачан
број политичких партија које су узеле учешће на покрајинским
изборима.Наравно,овонијесамоспецифичностизбораиз2012.
године, али ни особеност само војвођанских избора, јер јешле-
пањемалихстранаканалистамарелевантнихполитичкихпартија
посталоустаљенапраксанаизборимазасвенивоевласти.
21) Уколиконијепосебноназначено,свиподаци,табелеииндексинасталису

коришћењемразличитихизвештајаПокрајинскеизборнекомисије.www.pik.
skupstinavojvodine.gov.rs
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ЗаразликуодрепубличкихизбораналистиДС-а–Из-
бор забољуВојводину–нису сеналазили, осимвећпоменутог
ЛСВ-а,Демохришћанска странкаСрбије, ЗелениСрбије, али ни
Социјалдемократска партијаСрбије, која је на покрајинскимиз-
бориманаступилаунутаркоалицијеСПС-ПУПС-ЈС.Ипак,наиз-
борнојлистиИзбор забољуВојводинунашлисусе,премаспо-
разуму,представницинационалнихсаветанационалнихзаједница
уВојводини,РеформистаВојводине,Странкесоцијалнеправдеи
различити синдикални прваци. Самосталан наступ на војвођан-
скимизборимаузелесеСрпскарадикалнастранка,Демократска
странкаСрбије,СавезвојвођанскихМађара,Црногорскапартија,
ПокретДвери,ултрадесничарскиПокретмађарскенадеиновоо-
снованаСрпскадемократскастранка.ЛигасоцијалдемократаВој-
водиненаступилајеукоалицијисастранкомЗаједнозаВојводину,
изборнулистуПокренимоВојводинучинилесуСрпсканапредна
странка,НоваСрбија,ПокретсоцијалистаиПокретснагаСрбије,
док је коалицијаВојвођански преокрет била састављена од кан-
дидатаЛибералнодемократскепартије,Српскогпокретаобнове,
Војвођанскепартије,СоцијалдемократскеунијеиБогатеСрбије.
Обједињен наступ на мањинској коалиционој листи Све заједно
ималесуБошњачкадемократсказаједница,ГрађанскисавезМађа-
ра,Демократска заједницаХрвата,Демократска заједницавојво-
ђанскихМађараиСловачкастранка,алијезаразликуодрепублич-
кеизборнелисте,накојојносилацбиолидерБДЗ-аЕмирЕлфић,
налистизапокрајинскеизбореносилацбиоЛаслоРацСабо,пред-
седникГСМ-а.Коначно,УједињенирегиониСрбијепредстављају
коалицијудеветстранакаивеликогбројаудружењаграђанаодко-
јихсунаподручјуВојводинеактивниГ17,НароднапартијаМаје
Гојковић,Буњевачкапартијаичетиригрупеграђанасатериторија
општинаБелаЦрква,СремскаМитровица,ПанчевоиПландиште.
Међутим,какокоалициониспоразумнаосновукогајеформирана
листаУРС-аниједоступанјавноститешкојеутврдитисвеполи-
тичкеорганизацијекојесуималекандидатеналистиУРС-а.
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Табела2.Изборнелистекојејеутврдила
Покрајинскаизборнакомисија

ред-
ни
број

називизборнелисте

број
канди-
дата
на

листи

бројкан-
дидатау
једно-
мандат-
нимизб.
једини-
цама

1 ИзборзабољуВојводину-БојанПајтић 60 59
2 ЛигасоцијалдемократаВојводине-НенадЧа-

нак 60 56
3 УједињенирегиониСрбије-МлађанДинкић 60 51
4 Српскарадикалнастранка-дрВојиславШе-

шељ 60 52
5 ПокренимоВојводину-ТомиславНиколић 60 58
6 ДемократскастранкаСрбије-ВојиславКошту-

ница 58 45
7 ЧедомирЈовановић-Војвођанскипреокрет 60 39
8 ИвицаДачић-СПС-ПУПС-ЈС-СДПСрбије 60 60
9 СавезВојвођанскихМађара-ИштванПастор 60 27
10 “ДверизаСрпскуВојводину” 45 8
11 Свезаједно:БДЗ,ГСМ,ДЗХ,ДЗВМ,Словачка

странка-ЛаслоРацСабо 31 11*
12 ПокретМађарскенаде-БалинтЛасло 60 10
13 ЦрногорскаПартија-НенадСтевовић 49 1
14 Српскадемократскастранка,ДраганДашић 50 8

*ДЗВМјенаступиоуосам,ГСМудве,аСловачкастранкауједнојизборној
јединици.

У60изборнихјединицаукојимасусеизбориодржавали
посистемуапсолутневећинеучешћеуизборнојутакмициузелоје
укупно522кандидата.Просечанбројкандидатауједнојизборној
јединици јебионештомањиоддевет,причемусенајмањекан-
дидата–5–надметалоуизборној јединициБач,анајвише–13
–уизборнојјединициБечеј.Уодносунаизбореиз2008.године
укупанбројкандидатауједномандатнимизборнимјединицамаје
повећанзатачно100.Собзиромнатода,уциљумаксимизовања
гласоваупропорционалнојкомпонентимешовитихизбора,парти-
јеимајујакподстицајдауједномандатнимизборнимјединицама
наступајусамосталноипредложештовећибројкандидата,при-
личновеликоизненађењепредстављачињеницадајесамокоали-
цијаСПС-ПУПС-ЈС-СДПСрбијеноминовалакандидатеусвих60
изборнихјединица.Укласичнимвећинскимсистемимапартијеса
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слабијом изборном подршком немају мотив да наступе на избо-
рима јер су унапред осуђене на неуспех или узимају учешће на
изборимаунутарразних,честоинеприродних,коалиција.Претпо-
ставкаје,међутим,даћеионеучествоватинавећинскимизборима
унутаркомбинованогизборногсистемакакобисамимпојављива-
њемсвогкандидатанагласачкомлистићуиистицањемпојединач-
нихкандидатурауштовећембројуизборнихјединица,безобзира
намаловероватнуизборнупобеду,психолошкиутицаленаодлуку
бирача,увећалебројгласовакојећедобитињиховеизборнелисте
итаколакшедостиглеизборницензусупропорционалнојкомпо-
нентиизбора.Међутим,уВојводининедолазидопролиферације
кандидатаувећинскомделуизбора,папартијскестратегијеканди-
довањауствариоповргавајунаведенухипотезу.Чакипартијекоје
имајузначајанбројмандатаурепубличкомпарламентуноминују
кандидатеусамотричетвртине(ДСС)илиумањеоддветрећине
изборнихјединица(Преокрет).Одмањинскихлиста,накојесеу
пропорционалнојкомпонентиизборапримењујеприроднипрагте
имималибројгласоваможедонетипосланичкимандат,јединоје
СВМистакаопојединачнекандидатуреусвимизборнимједини-
цамаукојимајезначајнијезаступљенамађарсканационалнама-
њина,апосебнозанимљивјестепримерЦрногорскепартијекоја
јеималавлаституизборнулисту,алијесамопредседникпартије,
НенадСтевовић,одлучиодасамосталноизађенаизборнимегдан
уизборнојјединициМалиИђош.

Каоштојеприметно(табела3)свепартијеостварујубољи
резултатупропорционалнојкомпонентиизборауколикосуимале
кандидатауједномандатнојизборнојјединици.Каопараметарсу
узетеизборнејединицеукојимаСрбичинеапсолутнувећину(за
ЛСВ,УРС,Преокрет,ДСС,ДверииСДС),каоиизборнејединице
укојимаимавишеод5%Мађара(заСВМиПокретмађарскена-
де),Мађара,СловакаиХрвата(Свезаједно)иЦрногораца(ЦП).22)
Очигледноједаистицањепојединачнихкандидатураутиче,макар
минимално,наодлукубирачазакојућелистугласати.Отудабило-
гичнастратегијасвихпартијамораладабудеподношењештове-
ћегбројакандидатура,односно,акојеупитањупартијакојазасту-
паинтересеодређененационалнемањине,учешћеинавећинским
изборимауонимизборнимјединицамагдесумањинезаступљене
увећемброју.Натајначинбимаксимизовалебројгласована,за
22) РезултатипропорционалнихизборауизборнимјединицамаСуботица1,Су-

ботица2,Суботица3иСуботица4нисудоступни,пајекоришћенрезултат
нанивоуцелогграда.
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њихбитнијим,пропорционалнимизборима.Вероватноћадаова-
кавизборниисходнијепоследицаслучајаизноси99%(Преокрет,
ДСС,СДС,СВМ,Свезаједно,ПокретмађарскенадеиСвезајед-
но),односно95%(ЛСВ).ИакојеикодУРС-а,ДверииЦрногорске
партијеразликаупроцентуосвојенихгласовапоменутихизборних
листауједномандатнимизборнимјединицамагдесуималеканди-
датаиуонимгденисуподносилепојединачнекандидатуреочита,
таразликанијестатистичкизначајна.23)

Табела3.Изборниуспехполитичкихпартија
попропорционалнојкомпонентиуједномандатним

изборнимјединицама

партија изборнејединице N mean t-statistics
Mann-
Whitney
test

ЛСВ
ималикандидата 41 11,66%

-2,735** -2,312**
нисуималикандидата 5 6,86%

УРС
ималикандидата 41 4,47%

-1,241 -1,041
нисуималикандидата 5 3,60%

Преокрет
ималикандидата 30 5,27%

-3,079*** -3,137***
нисуималикандидата 16 4,04%

ДСС
ималикандидата 40 6,34%

-3,403*** -2,708***
нисуималикандидата 6 4,04%

Двери
ималикандидата 8 5,39%

-1,097 -1,246
нисуималикандидата 38 4,69%

СДС
ималикандидата 8 1,04%

-4,552*** -3,479***
нисуималикандидата 38 0,60%

СВМ
ималикандидата 25 16,02%

-3,272*** -3,731***
нисуималикандидата 9 2,77%

Све
заједно

ималикандидата 11 1,80%
-4,974*** -4,420***

нисуималикандидата 28 0,33%
Покрет
мађарске
наде

ималикандидата 10 2,20%
-5,449*** -4,143***

нисуималикандидата 24 0,58%

ЦП
ималикандидата 1 4,35%

-4,930 -1,225
нисуималикандидата 2 1,02%

***статистичкизначајнона0,01нивоу
**статистичкизначајнона0,05нивоу

23) КодЦрногорскепартијеосновниразлогнепостојањастатистичкезначајно-
стијеисувишемалибројопсервација(самоутривојвођаснкеопштинена-
стањенојевишеод5%Црногораца).
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Кандидатеподвокружномвећинскомсистему,осимпар-
тија и коалиција које су учествовале на пропорционалнимизбо-
рима,ималесуиДемократскастранкавојвођанскихМађара (6),
СавезбачкихБуњеваца(2),СтранкавојвођанскихСловака(1),од
мањинскихпартија,иКомунистичкапартија(1),Партијарадника
и сељака (1) иСоцијалдемократски савез (1), од грађанских.На
гласачкимлистићимауПокрајининашласеи21групаграђанаса
укупно25кандидата.СамоуизборнимјединицамаАпатиниПе-
ћинцинаизборимасуучествоваледвегрупеграђана.Малиброј
кандидата предложених од стране група грађана представља из-
ненађењеиздваразлога.Прво,већинскиизборнисистемиса,по
бројустановникаивеличинитериторије,малимизборнимједини-
цамаодговарајугрупамаграђанакојесупознате,доброорганизо-
ванеикадровскиетаблираненалокалномнивоу,збогчегауњима
онеимајуизгледнешансезаизборниуспех.Друго,групеграђана
у Војводини су у претходним изборним циклусима остваривале
запаженеизборнерезултате.Такоје2004.годинепет,а2008.чак
шесткандидатакојесупредложилегрупеграђанаостварилопобе-
дуудругомкругупокрајинскихизбора.Иакојеодређенибројре-
левантнихграђанскихудружењапремајскихизбора„утопљен“у
УједињенерегионеСрбије,запродубљенијуанализуостајеоткри-
вањеразлогамалогбројанестраначкихкандидата–једанкандидат
на2.5изборнејединице–и,посебно,узрокаизборногкрахагрупа
грађана,јернаизборима2012.годиненитиједанњиховкандидат
нијеуспеодасепробијеудругикругвећинскихизбора.

Релативновисокаизлазност,увећанбројневажећихгла-
сачких листића, неуспех УРС-а и Преокрета, улазак радикала у
покрајински парламент и поред недосезања изборног прага на
републичкимизборима,трипутавећибројмандатаосвојенихна
пропорционалнимизборимакоалицијеокупљенеокоСПС-а,ула-
заксамоједнемањинскелисте–СВМ–уСкупштинуАПВ–неки
суодрезултатапокрајинскихизбораиз2012. године.Ипак,онај
најважнијирезултатпоследицајеглавногобележјапаралелногме-
шовитогизборногсистема.Великибројмандатаосвојенихпове-
ћинскомсистемуодстранекоалицијеИзборзабољиживот–41
–надоместиојењиховрелативнослабизборнирезултатупропор-
ционалнојкомпонентиизбора–само20,98%освојенихгласова–и
омогућиоимдаосвојеготовоапсолутнувећинумандата–47,5%
– у војвођанској скупштини и да само са једним коалиционим
партнеромформирајуизвршнувласт.Садругестране,коалиција
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формиранаокоСНС-аса18,32%гласованапропорционалнимиз-
боримаислабимизборнимскоромудругомкругувећинскихизбо-
рауспелаједаосвојисамо18,33%мандата.

Наизборимаодржаним6.маја2012.годинепопропорци-
оналномизборнимсистемуодукупноуписаних1.735.616бирача
убирачкисписакгласалоје1.011.401бирача,односно58,24%.У
односунаизлазностиз2008. годинепроценатбирачакојисуна
биралиштаизашли2008.годинејеумањенза2,79%(61,03%),али
јепоредећисапрвимизборимауВојводиниодржанимпомешови-
томизборномсистемупроценатгласачавећиза19,69%(38,55%).
Очигледноједајеистовременоодржавањепокрајинскихипарла-
ментарнихизбора2008.и2012.годинепозитивноутицалонавећи
одзив.

Табела4.Излазностнапокрајинскимизборима
одувођењамешовитогсистема24)

година излазност
(пропорционалниизбори)

излазност
(2.кругвећинскихизбора)

2004. 58,24% 35,68%

2008. 61,03% 35,52%

2012. 38,55% 49,30%24

Унедостаткесистемаапсолутневећине(двокружногла-
сање)измеђуосталихубрајајусевећиизборнитрошковикојина-
стају додатним ангажовањем изборне администрације у другом
кругуизборногпроцеса,дуживременскипериодизмеђуодржава-
њапрвогкругаизбораиобјављивањаконачнихрезултата,утицај
којирезултатипрвогкругаимајунабирачапридоношењуодлу-
кенапоновљеномгласањуиогроманпадизлазностиизмеђудва

24) Збогнепостојањаподаткаоукупнојизлазностиудругомкругуизбора2012.
годинекоришћенјеследећипоступакуциљуизрачунавањаукупногодзива
бирача:усвакојизборнојјединицисабиранјебројгласовакојисуосвојила
двакандидатаиизрачунаванпроценатважећихлистићаодукупногбројали-
стића;наосновупреосталогпроцентаневажећихлистићадобијанјеукупан
бројневажећихлистића;сабиранјеукупанбројважећихиневажећихлисти-
ћачимеседобијаобројбирачаизашлихнабиралиштауизборнојјединици;
поступак јепонављанзасвакуизборну јединицу (пример:уизб. јединици
1 –Ада за два кандидата укупно је гласало 7.785бирача, односно95,96%
гласалих;неважећихлистићаје4,04%,односно328;укупнојегласало8.113
бирача).РезултатиизборазапосланикеуСкупштинуАПВповећинскомиз
борномсистему,http://www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs
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круга.Последњаманадвокружноггласањаочитајеинапримеру
Војводине.Удругомкругуизбора,20.маја2012.године,набира-
лиштајеизашло49,30%уписанихбирача,деветпроценатамање
негоупрвомкругу.Излазностудругомкругумајскихизбора је
чакивећаодуобичајене,јерјеистовременоодржаванидругикруг
председничкихизбора,штојеподстакловеликибројграђанаВој-
водинедаискористибирачкоправоинапокрајинскимизборима.
Кадасе2008.годинедругикругизборазаСкупштинуАПВпове-
ћинскомсистемуодржаваозасебноизлазностјеизносила35,52%,
штојепадодпреко25%уодносунапрвикруг.

Изузев изборне јединице Кањижа излазност у другом
кругуизборајемањаусвимизборнимјединицама.Такођејепри-
метнодајеодзивбирачаобрнутопропорционаланбројубирачау
изборнојјединици.Усвимизборнимјединицамавећијепроценат
изашлихнабиралишта,докјеуизборнимокрузимасавећимбро-
јемстановниказаинтересованостграђаназаизборемања.Акопо-
сматрамопрвидангласања,светриизборнејединицесаодзивом
преко70%имајумањеод20.000бирача.Осимтогаод14избор-
нихјединицасамањеод15.000бирачаизлазностјевећаод60%
у12,докјеодистогбројајединицасапреко40.000бирачасамоу
триодзивпрелази60%.Иудругомкругуизбораслабијенасељене
имањеразвијеневојвођанскеопштинеимајувећипроценатиза-
шлихнабирачкаместа.Одукупно10изборнихјединицасаодзи-
вомпреко55%највишеуписанихубирачкисписакимауКањижи
(23.202),паПећинцима(16.082).Очитоједајезаинтересованост
заизбореиизборниисходвећаусиромашнимируралним,него
убогатимиурбанимјединицамалокалнесамоуправеуВојводи-
ни,што јеусупротностисаопштеприхваћенимставовимадана
изборимаучешћеузимајуобразованијииекономскиситуиранији
грађаникојиживеуурбанимсрединама.Бројбирача,бројстанов-
ника,просечнезарадеуопштиниизапосленостнегативнокоре-
лирајусапроцентомизашлихбирачанабиралиштауВојводини
штозначидајепадвредностиједневаријабле(излазност)праћен
растомвредностидругихваријаблииобрнуто(табела5).25)

25) Запосленостјеисказанакоефицијентомпропорцијебројазапосленихупред-
узећимаједнеопштинеицелокупнепопулацијеопштинезамарт2012.годи-
не, према базиподатакаРепубличког завода за статистику „Запосленост и
зараде“.
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Табела5.Излазноступрвомкругуизбора
 коефицијенткорелације

просечназарада -0,385***
запосленост -0,493***
бројбирача -0,442***
бројстановника -0,432***

 ***статистичкизначајнона0,01нивоу
Једно од карактеристичних обележја општих избора

у Србији 2012. године јесте повећан број неважећих листића у
односунапретходнеизборе.Претпоставкаједајекампања„белих
листића“,каовидорганизоване,политичке,изборнеапстиненције,
вођенаодстранеразнихполитичкихактерауСрбијиимотивисана
незадовољствомизборномпонудомиделегитимизацијомизабра-
нихпредставника,партијскесценеипартократскедржавеутицала
навећибројневажећихгласачкихлистића.26)Укупанбројневажећих
листићанапропорционалнимизборимазавојвођанскипарламент
износи 47.471, односно 4,70%, што је изнад удела неважећих
листићауукупномбројугласова–4,37%–наизборимазаНародну
скупштину РС. На претходним изборима у Покрајини проценат
неважећих листића у пропорционалној компоненти изборног
системајебио3,39%(2004)и2,97%(2008).Јошупечатљивијеје
да је укупан број неважећих листића у другом кругу већинских
изборанарастаона68.101,односно7,96%.

Табела6.Неважећилистићинапокрајинскимизборима
одувођењамешовитогсистема

избори
неважећи
листићи
(укупно)

неважећи
листићи(%)

2004.(пропорционални) 21.654 3,39%

2008.(пропорционални) 31.198 2,97%

2012.(пропорционални) 47.471 4,70%

2012.(2.кругвећинских) 68.101 7,96%

26) Окампањи“белихлистића“видетивишеу:ДеспотКовачевић,„“Белили-
стићи“наизборима2012“,Политичкиживот,5,ЦентарзадемократијуФа-
култетаполитичкихнаука,Службенигласник,2012,стр.87-92.
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ИзузевБелеЦркве,укојојјеневажећихлистићанапро-
порционалнимизборимаодржаним6.мајабило10,29%,уосталим
изборним јединицама удео неважећих листића у укупном броју
крећесеод2,22%(Сента)до6,86%(Панчево1).Приметноједа
јекампања„белихлистића“ипозивупућенцелокупнојјавностио
потреби„кажњавања“политичкеелитенајмањеодјекаимаоусре-
динамакојенасељавајуграђанинесрпскенационалности.Најмањи
проценатневажећихлистићаималесуопштинеукојимаапсолут-
нувећинучинеграђаниСрбијемађарскенационалности–Сента
(2,22%),Ада(3,02%),Кањижа(3,16%)иБачкаТопола(3,41%).

Табела7.Неважећилистићиусрпскимимањинским
изборнимјединицама(1.круг)

изборнејединице N mean t-statistics Mann-Whitneytest

Србисувећина 46 5,11
-4,623*** -3,782***

Србинисувећина 11 3,78
*статистичкизначајнона0,01нивоу

Каоштосмовећнавели,удругомкругувећинскихизбо-
раудеоневажећихлистићајезнатнонарастао.Узрокје,каоикод
излазностивећеодуобичајенезадругикруг,истовременоодржа-
вање другог круга председничких избора у коме су учествовали
кандидатикоалицијаокупљенихокоДС-аиСНС-а.Од16избор-
нихјединицаукојимајеневажећихлистићабиловишеод8%,у15
јединицамеђудвојицомнијебилокандидатакоалицијеокоСНС-а,
ау једнојкандидатакоалицијеокупљенеокоДС-а.Осимтога,у
22изборнејединицеукојимасусеједанпротивдругогнадметали
кандидати поменутих коалиција удео неважећих листића износи
5,49%,штојезаоко2,5%мањеодскорананивоуцелокупнепо-
крајине.ОчигледноједајевеликибројпристалицаБорисаТадића
иТомиславаНиколићакојисуузелиучешћеудругомкругупред-
седничкихизборапоништаваогласачкелистићенапокрајинским
изборимауколикоуизборнојпонудинијебилокандидатањихове
партије.Отудаимањибројневажећихлистића20.мајауизборним
јединицамаукојимасуграђанидвапутаодлучивалиизмеђукан-
дидатаДС-аиСНС-а,једномнапредседничким,адругипутпри
изборупосланикауСкупштинуАПВ.
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Табела8.Неважећилистићи(2.круг)

изборнејединице N mean t-statistics Mann-Whitneytest

кандидатииДС-аиСНС-а 22 5,25
2,876*** -1,488

кандидатидругихпартија 38 8,96
***статистичкизначајнона0,01нивоу

Изборнипрагод5%напропорционалнимизборимаус-
пелоједапређеседамодукупно14изборнихлиста.Највећиброј
гласоваимандатаосвојилајекоалицијаИзборзабољиживот–16
–докједругопласиранакоалицијаокупљенаокоСНС-аосвојила
14мандата;следекоалиционалистаСПС-ПУПС-ЈС-СДПСрбије
садеветмандата,ЛСВсаосам,радикалисапетиДССсачетири
посланикауСкупштиниВојводине.Одграђанскихлиставанпо-
сланичкихклупаосталисуУРС,ВојвођанскипреокретиДвери.
Петопроцентниизборницензус„прескочили“суипредставници
једнемањинскепартије,СавезавојвођанскихМађара.Каоиоста-
лепартијекојезаступајуинтересенационалнихмањина,ниСВМ
нијебиоуобавезидадосегнезаконскиизборнипраг,већјезасти-
цањепарламентарногстатусабилодовољнонадмашитиприрод-
нипрагпредстављања.Преосталемањинскелисте–Свезаједно,
Покретмађарскенаде,Црногорскапартија–нисууспеледаосвоје
посланичкемандате, аЦП је чакосвојиламањиброј гласова од
бројанеопходнихпотписазаистицањекандидатуре.Бројлистако-
јесуушлеупарламентјеистикаои2004,аповећанзаједнууод-
носуна2008.годину.Напропорционалнимизборима2012.године
расутојеукупно153.369гласова,односно15,94%,штопредставља
двострукоповећањеупоређењусапретходнадваизборнациклуса
(2004–8,81%;2008–7,19%).Растубројарасутихгласовадопри-
нелисуповећанбројграђанскихимањинскихизборнихлистакоје
суучествоваленаизборимаи,пресвега,солиданрезултатУРС-а,
ПреокретаиДверикојисуипакосталиисподцензуса.

Висина природног изборног прага зависи од формуле
која се користи за транспоновање гласова умандате и величине
изборне јединице.Притоме,разликујемотеоријскипрагексклу-
зивностикојипредстављамаксималанпроценатгласовакојили-
стамора да освоји у најнеповољнијим условима да би освојила
првимандатитеоријскипрагинклузивности,односноминималан
проценатгласовакојимсеможеосвојитипрвимандат.Теоријски
прагексклузивностиусистемимакојикористеД’Онтовуформу-
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лузарасподелумандатаизносиП=100/(М+1)причему јеМве-
личинаизборнејединице,атеоријскипрагинклузивностиП=100/
(М+С-1),причемујеСбројлистакојеучествујунаизборима.Како
јеВојводинаконституисанакаоједнаизборнајединицаукојојсе
расподељује60мандата,анаизборима2012.годинејеучествовало
14изборнихлиста,теоријскипрагексклузивностиизноси1,64%,
аинклузивности1,37%.Топрактичнозначидајемањинскалиста
саосвојених17.773гласовабиласигуранвласникједногмандата,
докбиунајповољнијимоколностимамогладаосвојимандатиса
13.180гласова.ОсимСВМ-а,ниједнамањинскалистанијебилани
близунеопходногизборногрезултата.

Табела9.РезултатиизборазапосланикеСкупштинеАПВ
попропорционалномизборномсистему

ред-
ни
број

називизборнелисте
број
осво-
јених
гласова

%
освојених
гласова*

број
ман-
дата

%ман-
дата

1 ИзборзабољуВојводину 212.189 20,98% 16 26,67%

2 Лигасоцијалдемократа
Војводине 111.397 11,01% 8 13,33%

3 УједињенирегиониСрбије 38.965 3,85% 0 -
4 Српскарадикалнастранка 63.748 6,30% 5 8,33%
5 ПокренимоВојводину 185.311 18,32% 14 23,33%

6 Демократскастранка
Србије 59.931 5.93% 4 6,67%

7 Војвођанскипреокрет 48.208 4,77% 0 -

8 СПС-ПУПС-ЈС-СДП
Србије 113.910 11,26% 9 15,00%

9 СавезВојвођанских
Мађара 62.275 6,16% 4 6,67%

10 “ДверизаСрпску
Војводину” 46.169 4,56% 0 -

11 Свезаједно 4.842 0,48% 0 -
12 ПокретМађарскенаде 5.991 0,59% 0 -
13 ЦрногорскаПартија 2.635 0,26% 0 -

14 Српскадемократска
Странка 6.559 0,65% 0 -

*проценатосвојенихгласоваодбројабирачакојисугласали
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Упрвомкругувећинскихизбораниједанкандидатније
успеодаосвојинатполовичнувећинугласова,тејеусвимизбор-
нимјединицамаорганизованидругикруггласања.Удругикруг
већинскихизборапласиралосе50кандидатакоалицијеИзборза
бољиживот,31кандидаткоалицијеокупљенеокоСНС-а,15кан-
дидатакоалиционелистеСПС-ПУПС-ЈС-СДПСрбије,10канди-
датаСВМ-а,осмороизЛСВ-а,тројеизУРС-аипоједанкандидат
ДСС-а, коалиције Војвођански преокрет и Демократске странке
војвођанскихМађара.Од74жена (14,18%)коликосенадметало
навећинскимизборимаудругикругпрошло је13 (10,83%),ау
посланичкимклупамапремавећинскомсистемуизборанашлосе
њихтри (5,00%).Редоследпрвихпетлистапремаукупномбро-
југласовајеисти–Изборзабољиживот,ПокренимоВојводину,
СПС-ПУПС-ЈС-СДПСрбије,ЛСВ,СРС– а зањима следеДСС,
УРС,СВМ,Преокрет,Двери,Свезаједно,СДСиПокретмађар-
ске наде.Већи број гласова у првом кругу већинских избора од
броја гласованапропорционалнимизборимауспели судаосво-
је коалиција окупљена окоСПС-а,СРС,ДСС,УРСи кандидати
чланицакоалицијеСвезаједно.Теоријски,тобизначилодасуна-
ведене партије у једномандатним изборним јединицама номино-
валекандидатеодугледаиауторитета,пасуибирачикојинису
симпатизери странака-предлагачаодлучилида гласају зањихове
кандидате препознајући индивидуалне квалитете номинованих.
Највећи добитник избора одржаних по систему апсолутне већи-
нејестекоалицијаокупљенаокоДС-акојаје,користећиумакси-
малнојмогућојмерикарактеристикевећинскогизборногсистема,
са20,57%важећихгласоваосвојила70%мандатаупокрајинском
парламенту.Свеосталепартијесузначајнопотпредстављене,из-
узевСВМ-ачијејегласачкотелотериторијалноконцентрисаноу
неколикоизборнихјединица,пауњиховомслучајудолазидоблаге
потпоредстављеностиуСкупштиниАПВ.Услучајудајевећинска
компонентаизборногсистемазасновананаједнокружномгласању
распоредосвојенихмандатабибиодругачији.Симулацијомрезул-
татаизбораиз2012.годинеусистемурелативневећинекоалиција
окоДС-абиимала30мандата,ПокренимоСрбију14,СВМседам,
коалиционалистаСПС-ашест,ЛСВдваиПреокретједанмандат.
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Табела10.РезултатиизборазапосланикеСкупштинеАПВ
повећинскомизборномсистему

ред-
ни
број

називизборнелисте*
број
осво-
јених
гласова

%осво-
јених
гласо-
ва**

број
канди-
дата
у2.
кругу

број
осво-
јених
ман-
дата

%ман-
дата

1 ИзборзабољуВојво-
дину 193.098 20,57% 50 42 70,00%

2 Лигасоцијалдемократа
Војводине 94.179 10,03% 8 2 3,33%

3 Уједињенирегиони
Србије 53.464 5,70% 3 0 -

4 Српскарадикална
странка 66.692 7,11% 0 0 -

5 ПокренимоВојводину 172.310 18,36% 31 8 13,33%

6 Демократскастранка
Србије 67.491 7,19% 1 0 -

7 Војвођанскипреокрет 46.404 4,94% 1 1 1,67%

8 СПС-ПУПС-ЈС-СДП
Србије 124.827 13,30% 15 4 6,67%

9 СавезВојвођанских
Мађара 50.915 5,42% 10 3 5,00%

10 “ДверизаСрпску
Војводину” 9.859 1,05% 0 0 -

11 Свезаједно 8.941 0,95% 0 0 -

12 ПокретМађарскенаде 3.323 0,35% 0 0 -

13 ЦрногорскаПартија 293 0,03% 0 0 -

14 Српскадемократска
Странка 5.460 0,58% 0 0 -

- Групеграђана 29.687 3,16% 0 0 -

- Осталестранке 11.678 1,24% 1 0 -

*бројосвојенихгласоваупрвомкругуизбора
**проценатосвојенихгласоваодважећегбројагласачкихлистића

Избори који се одржавају по комбинованим изборним
правилимапредстављајусоцијалнулабораторијуукојојјемогуће
вршити „контролисана поређења“. Испитивањем мешовитих из-
борних система практично је могуће мерити учинке различитих
типоваизборнихинститутауистомвременскомпериодуиистим
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територијалним јединицама, а компарацијомпоследицапроизве-
денихувећинскојипропорционалнојкомпонентиизборамогуће
јевредноватиузрочно-последичнеефектевећинскогипропорци-
оналногизборногмоделананачиннакојитонијемогућепоређе-
њемвећинскихипропорционалнихсистемауразличитимдржава-
ма.ЗбогтогаиизборнисистемВојводинепредстављаплоднотло
заразличитетиповеанализа.Заизучавањепоследицакојеизборни
системпроизводи у страначком систему важно јемерити одсту-
пањакојасе јављајуприликомтранспоновањагласоваумандате
(индексдиспропорционалности)каоифрагментацијустраначког
парламентарног система (индекс ефективног броја политичких
партија).Ефективнибројпарламентарнихстранакадобијасепо-
моћуиндексакојисуразвилиМаркуЛаксоиРеинТагепера,акоји
сеизрачунаваследећомформулом:

19 

 

начком систему важно је мерити одступања која се јављају приликом транспоновања гла-
сова у мандате (индекс диспропорционалности) као и фрагментацију страначког парламен-
тарног система (индекс ефективног броја политичких партија). Ефективни број парламен-
тарних странака добија се помоћу индекса који су развили Марку Лаксо и Реин Тагепера, а 
који се израчунава следећом формулом: 




Si
N 2

1  

где је Si пропорција освојених мандата i-те странке.27 Степен (дис)пропорционалности из-
борних резултата на покрајинским изборима добијен је употребом Галагеровог индекса 
најмањих квадрата чија је предност што јаче региструје неколико већих одступања од ве-
ћег броја мањих девијација:28 

  2)(
2
1 SiViLSq  

где је Vi проценат освојених гласова i-те странке, а Si проценат освојених мандата. 

Као што је и очекивано паралелни мешовити изборни систем у коме се једна поло-
вина посланика бира по пропорционалном, а друга по већинском изборном систему по 
партијску конфигурацију производи последице које се налазе негде између већинског и 
пропорционалног пола. Ако посматрамо само пропорционалне изборе у Војводини Лаксо-
Тагепера индекс је нешто већи од републичког просека у претходна три изборна циклуса 
(2003, 2007, 2008 – 4,65), док Галагеров индекс поредећи са Републиком није био већи од 
избора из 1997. године. На другој страни, вредност индекса диспропорционалности избор-
них резултата на већинским изборима (36,86) далеко надмашује и републичке изборе из 
1990. године (23,65) који су узимани као парадигма диспропорционалности и (зло)употре-
бе изборног система у циљу остваривања што бољег изборног резултата неког од заинтере-
сованих актера.29 Осим тога, ефективан број партија у парламенту (1,93) указује да би уво-
ђење чистог система апсолутне већине на изборима у Војводини водило стварању парла-
ментарног страначког система са предоминантном странком. 

Табела 11. Удео освојених гласова и мандата на изборима за посланике Скупштине АПВ 

назив изборне листе % гласова* 
(проп. избори) 

% мандата 
(проп. избори) 

% гласова* 
(већ. избори) 

% мандата 
(већ. избори) 

Избор за бољу Војводину 22,05% 26,67% 20,57% 70,00% 

Лига социјалдемократа Војводине 11,58% 13,33% 10,03% 3,33% 

                                                            
27 Markku Laakso & Rein Taagepera, “Effective Number of Parties: A Measure with Application to Western Euro-
pe”, Comparative Political Studies, 12(1), 1979, pp. 3-27. 
28 О осталим индексима диспропорционалности видети више у: Душан Вучићевић, „Манипулативни утицај 
изборне јединице“, Српска политичка мисао, 1/2009, Институт за политичке студије, Београд, стр. 204-206. 
29 Вредности индекса ефективног броја политичких партија и диспропорционалности за републичке изборе 
наведени су према: Dusan Vucicevic, „Lijphart's Conceptual Map of Democracy - The Case of Serbia“, Serbian 
Political Thought, 1-2/2010, Institute for Political Studies, Belgrade, pp. 41-59. 
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пропорционалностиизборнихрезултатанапокрајинскимизбори-
мадобијенјеупотребомГалагеровогиндексанајмањихквадрата
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27 Markku Laakso & Rein Taagepera, “Effective Number of Parties: A Measure with Application to Western Euro-
pe”, Comparative Political Studies, 12(1), 1979, pp. 3-27. 
28 О осталим индексима диспропорционалности видети више у: Душан Вучићевић, „Манипулативни утицај 
изборне јединице“, Српска политичка мисао, 1/2009, Институт за политичке студије, Београд, стр. 204-206. 
29 Вредности индекса ефективног броја политичких партија и диспропорционалности за републичке изборе 
наведени су према: Dusan Vucicevic, „Lijphart's Conceptual Map of Democracy - The Case of Serbia“, Serbian 
Political Thought, 1-2/2010, Institute for Political Studies, Belgrade, pp. 41-59. 

где јеVi проценат освојених гласова i-те странке, а Si проценат
освојенихмандата.

Каоштојеиочекиванопаралелнимешовитиизборниси-
стемукомесеједнаполовинапосланикабирапопропорционал-
ном,адругаповећинскомизборномсистемупопартијскуконфигу-
рацијупроизводипоследицекојесеналазенегдеизмеђувећинског
ипропорционалногпола.Акопосматрамосамопропорционалне
избореуВојводиниЛаксо-Тагепераиндекс јенештовећиодре-
публичкогпросекаупретходнатриизборнациклуса(2003,2007,

27) MarkkuLaakso&ReinTaagepera,“EffectiveNumberofParties:AMeasurewith
ApplicationtoWesternEurope”,ComparativePoliticalStudies,12(1),1979,pp.
3-27.

28) Оосталиминдексимадиспропорционалностивидетивишеу:ДушанВучи-
ћевић,„Манипулативниутицајизборнејединице“,Српскаполитичкамисао,
1/2009,Институтзаполитичкестудије,Београд,стр.204-206.
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2008–4,65),докГалагеровиндекспоредећисаРепубликомније
био већи од избора из 1997. године.На другој страни, вредност
индексадиспропорционалностиизборнихрезултатанавећинским
изборима(36,86)далеконадмашујеирепубличкеизбореиз1990.
године(23,65)којисуузиманикаопарадигмадиспропорционално-
стии(зло)употребеизборногсистемауциљуостваривањаштобо-
љегизборногрезултатанекогодзаинтересованихактера.29)Осим
тога,ефективанбројпартијаупарламенту(1,93)указуједабиуво-
ђењечистогсистемаапсолутневећиненаизборимауВојводини
водилостварањупарламентарногстраначкогсистемасапредоми-
нантномстранком.

Табела11.Удеоосвојенихгласоваимандата
наизборимазапосланикеСкупштинеАПВ

називизборнелисте
%

гласова*
(проп.
избори)

%
мандата
(проп.
избори)

%
гласова*
(већ.

избори)

%
мандата
(већ.

избори)

ИзборзабољуВојводину 22,05% 26,67% 20,57% 70,00%
ЛигасоцијалдемократаВој-
водине 11,58% 13,33% 10,03% 3,33%
УједињенирегиониСрбије 4,05% - 5,70% -
Српскарадикалнастранка 6,63% 8,33% 7,11% -
ПокренимоВојводину 19,26% 23,33% 18,36% 13,33%
ДемократскастранкаСрбије 6,23% 6,67% 7,19% -
Војвођанскипреокрет 5,01% - 4,94% 1,67%
СПС-ПУПС-ЈС-СДПСрбије 11,84% 15,00% 13,30% 6,67%
СавезВојвођанскихМађара 6,47% 6,67% 5,42% 5,00%
“ДверизаСрпскуВојводину” 4,80% - 1,05% -
Свезаједно 0,50% - 0,95% -
ПокретМађарскенаде 0,62% - 0,35% -
ЦрногорскаПартија 0,27% - 0,03% -
СрпскадемократскаСтранка 0,68% - 0,58% -
Групеграђана - - 3,16% -
Осталестранке - - 1,24% -

*проценатосвојенихгласоваодважећегбројагласачкихлистића

29) Вредности индекса ефективног броја политичких партија и диспропорци-
оналности за републичке изборе наведени су према:DusanVucicevic, „Li-
jphart’sConceptualMapofDemocracy-TheCaseofSerbia“,SerbianPolitical
Thought,1-2/2010,InstituteforPoliticalStudies,Belgrade,pp.41-59.
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Табела12.Индексиефективногбројаполитичкихпартија
и(дис)пропорционалности30)

6.мај2012.године N LSq
пропорционалнакомпонента 5,50 7,74
већинскакомпонента 1,93 36,86
укупно–мешовитиизбори 3,42 20,14

УколикојенамеразаконодавцауВојводинибиладакре-
ирањем комбинованог изборног модела омогући представљање
свихколико-толикорелевантнихинтересауСкупштиниАПВ,ада
истовременообезбедиуслове заизборстабилнеирелативнохо-
могене владе, онда је та намера успешно остварена. Већинским
изборниминститутимаумањенјебројпарламентарнихпартијаса
коалиционимиуцењивачкимпотенцијаломиотворенпуткаиз-
градњи страначког система са умеренимплурализмом, док је са
другестранепропорционалнимизборимаублаженапотенцијално
изузетновисокадиспропорционалностизборнихрезултатаиомо-
гућеноосвајањемањегбројамандатаонимпартијамакојебидо
посланичкихклупадвокружнимгласањемтешкодолазиле.Такоје
мешовитиизборнимоделпроизвеопоследицекарактеристичнеза
такавтипизборногсистема–репрезентативностпредставничког
телаиједноставнијеобразовањепарламентарневећине,национал-
ну (покрајинску) и локалну представљеност, одговорност парла-
ментарацаналокалноминационалном(покрајинском)нивоу.

Окончањешестомајскихизбораиобјављивањеизборних
резултатаупрвомтренуткузасенилесуоптужбеокрађигласоваи
изборнимнерегуларностиманасвимнивоима.Осимнапредњака
иДвериуизношењуоптужбиуВојводинипредњачилисуи,из-
ненађујуће,шефСВМ-аипредседничкикандидатИштванПастор
каоилидерпокрајинскогодбораЛДП-аДушанМијић.Идок је
председникСавезавојвођанскихМађаракаодоказнерегуларности
наводиоразликуубројуосвојенихгласованараличитимнивоима
избора,појавуразличитотониранихгласачкихлистићауизборном
материјалууСуботицииодличанрезултатЛСВ-а„коганигденије
било“,аодједномсе„уздигаокаофеникс“,Мијићјеизразиосум-
њу у регуларност покрајинских избора тврдећи да јеПреокрету
30) ПриизрачунавањуЛаксо-Тагепераиндексасвакакоалиција-изборналистаје

бројана као једна странка; кандидати група грађана на већинскимизбори-
мапредстављајујединственукатегорију,каоикандидатистранакакојенису
учествоваленапропорционалнимизборима.
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покраденооко2.000гласоваочемусведочи„многонејасноћаине-
логичностиуизвештајимаизборнихкомисијаиразличитихобра-
чунагласова“.31)Ипак,наконпобедеТомиславаНиколићаудругом
кругупредседничкихизбораидоговорадемократаиСВМ-аофор-
мирањупарламентарневећинеупокрајинскојскупштиниутихну-
лајеимедијскакампањаоизборниммалверзацијама.

Иакоформирањепокрајинскевладенијеформалноувези
са конституисањем владе на нивоуРепублике још једном се по-
казалодапостизборнеигренанижимнивоимавластизависепре
свега од договора и комбинаторике коју партијске централе по-
стигну у Београду.У складу са тим, првобитна намера да у по-
крајинскувећинубудуукључениДС,СВМ,ЛСВикоалицијаоко
СПС-аотпалајеубрзонаконотпочињањапреговораоформирању
републичкеизвршневластиодстраненапредњакаисоцијалиста.
Тако јенајпре22. јуна запредседникаСкупштинеАПВизабран
ИштванПастор да би двадесетак дана касније била изгласана и
новавладаВојводиненачелусановим-стариммандатаромБоја-
номПајтићем.УпркостомештојеДемократскастранкаузпомоћ
СВМ-аималавећинупотребнузаконституисањеизвршневласти
уВојводини у саставпокрајинске владе укључени суи чланови
ЛСВ-ачимејеобезбеђенакомотнавећинауСкупштиниАПВ.Тако
јепрактичноуВојводиниформиранавећинаодпартијакојећеу
НароднојскупштиниРСчинитиопозицијуиобратно.Остаједасе
видикаквећерепрекусијепорадпокрајинскевладеињеноднос
сарепубличкомвладомиматитаквапозиција,аумиривањутурбу-
ленцијанарелацијиНовиСад–Београдсигурнонећедопринети
ниодлукаУставногсудаонеуставности22одредбеЗаконаоутвр-
ђивањунадлежностиАПВ,каоинедавнонајављенарасправаупо-
крајинскојскупштиниоПредлогудекларацијеозаштитиуставних
изаконскихправаВојводине.

31) Дневник,9.5.2012,10.5.2012,14.5.2012.www.dnevnik.rs
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DusanVucicevic

PROVINCIAL ELECTIONS 2012 
 IN VOJVODINA

S u m m a r y

Elections in Vojvodina 2012 had been third elections held under mixed 
electoral model. Relatively high voter turnout – especially in rural and eco
nomically underdeveloped municipalities – higher number of spoilt votes 
– primarily in municipalities inhabited with Serbs – URS and Preokret un
derachievement, SRS winning seats in provincial parliament despite fact 
they did not reach electoral threshold at national elections, three times 
higher number of mandates under PR comparing with previous elections 
for coalitions gathered around SPS, only one minority list – SVM – in As
sembly of APV, are some of the 2012 provincial elections results. However, 
the most important electoral result is a consequence of main character
istics of parallel electoral system. A large number of seats won by Demo
cratic Party (DS) coalition under TRS have compensated for their relatively 
poor result under PR. Despite winning only 2% of votes more under PR 
than their biggest opponent, coalition around SNS, convincing win under 
TRS allowed DS to take almost absolute majority of mandates in the As
sembly of Vojvodina.
Key words: elections, Vojvodina, mixed electoral system, Assembly of APV
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Петар Матић*

Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град

С а  ж е  т а к

Пред мет овог ра да је ана ли за ло кал них из бо ра у Ср би ји 2012. Раз
ма тра ју се ре зул та ти и по сле ди це из бо ра, ак те ри у из бор ном 
про це су, као и кам па ње ко је су прет хо ди ле ло кал ним из бо ри ма. 
Прем да у на уч ним и струч ним по ле ми ка ма пре о вла ђу је ми шље ње 
да су ло кал ни из бо ри „дру го ра зред ни“ они, по сле дич но, мо гу ин/ди
рект но об ли ко ва ти и ре зул та те пар ла мен тар них или пред сед
нич ких из бо ра. Као при мар не ис тра жи вач ке ме то де ко ри сте се 
ана ли за са др жа ја и ана ли тич ки ме тод пре ко ко јег се ин тер пре
ти ра ју ре зул та ти и по сле ди це ло кал них из бо ра. Аутор за хва та 
чи тав низ пи та ња ко ја ди рект но или ин ди рект но ути чу на су
шти ну и ис ход из бо ра, као што су са мо из бор но за ко но дав ство, 
из бор не кам па ње и њи хо во фи нан си ра ње, кон тек сту ал ни фак то
ри и сл. 
Кључ не ре чи: ло кал ни из бо ри, хи пер по ли ти за ци ја, фраг мен та ци ја 
пар тиј ске сце не, по ли тич ке пар ти је, ло кал на ауто но ми ја

1. Ло кал ни из бо ри – из ме ђу пр во ра зред них  
и дру го ра зред них

Ло кал ни, као и цен трал ни из бо ри, од ре ђу ју ди стри бу ци ју 
мо ћи, по ли тич ко пред ста вља ње гра ђа на и ка у зал но ути чу на по

РЕ ЗУЛ ТА ТИ И ПО СЛЕ ДИ ЦЕ  
ЛО КАЛ НИХ ИЗ БО РА У СР БИ ЈИ 

 2012. ГО ДИ НЕ**

*  Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар
ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

**   Ис тра жи вачса рад ник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
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ли тич ку ста бил ност у ло кал ним за јед ни ца ма.1) Ме ђу тим, из бор на 
утак ми ца и тр жи ште по ли тич ких оп ци ја на ло кал ном ни воу умно
го ме су опре де ље ни функ ци ја ма и над ле жно сти ма ло кал них вла
сти. Ка па ци те ти и мо гућ но сти ло кал них вла сти да са мо стал но, 
без упли та ња цен тра, про ду ку ју јав на до бра од ре ђу је и по ли тич ку 
аген ду ло кал ног ни воа од лу чи ва ња што усло вља ва ко ја ће пи та ња, 
ло кал на или на ци о нал на, пре ва ли ра ти то ком ло кал них из бор них 
кам па ња. Мно го број на ис тра жи ва ња и ана ли зе ло кал них из бо ра 
до ла зе до раз ли чи тих за кљу ча ка о по сле ди ца ма ло кал них из бо ра 
на це ло куп ни по ли тич ки жи вот јед ног дру штва. До ми ни ра ју ко
ја ло кал не из бо ре ин тер пре ти ра ју као „дру го ра зред не“, „ре флекс“ 
на ци о нал них из бо ра и „по ли гон“ за оп се жни је за хва те и ре фор ме 
из бор ног за ко но дав ства.2) Глав ни раз лог та квог ту ма че ња ло кал них 
из бо ра огле да се у че стој не мо гућ но сти ло кал них вла сти да ауто
ном но од лу чу ју и њи хо вој фи скал ној и бу џет ској под ре ђе но сти др
жав ним ор га ни ма. 

Кон цепт „пр во ра зред них“ и „дру го ра зред них“ из бо ра да
ти ра од Карл Хајнц Рај фа и Хер ма на Шми та, те пре ма овој те зи 
„дру го ра зред ни“ из бо ри су сви они ко је са ми гра ђа ни пер ци пи ра ју 
као ма ње бит не. То се, пре све га, очи ту је кроз уве ћа ну ап сти нен ци
ју и по сле дич ни „де мо крат ски де фи цит“ чи ме се ума њу је ле ги ти
ми тет ин сти ту ци ја у ко је се би ра ју пред став ни ци.3) У окол но сти ма 
ка да ло кал ни из бо ри не ма ју ве ли ки зна чај и са ми ло кал ни ли де ри 
углав ном по ста ју од го вор ни ји пар тиј ским цен тра ла ма не го гра ђа
ни ма чи је би ин те ре се, у скла ду са ба зич ним де мо крат ским на че
ли ма и прин ци пи ма, тре ба ли да за сту па ју. Ме ђу тим, по ред та квих 
схва та ња по сто је и она ко ја ло кал не из бо ре тре ти ра ју као зна чај не 
за ства ра ње ши ре сли ке о по ну ђе ним по ли тич ким оп ци ја ма. Ло
кал не из бор не кам па ње мо гу ути ца ти на ре зул та те на ци о нал них 
из бо ра по што би ра чи ма пру жа ју ин фор ма ци је и нео п ход но зна ње 
по мо ћу ко јег они мо гу ар ти ку ли са ти по ну ђе не по ли тич ке иде је и 
фор му ли са ти соп стве не пре фе рен це и ста во ве при ли ком на ци о
1) Matt Evans, „Elec to ral Re form and Po li ti cal Plu ra lism in Lo cal Go vern ment“, 

Party Po li tics, vol. 16, no. 3, Sa ge Pu bli ca ti ons, 2010, p. 396. 
2) Ми лан Јо ва но вић, „Ре фор ме из бор ног пра ва ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји“, 

Политичка ревија, вол. 16, бр. 2, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2008. 

3) Fred Cu tler, „One Vo ter, Two FirstOr der Elec ti ons?“, Elec to ral Stu di es, vol. 27, 
iss. 3, El se vi er Pu blis hing, 2008, pp. 492493. 
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нал них из бо ра.4) Та ко, по ли тич ка со ци ја ли за ци ја кроз ло кал не из
бо ре, као и „дру штве ни и по ли тич ки тре нинг гра ђа на“ мо гу у из
ве сној ме ри до при не ти ши рој би рач кој мо би ли за ци ји и из бор ној 
пар ти ци па ци ји.5)

Ипак, упо ред на ис тра жи ва ња по ка зу ју да ло кал не из бо ре 
че сто пра ти ни жи ни во из бор не пар ти ци па ци је, а то се по себ но 
ви ди на осно ву сту ди ја слу ча ја мно гих по ли тич ких си сте ма. Чак и 
ви со ко раз ви је ни и ста бил ни де мо крат ски по ли тич ки по рет ци, са 
ду гом из бор ном тра ди ци јом по пут САД, где се при бли жно 500.000, 
пре све га ло кал них функ ци ја се лек ту је кроз из бор ни про цес, по се
ду ју оп шти тренд уве ћа ва ња ап сти нен ци је, „де мо крат ског де фи
ци та“, кри зе ле ги ти ми те та и не за до вољ ства учин ком по ли тич ког 
си сте ма, а то се нај о чи глед ни је ви ди на ло кал ном ни воу. 

Ов де би сва ка ко тре ба ло по ме ну ти и уло гу кон тек сту ал
них фак то ра ко ји мо гу има ти кључ ну уло гу на из ла зност и ре зул та
те ло кал них из бо ра. По ли тич кокул ту ро ло шки фак то ри по пут јав
не кул ту ре и дру штве ног (со ци јал ног) ка пи та ла мо гу по тен ци јал но 
од ре ди ти и по сле ди це из бо ра од ре ђе ног из бор ног си сте ма. Сту ди је 
из обла сти по ли тич ке кул ту ре по твр ђу ју ову хи по те зу, те се по ка
зу је да дру штва са ви шим ни во ом уну тра шње ко хе зи је и ме ђу соб
ног по ве ре ња исто вре ме но по се ду ју из ра же ни ји сте пен по ли тич
ке пар ти ци па ци је, што се нај е ви дент ни је ма ни фе сту је у из бор ном 
про це су.6) У скла ду с тим, из бо ри за ло кал не ор га не вла сти мо гу 
би ти опре де ље ни по ме ну тим фак то ри ма и оп штим по ве ре њем не 
са мо у по ли тич ке пар ти је, већ и ло кал не, па у крај њем слу ча ју и 
цен трал не по ли тич ке ин сти ту ци је. Док у слу ча ју из бо ра за цен
трал не ор га не ве ћи на ин фор ма ци ја ко је би ра чи до би ја ју о де ло ва
њу по ли тич ких пар ти ја до ла зи кроз ма сов не ме ди је, код ло кал них 
оне нај че шће те ку пу тем кон та ка та и ко му ни ка ци ји ме ђу са мим 
гра ђа ни ма.

Ов де је нео п ход но по ме ну ти да су се пр ве про ме не у пе
ри о ду вла да ви не Сло бо да на Ми ло ше ви ћа од и гра ле упра во на ло
4) Mic hael M. Bec htel, „Not Al ways Se condOr der: Sub na ti o nal Elec ti ons, Na ti o

nalLe vel Vo te In ten ti ons, and Vo la ti lity Spil lo vers in a Mul tiLe vel Elec to ral Sys
tem“, Elec to ral Stu di es, vol. 31, iss. 1, El se vi er Pu blis hing, 2012, p. 172. 

5) Ca ro le Pa te man, Par ti ci pa tion and De moc ra tic The ory, Cam brid ge Uni ver sity 
Press, Cam brid ge, 1970. 

6) Ви де ти, ре ци мо у Step hen Ma ce do et. al., De moc racy at Risk: How Po li ti cal 
Cho i ces Un der mi nes Par ti ci pa tion and What We Can Do Abo ut It, Bro o kings In
sti tu tion Press, 2005. 



ИЗБОРИ У СРБИЈИ 2012. ГОДИНЕ: (НЕ)ОЧЕКИВАНА ПРОМЕНА   

84

кал ном ни воу, те да су те кле „од о здо“, то ком и на кон ло кал них из
бо ра 19961997. го ди не, и ве ро ват но се мо гу убро ја ти у је дан од 
пре суд них фак то ра у ка сни јој сме ни ре жи ма то ком 2000. го ди не. 

2. Нор ма тив ни и по ли тич ки оквир

Као и у мно гим дру гим пост ко му ни стич ким си сте ми ма, 
уво ђе њем по ли тич ког плу ра ли зма и то ком тран зи ци је, из бор но за
ко но дав ство и мо де ли из бо ра по ли тич ких пред став ни ка би ли су 
пред мет кон стант них ре форм ских по ду хва та. Из те оп ште сли ке не 
мо же се из дво ји ти ни си стем из бо ра ло кал них пред став ни ка. Ме
ђу тим, бр зи на, а че сто и ими та тив ност у њи хо вој им пле ме та ци ји 
не рет ко су во ди ли не кри тич ком при ме њи ва њу од ре ђе них мо де ла 
што је у прак си, као про прат ну по ја ву, про ду ко ва ло од ре ђе не не га
тив не ефек те би ло да је реч о ве ћин ском, би ло о про пор ци о нал ном 
си сте му.7) 

Ло кал ни из бо ри у Ср би ји одр жа ју се у ре дов ном тер ми ну 
на сва ке че ти ри го ди не. Гла са ње је тај но и не по сред но, при че
му сва ки пу но лет ни и прав но спо со бан гра ђа нин Ре пу бли ке Ср
би је по се ду је ак тив но и па сив но би рач ко пра во, та ко да се мо же 
кан ди до ва ти за би ло ко ју од ло кал них функ ци ја. Број ман да та у 
скуп шти на ма оп шти на и гра до ва ни је усло вљен ве ли чи ном те ри
то ри јал них је ди ни ца и број но шћу по пу ла ци је, већ су за ко ном уста
но вље не уни форм не пре ди спо зи ци је за све оп шти не и гра до ве. Та
ко је мак си мал ни број од бор ни ка у оп шти на ма ли ми ти ран на 75, у 
гра до ви ма на 90, док је за Бе о град због ве ли чи не и ста ту са глав ног 
гра да та ле стви ца по диг ну та на 110. 

Иако је си стем из бо ра пред став ни ка у На род ној скуп шти
ни Ре пу бли ке Ср би је већ 1992. про ме њен из ве ћин ског у про пор
ци о нал ни, ве ћин ски из бор ни си стем при ли ком из бо ра ло кал них 
7) О то ме по бли же ви де ти у Зо ран Сто јиљ ко вић, „По ли тич ке пар ти је и по ли

тич ка пар ти ци па ци ја – слу чај Ср би ја“, Годишњак, Фа кул тет по ли тич ких на
у ка, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Бе о град, 2007. Аутор на во ди да су по сле ди це 
при ме не мо де ла ве ћин ског из бор ног си сте ма у по је ди ним слу ча је ви ма без 
ман да та оста вља ле чак и оне ко ји осво је 2030% гла со ва. С дру ге стра не, 
при ме на про пор ци о нал ног из бор ног си сте ма за оп штин ске и град ске од бор
ни ке уз ума ње ни цен зус (ре пу блич ки 5%, ло кал ни 3%) на кон 2004. во ди ли су 
пре ко мер ној плу ра ли за ци ји пар тиј ске сце не и кон стантнoj политичкoj не ста
бил но сти на ло кал ном ни воу. 
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пред став ни ка остао је на сна зи све до 2004. го ди не. Од пр вих ло
кал них из бо ра у Ср би ји 1992. укуп но је про шло 5 из бор них ци
клу са, те су се ло кал ни из бо ри одр жа ли 1996, 2000, 2004, 2008. и 
ко нач но, по след њи 2012. го ди не. При том, у два из бор на ци клу са, 
1992. и 1996. при ме њи вао се дво кру жни ве ћин ски, док је на ло
кал ним из бо ри ма 2000. био им пле мен ти ран си стем ре ла тив не ве
ћи не, тра ди ци о нал но при ме њен у Ве ли кој Бри та ни ји и зе мља ма 
Ко мон вел та. Про пор ци о нал ни мо дел из бо ра ло кал них пред став ни
ка пр ви пут је при ме њен 2004, али је за раз ли ку од Д’Он то ве фор
му ле код пар ла мен тар них из бо ра, као мо дел пре ра спо де ле гла со ва 
у ман да те при ли ком тих ло кал них из бо ра упо тре бља ва на ХерНи
ма је ро ва фор му ла.8) Ума ње ни из бор ни праг од 3% и при ме на про
пор ци о нал ног из бор ног си сте ма во ди ли су сво је вр сној иде о ло шкој 
и пар тиј ској фраг мен та ци ји на ло кал ном ни воу, па и, у из ве сним 
си ту а ци ја ма, хи пер по ли ти за ци ји ло кал не по ли тич ке сце не. Ме ђу
тим, и ту је при мет но да ко а ли ци је на на ци о нал ном ни воу не мо
ра ју би ти исто вет не они ма ко је функ ци о ни шу на суб на ци о нал ном, 
што је услед број но сти је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји, али 
и дру гим по ли тич ким си сте ми ма, чест слу чај.9) Све ове про ме не 
во ди ле су раз ли чи тим ефек ти ма, али је пар тиј ски си стем на ло кал
ном ни воу, по сма тра но у це ло сти, и да ље остао ви со ко фраг мен ти
ран и хи пер по ли ти зо ван. 

До пот пу ног ујед на ча ва ња и хар мо ни за ци је про пи са у 
обла сти из бо ра за све ни вое у вер ти кал ној ор га ни за ци ји вла сти 
до ла зи 2007, усва ја њем па ке та за ко на ко ји ма се уре ђу је сфе ра ло
кал не са мо у пра ве. Од та да се на ло кал ним, као и пар ла мен тар ним 
из бо ри ма у Ср би ји им пле мен ти ра Д’Он то ва фор му ла уз цен зус од 
5%. По диг ну ти праг за 2% је, пре ма оче ки ва њи ма про ду ко вао сма
њи ва ње бро ја ре ле вант них по ли тич ких ак те ра на ло кал ном ни воу. 

За кон о ло кал ној са мо у пра ви из 2007. уки нуо је не по сре
дан из бор пред сед ни ка оп шти не ко ји је био им пле мен ти ран прет
ход ним (2002), иако је у Евро пи при су тан тренд ја ча ња по зи ци

8) О по ме ну тим ре фор ма ма из бор ног за ко но дав ства за ло кал не из бо ре ши ре по
гле да ти у: Ми лан Јо ва но вић, „Ре фор ме из бор ног пра ва ло кал не са мо у пра ве 
у Ср би ји“, Политичкаревија, вол. 16, бр. 2, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2008.

9) Сла ви ша Ор ло вић ка же да „по сто ји раз ли ка из ме ђу ко а ли ци ја на на ци о нал
ном и суб на ци о нал ном ни воу...“ те да сто га „...ре ла ци је вла сти и опо зи ци је 
ни су јед но став не ни јед но знач не.“, Сла ви ша Ор ло вић, „Те о ри ја ко а ли ци ја и 
фор ми ра ње вла де“, Годишњак, 2010, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Уни вер зи
тет у Бе о гра ду, Бе о град, 2010, стр. 100. 
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је ло кал не ег зе ку ти ве, одн. гра до на чел ни ка као ње ног но си о ца. 
По след њих де це ни ја он се уво ди у Ита ли ји, Пољ ској и у ве ћи ни 
не мач ких фе де рал них је ди ни ца, док у мно гим дру гим си сте ми ма, 
као што су Ен гле ска и Нор ве шка има екс пе ри мен тал ни ка рак тер и 
по чи ње да се при ме њу је од 2000. го ди не у ма њем бро ју је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве.10) Сход но струч ним и на уч ним ана ли за ма и 
пре по ру ка ма да ли је тре ба ло за др жа ти не по сре дан из бор, чи ме 
би се за др жао ви ши ни во ле ги ти ми те та и по тен ци јал но по ди гла 
ефи ка сност ло кал них ин сти ту ци ја или оп шти на ма отво ри ти про
стор за са мо стал но опре де љи ва ње о мо де лу из бо ра пред сед ни ка 
оп шти не. 

Ов де би сва ка ко тре ба ло раз мо три ти мо гућ но сти при ме не 
од ре ђе них ал тер на тив них ре ше ња у ци љу при бли жа ва ња и ја ча ња 
ве зе из ме ђу гра ђа на и њи хо вих пред став ни ка. Та ко, ак ту ел ни Це
СИДов пред лог за про ме ну за ко но дав ства у обла сти ло кал них из
бо ра и при ме ну пер со на ли зо ва ног про пор ци о нал ног си сте ма пред
ста вљао би зна ча јан ис ко рак у ци љу по ме ну тог ја ча ња ве зе гра ђа на 
и иза бра них. На осно ву ових пре по ру ка би ра чи би се из ја шња ва
ли о кан ди да ти ма ко ји би осво је не гла со ве пре но си ли по ли тич ким 
пар ти ја ма, а стран ке би ле у оба ве зи да на од бор нич ке и дру ге ло
кал не функ ци је по ста вља ју оне са нај ве ћом по др шком. То би, сва
ка ко, до при не ло раз во ју ло кал не и уну тар пар тиј ске де мо кра ти је, 
јер би при мо ра ло по ли тич ке стран ке да се лек ту ју и у сво је ре до ве 
до во де ви ђе ни је кан ди да те док би исто вре ме но гра ђа ни ма пру жи
ло ја сни ју сли ку о лич но сти ма за ко је гла са ју. С об зи ром на то да је 
пред ло же ни мо дел у осно ви про пор ци о на лан, с од ре ђе ним ко рек
ци ја ма кроз уво ђе ње по зи тив них еле ме на та ве ћин ског си сте ма, он 
би за др жао ви сок ни во сра змер но сти, док би исто вре ме но до при
нео по ди за њу од го вор но сти ло кал них пред став ни ка, а по сле дич
но и тран спа рент ни јем и ефи ка сни јем упра вља њу ло кал ним за јед
ни ца ма. Не би тре ба ло смет ну ти с ума ни мо гућ но сти па ра лел не 
им пле мен та ци је ве ћин ског и про пор ци о нал ног из бор ног си сте ма 
као што је то слу чај у Фран цу ској и Пољ ској. Ов де ни је по сре ди 
ме шо ви ти из бор ни си стем, већ се про пор ци о нал ни си стем при
ме њу је у ве ћим је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве, са хе те ро ге ним 
де мо граф ским ка рак те ри сти ка, док се ве ћин ски ко ри сти у ма њим 
10) Bas Den ters, „Duo or Duel? The Re la ti ons bet we en Mayors and Co un cils in De

moc ra tic Lo cal Go vern ment“, у: The Euro pean Mayor: Po li ti cal Le a ders in Chan
ging Con text of Lo cal De moc racy (eds. He nry Bäck, Hu bert He i nelt, An nick Mag
ni er), VS Ver lag für So zi al wis sen schaf ten/GWV Fac hver la ge GmbH, 2006.
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и хо мо ге ни јим сре ди на ма. Сва ка ко би тре ба ло по ме ну ти и пред
но сти ме шо ви тог из бор ног си сте ма, ко ји је у на шој прак си при ме
њен при ли ком из бо ра пред став ни ка у Скуп шти ни АП Вој во ди не. 
И код ме шо ви тог си сте ма су мо гу ће раз ли чи те ком би на ци је, па се, 
ре ци мо, на ло кал ним из бо ри ма у Ју жној Афри ци упо тре бља ва ме
шо ви ти из бор ни си стем ко јим се 40% чла но ва ло кал них ве ћа би ра 
про пор ци о нал ним си сте мом, док се 60% би ра ве ћин ским си сте
мом уз мо дел ре ла тив не ве ћи не (first past the post). У Скуп шти ни 
АП Вој во ди не је број ман да та ко ји се до де љу је про пор ци о нал ним 
и ве ћин ским ме то дом јед нак (по 60).

То ком овог из бор ног ци клу са ни је до шло до бит ни јих 
про ме на си сте ма за из бор од бор ни ка у је ди ни ца ма ло кал не са мо
у пра ве, али су до го ди ле од ре ђе не ре ви зи је у ши рем за ко но дав ству 
ко је по сред но ути че на ши ре функ ци о ни са ње из бор ног си сте ма на 
свим ни во и ма вла сти, па и на ње го ве по сле ди це. Нај зна чај ни ја но
ви на уве де на је За ко ном о по ли тич ким стран ка ма из 2009. ко ји је 
100 пу та уве ћао број пот пи са нео п ход них за њи хо ву ре ги стра ци ју 
(са 100 на 10.000). Сми сао овог ра ди кал ног по ве ћа ва ња бро ја пот
пи са за ре ги стра ци ју по ли тич ких стра на ка огле дао се у по тре би 
сма њи ва ња бро ја ак тив них стра на ка у Ср би ји, што се у прак си и 
оства ри ло, па је од не ка да шњих 600, на кон пре ре ги стра ци је и уочи 
из бо ра у Ср би ји оста ло 87 ре ги стро ва них стра на ка, да би се тај 
број до са да по ве ћао за још че ти ри пар ти је. При том, сва ка ко би 
тре ба ло на по ме ну ти да је у том зби ру ве ћи број ма њин ских пар
ти ја, што је усло вље но и по зи тив ном дис кри ми на ци јом кроз сма
њи ва ње бро ја нео п ход них пот пи са при ли ком њи хо ве ре ги стра ци је 
(1000).11) 

Дру га из ме на ко ја по тен ци јал но во ди укруп ња ва њу пар
тиј ске сце не ка ко на ре пу блич ком, та ко и ло кал ном ни воу им пле
мен ти ра на је За ко ном о фи нан си ра њу по ли тич ких ак тив но сти где 
се пред ви ђа да из бор не ли сте са ма ње од 1%, а у слу ча ју ма њин
ских ли ста 0,2% осво је них гла со ва, не до би ја ју по вра ћај сред ста ва 
ко је су по ло жи ли као из бор но јем ство.12) Сво је вр сна „про хи би тив
на кла у зу ла“ у фи нан си ра њу из бор них ак тив но сти до дат но спре
ча ва хи пер по ли ти за ци ју и пре ко мер ну фраг мен та ци ју пар тиј ске 
сце не, по што оне мо гу ћа ва уче шће у из бор ној тр ци по ли тич ким 
11) Чл. 8. и 9. За ко на о по ли тич ким стран ка ма, СлужбенигласникРС, 36/2009, 

Бе о град, 2009. 
12) Чл. 26. За ко на о фи нан си ра њу по ли тич ких ак тив но сти, Службени гласник

РС,43/2011, Бе о град, 2011. 
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оп ци ја ма без ре ал них шан си да пре ђу по сто је ћи из бор ни праг, што 
по сле дич но, во ди по сте пе ној ре дук ци ји бро ја стра на ка.

3. Из бор на кам па ња

Ток из бор не кам па ње на ло кал ним из бо ри ма у Ср би ји 
2012. био је у ве ли кој ме ри обе ле жен пред сед нич ком и пар ла мен
тар ном тр ком ко је су се од и гра ва ле исто вре ме но. Ре ша ва ње еко
ном ских и со ци јал них про бле ма на ла зи ли су се у са мом сре ди шту 
кампaње, док су по је ди на пи та ња ко ја су обе ле жи ла прет ход не 
кам па ње овог пу та би ла у дру гом пла ну. По ра жа ва ју ћи еко ном
ски ре зул та ти и учи нак прет ход не Вла де усло ви ли су да кам па ња 
уче сни ка у из бо ри ма бу де усме ре на на по ли тич ке опо нен те, док 
су со лу ци је за те шко ће са ко ји ма се су о ча ва ју дру штво и др жа ва 
углав ном оста ја ле у дру гом пла ну. Прем да „не га тив на кам па ња“ 
ни је но ва по ја ва у из бор ним про це си ма у Ср би ји, ни ти је ка рак те
ри стич на са мо за Ср би ју (од ре ђе ни еле мен ти не га тив не кам па ње 
при сут ни су у го то во свим кам па ња ма и у свим др жа ва ма), над ме
та ње у из бор ној тр ци 2012. оста ће упам ће но по из у зет но не га тив ној 
ко но та ци ји по ру ка упу ће них би ра чи ма и ме ђу соб них, че сто не у те
ме ље них оп ту жби уче сни ка у из бо ри ма.13) Слич но сти у ста во ви ма 
по ли тич ких пар ти ја око нај зна чај ниј них др жав них пи та ња (Ко со ва 
и Ме то хи је, европ ских ин те гра ци ја, еко ном скосо ци јал них и сл.) 
до ве ли су до по ку ша ја да ли де ри нај зна чај ни јих пар ти ја пред ста ве 
про тив ни ке у нај не га тив ни јем све тлу. Не га тив на кам па ња СНСа 
је пре вас ход но би ла усме ре на на нај ви ше функ ци о не ре ДСа и ко
руп ци о на шке афе ре, док је, с дру ге стра не, оштри ца ДСових кри
ти ка и не га тив не кам па ње на ра чун ли де ра та да во де ће опо зи ци о не 
стран ке, СНС, по ку ша ла да по тен ци ра и на гла си за о крет у ста ву 
пре ма по ме ну тим на ци о нал ним пи та њи ма. Те кам па ње ко је су се 
пре вас ход но во ди ле на пред сед нич ким и пар ла мен тар ним из бо ри
ма умно го ме су обе ле жи ле при ро ду и са др жај из бор них су че ља ва
ња и на ло кал ном ни воу. 
13) О ефек ти ма „не га тив не кам па ње“ и по ли тич ком (ан ти)ре кла ми ра њу у Ср би ји 

ши ре ви де ти у: Алек сан дра Ми ро вић, Пе тар Ма тић, „По ли тич ко (ан ти)ре кла
ми ра ње у из бор ном про це су 2012. у Ср би ји – на чин во ђе ња из бор не кам па ње 
као од раз по ли тич ке кул ту ре“, Српскаполитичкамисао, вол. 36, бр. 2, Ин сти
тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 297315. 



89

                                Петар Матић      -    РЕЗУЛТАТИ И ПОСЛЕДИЦЕ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА У СРБИЈИ 2012. ГОДИНЕ

Ме ђу тим, упр кос звуч ним сло га ни ма на пред сед нич ким и 
пар ла мен тар ним из бо ри ма по пут „Из бор за бо љи жи вот“, „По кре
ни мо Ср би ју“, „Исти на“ или „Ја ки ре ги о ни, ја ка Ср би ја“, ло кал не 
из бо ре 2012. обе ле жи ле су по ру ке дру га чи је са др жи не и сим бо ли
ке од го ре по ме ну тих. Је дан од сло га на ко ји је за си гур но при ву као 
нај ви ше па жње и био пред мет по ле ми ка је ДССов на из бо ри ма за 
од бор ни ке гра да Бе о гра да. Не ки мар ке тин шки струч ња ци ве ру ју 
да је тај сло ган под на зи вом „Раз ли чак – јер ни смо сви исти“ у се би 
са др жао ви ше стру ку сим бо ли ку.14)

Та бе ла 1. Не ки од нај пре по зна тљи ви јих сло га на  
на ло кал ним из бо ри ма у Ср би ји 2012. го ди не

је ди ни ца 
ло кал не 

са мо у пра
ве

стран ка сло ган

Бе о град ДСС „Раз ли чакјер ни смо сви 
исти“

Ја го ди на ЈС „До ма ћин ски“

Кра гу је вац За јед но за Кра гу је вацУРС
„Рад нич ки, по бед нич ки,  
кра гу је вач ки“,  
„До бро ју тро, Шу ма ди јо“

Су бо ти ца Со ци јал де мо крат ска  
пар ти ја „Нај бо љи ком ши ја“

Ле ско вац ЛДП „И Ле ско вац је Ср би ја“

Мај дан пек Вла шка де мо крат ска  
стран ка Ср би је

„По бе ди ће мо јер нас има  
нај ви ше“

Жа гу би ца Вла шка де мо крат ска 
стран ка Ср би је

„За и грај мо Влај ну и Мо ра
вац“

Ефе кат те „пр ља ве кам па ње“ у ко јој су пред ња чи ли пред
став ни ци две нај ја че по ли тич ке гру па ци је оку пље не око СНСа 
и ДСа је не што ни жа из ла зност у од но су на прет ход не из бор не 
ци клу се. Та ко су ши ром Ср би је у гра до ви ма и оп шти на ма то ком 
кам па ње осва ну ли пла ка ти са па ро ла ма по пут „Они ле по жи ве, ... 
14) Струч њак за мар ке тинг Ср ђан Ми ли во је вић твр ди да је реч о „ви ше слој ној 

по ру ци“, ко ја но си о ца ли сте ДССа на град ским из бо ри ма Алек сан дра По по
ви ћа пред ста вља као успе шног, мла дог чо ве ка, док се раз ли чак пре ма пре да
њу ко ри сти као лек про тив „жу ти це“, што се сим бо лич ки сна жно по ве зу је са 
вла шћу у Бе о гра ду, под вођ ством ДСа. Ви де ти на ин тер нет стра ни ци:
http://www.slo bod na e vro pa.org/con tent/slo ga ni_ne_od lu cu ju_iz bo re/24524230.
html 
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а ти?“ са крај ње не га тив ним при зву ком и сим бо ли ком про тив во де
ћих функ ци о не ра ДСа. На су прот њи ма, у во де ћим елек трон ским 
ме ди ји ма су осва ну ли спо то ви у ко ји ма се не дво сми сле но упо ре ђу
ју пре ђа шње са из ја ва ма ли де ра на пред ња ка на кон рас це па и одва
ја ња од ра ди ка ла. 

Дру ги, зна чај ни ји по ка за тељ је из ра зи то ве ли ки број тзв. 
„бе лих“ и не ва же ћих ли сти ћа (ско ро 4,5%) чи ме је ја сно ис ка за но 
не за до вољ ство гра ђа на ак ту ел ним по ли тич ким и стра нач ким ели
та ма, као и не га тив ном кам па њом.15) 

Ка да је реч о ме диј ској за сту пље но сти по ли тич ких пар
ти ја ка ко на цен трал ном, та ко и на ло кал ном ни воу, при мет но је да 
су, на ро чи то у за вр шној фа зи кам па ње, пред ност има ле вла да ју ће 
пар ти је, по себ но ДС. То се ис по љи ло ка ко у елек трон ским та ко и у 
штам па ним ме ди ји ма.16)

4. Ре зул та ти и по сле ди це

На ђур ђев дан ским из бо ри ма у Ср би ји укуп но је иза шло 
при бли жно 58% ре ги стро ва них би ра ча. Исто вре ме но одр жа ва ње 
из бо ра за раз ли чи те ин сти ту ци је по хо ри зон та ли и вер ти ка ли по
ли тич ког си сте ма узро ко ва ло је да и из ла зност на ло кал не из бо ре 
бу де ве ћа не го што се мо же прет по ста ви ти да би био слу чај да су 
одр жа ни у раз ли чи том тер ми ну. Ме ђу тим, из ла зност на из бо ре је 
дра стич но ва ри ра ла ка да се упо ред но по гле да ју раз ли чи те ре ги је, 
гра до ви и оп шти не Ср би је. 

Очи глед но је да, за раз ли ку од од но са сна га на кон пар ла
мен тар них из бо ра, у рас по де ли ман да та на ло кал ном ни воу уче
ству ју број не ло кал не и ре ги о нал не пар ти је, ко је су у скла ду са 
из бор ним ре зул та том или ко а ли ци о ним по тен ци ја лом ди рект но 
ути ца ле на фор ми ра ње ло кал них ор га на вла сти. У Сме де ре ву је, 
ре ци мо, на вла сти оста ла ко а ли ци ја из прет ход ног са зи ва са чи ње на 
од пред став ни ка По кре та за Сме де ре во, ДС и СПС. За гра до на чел
15)  Де спот Ко ва че вић, „„Бе ли ли сти ћи“ на из бо ри ма 2012.“, Политичкижи

вот, бр. 5, Цен тар за де мо кра ти ју, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Слу жбе ни 
гла сник, 2012, стр. 8792. 

16)  Де таљ ни је по дат ке по гле да ти у Бо јан Кла чар, „Из бо ри 2012 – пер со на ли за
ци ја из бор них кам па ња“, Окоизбора, бр. 18, Це СИД и НДИ, Бе о град, 2012, 
стр. 6376. 
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ни ка је иза бра на Ја сна Авра мо вић, ли дер ПЗСа и пр ва же на ко ја је 
по ста ла гра до на чел ник тог гра да.

Та бе ла 2. Из ла зност на из бо ре у по је ди ним гра до ви ма  
и оп шти на ма на из бо ри ма 2012.

град/оп шти на %

Бе о град 55,54

град ска оп шти на Ра ко ви ца 90,00

град ска оп шти на Но ви Бе о град 55,03

Кра ље во 51,84

Зре ња нин 56,00

Ниш 53,97

Ужи це 56,72

Лу ча ни 63,96

Ћи ће вац 78,29

Алек си нац 59,90

Кру ше вац 58,00

Ло зни ца 53,00

Кра гу је вац 60,27

У Вр шцу је власт фор ми ра на од пред став ни ка по кре та 
Вр шач ка ре ги ја – евро ре ги ја, ДС и СВМ, при че му су пред сед ник 
оп шти не Че до мир Жив ко вић и ве ћи на чла но ва оп штин ског ве ћа из 
ре до ва ВРЕР.

Власт у оп шти ни Па ра ћин са ста вље на је од ко а ли ци је ко
ја кон тро ли ше 45 од укуп но 55 ман да та у Скуп шти ни оп шти не. У 
окви ру те ко а ли ци је на ла зи се по крет „Сви за Па ра ћин“ ко ји за јед
но са стран ка ма у прет ход но ус по ста вље ној ко а ли ци ји (СПСЈС) 
има укуп но 16 ман да та, ДС рас по ла же са 22 од бор нич ка ме ста, док 
УРС има 7 ме ста у Скуп шти ни оп шти не.

Ово су са мо не ки од при ме ра ка ко ло кал не ли сте и кан
ди да ти у Ср би ји ути чу на кон сти ту и са ње ло кал них вла сти, те да је 
фраг мен та ци ја из ра же ни ја на ло кал ном не го на цен трал ном ни воу. 
Овим се по твр ђу је те за да по је дин ци „пре по зна тљи ви“ у ло кал ним 
сре ди на ма не рет ко мо гу над ја ча ти по ли тич ке пар ти је и кан ди да те 
ко је де лу ју у ши рем, на ци о нал ном окру же њу.
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Та бе ла 3. Не ки од гра до ва и оп шти на  
у ко ји ма су ло кал не пар ти је и гру пе гра ђа на оства ри ле  

зна ча јан из бор ни ре зул тат

град/оп шти на из бор на ли ста број 
ман да та

уку пан 
број од
бор ни ка

Пи рот

„Пи рот ска но ва сна га“ 4

66„По крет за Пи рот“ 4

„Пи рот ски на пред ња ци“ 3

Лу ча ни „По крет за раз вој Дра га че ва“ 12 45

Па ра ћин
„Сви за Па ра ћин“ 7

55
„Упо сли мо Па ра ћин“ 5

Сви лај нац „По крет за Сви лај нац“ 8

Ћу при ја
„Ра ва ни ца“ 6

37
„Мо ра ва град“ 5

Ива њи ца „Ми ло мир Зо рић“ 12 37

Кру ше вац „Про ме не“ 19 70

Алек сан дро вац
„По крет за Жу пу“ 26

59
„За бо га ту Жу пу“ 12

Сме де ре во
„По крет за Сме де ре во“ 20

70
„За бо ље Сме де ре во“ 7

Вр шац
„Вр шач ка ре ги јаевроп ска ре ги
ја“ 15

45
„За бо љи Вр шац“ 3

Ва ље во
„По бе да“ 8

51
„По крет за Ва ље во“ 3
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Та бе ла 4. Ефек тив ни број стра на ка у На род ној скуп шти ни  
и град ским скуп шти на ма на кон из бо ра 2012.

ин декс ефек тив ног бро ја стра на ка Лак со/Та ге пе ра Га ла сов
На род на скуп шти на 4, 87 4,44
Бе о град 3,17 2,59
Но ви Сад 6,45 5,73
Ниш 4,85 4,44
Кра гу је вац 3,95 2,91
Кра ље во 6,95 5,67
Кру ше вац 4,47 4,22
Ва ље во 6,14 6,11
Ле ско вац 5,02 4,49
Ло зни ца 4,50 4,11
Но ви Па зар 3,65 3,00
Пан че во 5,23 4,86
По жа ре вац 4,67 4,59
Вра ње 4,46 3,86
Ја го ди на 2,04 1,59
За је чар 3,42 2,65
Срем ска Ми тро ви ца 4,50 4,00
Сом бор 6,74 5,19
Су бо ти ца 5,63 4,23
Сме де ре во 5,99 4,99
Ужи це 4,66 3,88
Ша бац 4,63 3,49
Ча чак 6,15 6,20
Зре ња нин 4,07 3,35

Ре зул та ти су до би је ни на осно ву Лак соТа ге пе ра и Га ла сов ин дек са бро ја ефек
тив них по ли тич ких пар ти ја

Ако се по гле да ју ре зул та ти до би је ни пре ра чу на ва њем по
мо ћу два ин дек са, уоч љи во је да број ефек тив них по ли тич ких пар
ти ја у На род ној скуп шти ни чак не што из над про сеч не вред но сти 
ефек тив них пар ти ја у гра до ви ма Ср би је (пре ма Лак соТа ге пе ра 
(Mark ku La ak so, Rein Ta a ge pe ra). Ин декс ефек тив них пар ла мен
тар них пар ти ја у пар ла мен ту из но си 4,87 док је про сек код гра до ва 
го то во исто ве тан 4,84, док Га ла сов ин декс по ка зу је не што ве ће од
сту па ње, па је број ефек тив них стра на ка у Скуп шти ни 4,44, а про
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сек за гра до ве 4,18. Ипак, ако се де таљ ни је по гле да ју по је ди нач ни 
ре зул та ти за гра до ве уоч љи во је да нај ве ћа фраг мен та ци ја на под
руч ју АП Вој во ди на, по себ но у гра до ви ма са број ном ма њин ском 
по пу ла ци јом. С дру ге стра не, рас по ред по ли тич ких сна га у Но вом 
Па за ру, где је ви со ка кон цен тра ци ја бо шњач ке ма њи не, по ка зу је 
фраг мен ти ра ност да ле ко ис под ре пу блич ког про се ка.

На ло кал ним из бо ри ма у Ср би ји 2012. го ди не би ла је при
сут на тен ден ци ја да ја ки ло кал ни ли де ри до ми ни ра ју у од но су на 
сво је опо нен те, што је, та ко ђе при мет но на осно ву истих ре зул та та. 
Нај ма ња фраг мен ти ра ност ло кал них скуп шти на нај у оч љи ви ја је у 
сре ди на ма у ко ји ма до ми ни ра ју ис так ну ти ли де ри. Ту је пре суд ну 
уло гу имао ло кал ни, пре све га, при вред ни раз вој, ис по ру ка јав них 
до ба ра ло кал ним за јед ни ца ма и им пле мен та ци ја со ци јал не по ли
ти ке на ло кал ном ни воу. При мер Ја го ди не у ко јој је Је дин стве на 
Ср би ја Дра га на Мар ко ви ћа у ко а ли ци ји са СПСом и ПУПСом од
не ла убе дљи ву по бе ду од пре ко 60% осво је них гла со ва иде у при
лог тврд њи да со ци јал на по ли ти ка и из два ја ња за од ре ђе не сло је
ве ста нов ни штва у усло ви ма про ду же не кри зе мо гу до не ти број не 
бе не фи те и по ли тич ке по е не ло кал ним вла сти ма. Ов де би сва ка ко 
тре ба ло из дво ји ти и при ме ре оп шти на Ин ђи ја, Кра гу је вац, Пи рот 
и За је чар са ви шом сто пом за по сле но сти, при ли вом стра них ин ве
сти ци ја и про сеч ним за ра да ма ве ћим у од но су на ре ги је у ко ји ма 
се на ла зе. То оправ да но на во ди на пи та ње ре зул та та пар ла мен тар
них из бо ра и да ли би не ке ли сте на цен трал ним из бо ри ма пре шле 
из бор ни праг да ни су на сту пи ле за јед но са ло кал ним и ре ги о нал
ним пар ти ја ма, од но сно пре по зна тљи вим ло кал ним ли де ри ма или 
у слу ча ју при ме не сте пе но ва ног из бор ног пра га? 

Је дан од кључ них про бле ма од но сио се на из бор ну кра ђу 
и ма ни пу ла ци је, при че му су у при ту жба ма на рад из бор них ор га
на пред ња чи ли СНС и Две ри. На кон пар ла мен тар них, по кра јин
ских, ло кал них и пр вог кру га пред сед нич ких из бо ра усле ди ле су 
оп ту жбе пре све га на пред ња ка о из бор ној кра ђи ко ја је ди рект но 
ути ца ла на са ме ре зул та те и рас по ред сна га у ин сти ту ци ја ма на 
свим ни во и ма. У тим из ја ва ма ис ти цао се уче сник у дру гом кру гу 
пред сед нич ких из бо ра То ми слав Ни ко лић. Он је не по сред но на
кон окон ча ња пр вог кру га пред сед нич ких из бо ра из ја вио „Два пу
та сам че сти тао Бо ри су Та ди ћу по бе ду, а из гле да да сам че сти тао 
ла жо ву и пре ва ран ту и оном ко ме је крао и та да. Ни ка да се би не ћу 
да опро стим што сам том чо ве ку че сти тао, убе ђен да сам по бе ђен 
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на из бо ри ма.“17) Убр зо је усле ди ла и ту жба на пред ња ка про тив не
по зна тих по чи ни те ља за ма ни пу ла ци је у из бор ном про це су, а сти
ша ва ње бу ре у јав но сти и по ма ло „за мр ле“ те жње СНСа да се ова 
афе ра до след но и до кра ја ис пи та отва ра ју про стор за пи та ње да ли 
је из бор не кра ђе за и ста би ло или је она ис ко ри шће на као „ве тар у 
ле ђа“ њи хо вом кан ди да ту у дру гом кру гу пред сед нич ких из бо ра?

Пре го во ри стра на ка око фор ми ра ња но ве вла де, при че му 
је по ма ло нео че ки ва на по бе да То ми сла ва Ни ко ли ћа на кон пред но
сти Бо ри са Та ди ћа у пр вом из бор ном кру гу има ла пре суд ни ути цај, 
тра ја ли су ду же не го што се у пр ви мах оче ки ва ло. Из тог раз ло га, 
ко а ли ци је и ор га ни вла сти на ло кал ном ни воу су фор ми ра ни пре 
ре пу блич ке Вла де. Они су по пар тиј ској струк ту ри оста ли го то во 
у пот пу но сти не из ме ње ни у од но су на прет ход ни из бор ни ци клус. 
Да ло кал не ин сти ту ци је и ди стри бу ци ја по ли тич ке мо ћи на суб
на ци о нал ном ни воу ни су бе зна чај ни за по ли тич ке ак те ре све до че 
по след њи до га ђа ји и ак ту ел ни од но си уну тар вла да ју ће ко а ли ци је 
на др жав ном ни воу. По ве ћа на из два ја ња за по тре бе ло кал не са мо у
пра ве кроз ду пли ра ње њи хо вих при хо да пу тем по ре за на за ра де (са 
прет ход них 40 на са да шњих 80%) чи не ор га не ло кал не са мо у пра ве 
при ма мљи ви јом ме том за де ло ва ње по ли тич ких ак те ра. Оту да не 
чу ди зах тев на пред ња ка упу ћен ко а ли ци о ним парт не ри ма за оба
ра ње по сто је ћих и кре и ра ње но вих ло кал них ко а ли ци ја. И на кон 
ових из бо ра се још јед ном по твр ђу је ста но ви ште да ло кал не ин сти
ту ци је не по се ду ју до во љан сте пен ауто но ми је, те да оне по ста ју 
пред мет по ли тич ке тр го ви не, а пре суд ну уло гу у њи хо вом фор ми
ра њу има ју по сто је ће ко а ли ци је на ре пу блич ком ни воу. О то ме све
до че и из ја ве као што је, ре ци мо, Алек сан дра Ву ли на „Па да снег у 
Бе о гра ду, па шће и власт.“ 

Овом при ли ком би тре ба ло по ме ну ти не ке те шко ће и сла
бо сти ко је су се ја вља ле и то ком прет ход них из бор них ци клу са, 
али и у из бор ном про це су у Ср би ји 2012. Пр ва и сва ка ко сла бост 
са нај да ле ко се жни јим по сле ди ца је не а жур но во ђе ње би рач ких 
спи ско ва, чи ме је угро же на са ма су шти на и ле ги ти ми тет из бор
ног про це са.18) На и ме, у овом про це су мно ге оп шти не, а пре све га 

17) Ви де ти на on li ne пре зен та ци ји ТВ „Al Jaz ze ra“, http://bal kans.alja ze e ra.net/ma
ka le/plju steop tu zbezaiz bor nukra duusr bi ji, при сту пље но: 7.3.2013. 

18) О про бле ми ма у ве зи са уво ђе њем Је дин стве ног би рач ког спи ска и њи хо вом 
во ђе њу де таљ ни је по гле да ти у: Ђор ђе Ву ко вић, „Би рач ки спи ско ви на мај
ским из бо ри ма 2012.“, Окоизбора, бр. 18, Це СИД и НДИ, Бе о град, 2012, стр. 
9199. 
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оне са ма њим при хо ди ма, не ре дов но су во ди ле би рач ке спи ско ве 
и ма тич не књи ге што је у прак си узро ко ва ло да мно ге пре ми ну ле 
осо бе ре дов но до би ја ју по зив да уче ству ју на из бо ри ма. Та ко се 
пре ли ва њем ових по да та ка у Је дин стве ни би рач ки спи сак до шло 
до број ке од го то во 300.000 би ра ча ви ше не го у прет ход ном из бор
ном ци клу су, да би се не по сред но пред из бо ре при бли жно 150.000 
из бри са ло из ње га (не ки ре зул та ти по след њег по пи са по ка зу ју да 
у Ср би ји да нас жи ви го то во 250.000 ма ње ста нов ни ка у од но су на 
по пис из 2002). 

Дру ги про блем ко ји, као и прет ход ни, ни је нов у на шој 
по ли тич кој прак си је пи та ње тзв. „по ли тич ких пре бе га“. Са тре
нут ним раз во јем по ли тич ке си ту а ци је све је ве ћи број оних ко ји ис
ка зу ју спрем ност да про ме не стра нач ки дрес и пре ђу у по бед нич ки 
тим. Та кве на ја ве, стра хо ва ња не ких пар ти ја од оси па ња ка дро ва и 
по је ди ни при ме ри го во ре о то ме да је про цес ши рих по ли тич ких 
пре ком по зи ци ја и ства ра ња но вих од но са сна га на ло кал ном ни воу 
већ у то ку. 

Још јед на у ни зу те шко ћа ве за них за из бор не про це се у 
Ср би ји је и не до ста так об је ди ње ног „из бор ног ко дек са“ у фор ми 
„из бор ног уста ва“ ко јим би се де таљ но и све о бу хват но уре ди ла 
ком плек сна про бле ма ти ка из бо ра, из бор ног пра ва и пра те ћих ин
сти ту ци о нал них ре ше ња. То би зна чај но по јед но ста ви ло ток са мих 
из бо ра, кам па ња, фи нан си ра ња и чи та вог ни за про прат них ак тив
но сти у це ло куп ном из бор ном про це су, па и оном ко ји се од но си 
на ло кал не из бо ре.

Pe tar Ma tic

LO CAL ELEC TI ONS IN SER BIA 
2012 – RE SULTS AND  

CON SE QU EN CES

S u m  m a r y

The su bject of this pa per is the analysis of lo cal elec ti ons in Ser bia, held 
in May 2012th. It di scus ses the re sults and con se qu en ces of the elec ti ons, 
the ac tors in the elec to ral pro cess, and the cam pa ign be fo re lo cal elec ti
ons. Alt ho ugh most of the re le vant re se ar chers in aca de mic di scus si ons 
be li e ve the lo cal elec ti ons are of “se condor der”, they, in so me in stan ces, 
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can in/di rectly in flu en ce and sha pe re sults of the par li a men tary and pre
si den tial elec ti ons. Aut hor uses con tent analysis and analyti cal met hod as 
the pri mary re se arch met hods to in ter pret the re sults and con se qu en ces 
of lo cal elec ti ons. Aut hor di scus ses a num ber of is su es that di rectly or in
di rectly af ect sub stan ce and out co me of lo cal elec ti ons, such as: elec to ral 
le gi sla tion, elec to ral cam pa igns and its fi nan cing, con tex tu al fac tors etc.
Keywords: lo cal elec ti ons, hi per po li ti za tion, party sce ne frag men ta tion, 
po li ti cal par ti es, lo cal auto nomy
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С а  ж е  т а к

Сло бод ни и фер из бо ри јед на су од кључ них од ли ка сва ког де мо
крат ског дру штва. У са мом цен тру из бор ног про це са на ла зе се 
из бор на те ла за ду же на за ор га ни за ци ју и спро во ђе ње гла са ња, 
бро ја ње гла со ва и рас по де лу ман да та и, све че шће, за шти ту 
из бор ног пра ва. Рад пра ти исто риј ску ге не зу ак ту ел них ре ше
ња у из бор ном си сте му Ср би је, ана ли зи ра за кон ски оквир у ком 
Ре пу блич ка из бор на ко ми си ја де лу је, али и ука зу је на про пу сте и 
мо гу ћа по бољ ша ња у до тич ним за кон ским ак ти ма. Аутор да ље 
ана ли зи ра рад Ре пу блич ке из бор не ко ми си је то ком оп штих из бо
ра 2012. го ди не пу тем не ко ли ко по ста вље них кри те ри ју ма: по ве
ре ње ак те ра, спољ ни ути ца ји на од лу ке, при стра сност чла но ва, 
про фе си о на ли зам и (фи нан сиј ска) од го вор ност. Кроз ком па ра ци ју 
де ша ва ња на мај ским из бо ри ма са по ста вље ним кри те ри ју ми ма, 
оце ње на је успе шност ра да Ре пу блич ке из бор не ко ми си је, а та ко
ђе је ука за но и на по сто је ћи про стор за по бољ ша ња, али и за ре
фор му це ло куп не из бор не ад ми ни стра ци је у Ср би ји.
Кључ не ре чи: из бо ри 2012, из бор на ад ми ни стра ци ја, из бор на те
ла, Ре пу блич ка из бор на ко ми си ја, из бор на ре фор ма
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1. Увод

Изборноправојеопштеиједнако,изборисуслободнии
непосредни,агласањејетајноилично.Овакогласистав2,члан
52,УставаРепубликеСрбије.1)УСрбији, каоиунајвећемброју
демократскихдржава,остваривањеизаштитуизборногправа,као
испровођењеслободнихизборауцелини,обезбеђуједржавнаиз-
борна администрација, на челу са централним изборним телом.
Ипак,начинформирањаиселекцијечланова,саставовихтела,као
иширинанадлежностиразликујусеоддржаведодржаве.Наосно-
вуактивностикојеспроводе,можемоуопштенорећидаизборну
администрацију чине она тела која, у оквиру изборног процеса,
утврђујукоимаправогласа,затимпримајуипотврђујукандида-
туре,спроводегласање,бројегласовеирачунајумандате.2)Узто,
ователасемогубавитиинизомпословаповезанихсаизборним
процесом, каошто су регистрација бирача, делимитација избор-
нихјединица,едукацијабирачаиизборногособља,обавештавање
иинформисање,мониторингмедијаикампања,решавањеизбор-
нихспороваитд.3)

Преманачинуформирања,разликујемонеколикомодела
изборнихтела.4)Први јенезависнимодел,укојиспадајуонаиз-
борнателакојафункционишукаонезависнеагенције,аодговорна
супарламентуисудовима.Најчешћеимајусопственибуџет,ауто-
номијууунутрашњојорганизацији,асаставимчинеекспертиса
јасноодређениммандатом.Следитзв.владинмоделилимоделиз-
вршневласти,премакомсеизборнателаформирајусамопривре-
мено, за потребе избора, у оквиру већ постојећегминистарства.
Члановиизборногтелауовомслучајусуслужбенициминистар-
ства,којинемајуаутономијуурадунитипосебанмандат.Овакав
системзаступљенјеуземљамаукојимавладавеликоповерењеу
независанинепристрасанраддржавнеадминистрације.Коначно,
1) УставРепубликеСрбије,СлужбенигласникРС,бр.98/2006.
2) AlanWall,AndrewEllis,AymanAyoub,CarlW.Dundas,JoramRukambe,Sara

Staino,ElectoralManagementDesign:TheInternationalIDEAHandbook,Inter-
nationalIDEA,Stockholm,2006,p.5.

3) Ibid.
4) Типологијекојеследенаведенесунаоснову:AlanWall,AndrewEllis,Ayman

Ayoub,CarlW.Dundas,JoramRukambe,SaraStaino,ElectoralManagementDe
sign:TheInternationalIDEAHandbook, InternationalIDEA,Stockholm,2006,
pp.6-17.
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постојиимешовитимодел,укомесуорганиизвршневластиодго-
ворнизаспровођењеизбора,докјенезависнаинституцијаобично
задуженазанадгледањецелогпроцеса.

По саставу, изборна тела можемо поделити на она које
чинепредставнициполитичкихпартијаионасачињенаоднезави-
снихпрофесионалацаилиексперата.Такође,постојиитрећимодел
који комбинује двапоменутаприступа.Партијскимоделобично
преовладаваутранзиционимдруштвима,односнодржавамакоје
организујуизборепопрвипутнаконпадатоталитарнихрежима.
Уводисепресвегазбогмањкаповерењаграђанаилиполитичких
партијаунаслеђенудржавнуадминистрацијуињенуспособност
дасамосталноибезнадгледањаорганизујеферизборе.Овакавмо-
делсенапуштанаконзадовољењапрвобитнесврхе,обичнонакон
неколико изборних циклуса, за време којих је дошло до изград-
њеповерењаудржавниапаратистварањаконсензусаокодаљег
спровођењаизборногпроцесаубудућности.Удржавамакојене
успевају да успоставе јасна изборна правила и у којима постоји
пролонгиранонеповерењеудржавни апарат (илимеђусобноне-
поверењеизмеђуполитичкихпартија),партијскисаставизборног
телапостајетрајнорешење.Тадачлановибирачкихтела,уместо
својепрвобитнесврхе,свевишеслужекаоузајамниконтролори,
докседугорочнапитањавезана заизборнипроцес (попутупра-
вљањабирачкимсписковима,едукацијеграђана,анализеипредло-
гаизменезаконодавства)нужнопреносенадругателакојимато,у
контекстуизбора,нијепримарнаактивност,тетакочитавизборни
процесгубинаквалитету.

Такође,изборнателаделимонасталнаипривремена,што
свакакоимаутицајнаизборнициклус.Члановисталних(профе-
сионалних)изборнихтеланисуангажованисамозавремеизбора,
већиванњих–наактивностимареформе,одржавањаажурности
бирачких спискова, јачања институција, међународног повезива-
ња,истраживања,образовања–штодаљедоприносипобољшању
квалитетапроцесауцелини.Обележјапрофесионалнихизборних
тела су, између осталог, трајност, непристрасност, стручност и
усредсређеност.5)

5) ЂорђеВуковић,„ПуткареформиизборнеадминистрацијеуСрбији“,узбор-
никуПрепорукезаизменуизборногзаконодавствауСрбији(ур.З.Стојиљко-
вић,Д.Спасојевић),NationalDemocraticInstituteforInstitutionalAffairs,Ser-
bia,Београд,2011,стр.65.
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Коначно, на основу овог прегледа, можемо да дефини-
шемо изборна тела у Републици Србији. За спровођење избора
у Републици Србији надлежни су Републичка изборна комисија
(централноизборнотело)ибирачкиодбори(насамимбирачким
местима).УсврхуодржавањаизборауВојводини,постојииПо-
крајинска изборна комисија,6) а за спровођење локалних избора,
изборне комисије у јединицама локалне самоуправе. За потребе
овограда,фокусанализећебитистављеннаРепубличкуизборну
комисију,коју,премаранијеизнетиммерилима,можемодадефи-
нишемокаонестално7)инепрофесионалноизборнотело,сачиње-
ноодпредставникаполитичкихпартија.Ипоредчињеницедаје
извршнавластформалноискљученаизпроцесаформирањаРепу-
бличкеизборнекомисије,онаипаквишеподсећанаскупштинско
тело,негонаинституцијукојубисмомоглидакласификујемокао
примернезависногизборногтела.Заштојетотако?

2. За кон ски оквир

Састав Републичке изборне комисије (у даљем тексту:
РИК)чинепредставнициполитичкихпартија,којисууцентрал-
номизборномтелураспоређенипропорционалнобројумандатау
Народној скупштини.Пресликану ситуацију налазимо на локал-
ном нивоу, где су чланови изборних комисија јединица локалне
самоуправестраначкизаступљенипропорционалнобројуулокал-
нимскупштинама.Праксапартијскогсаставаизборнихтелапоче-
ла је 2000. године.Пре тога, односно од првих вишестраначких
избора1990. године, члановиизборнихкомисија биле су судије.
РИКјеимаопетчланова,акомисијомјепредседаваопредседник
6) ПокрајинскаизборнакомисијајеустановљенаПокрајинскомскупштинском

одлукомоизборупосланика,чинејепредседникидеветчлановакојебира
Скупштинааутономнепокрајине.

7) Овоодређењејеподложнодебати,посебнопопитањутрајности.ИакоРе-
публичкаизборнакомисијаимаодређенмандатначетиригодине,онјеусу-
штинивезанзамандатНароднескупштине(услучајуновогсазиваизабраног
напревременимизборима,поновосебираРИК).Усмислуизнетихкритери-
јумамеђутим,упитноједалиможемодагададефинишемокаотрајноте-
ло,јер,иакоРИКпостојиусталномсаставуиванизборногпериода,његове
активностисутадаизузетноограниченеинепоклапајусесадефинисаним
активностимакојеуупореднојпраксипредузимајутрајнателазаспровођење
избора.



103

                                                          Де јан Бур саћ      -    РЕ ПУ БЛИЧ КА ИЗ БОР НА КО МИ СИ ЈА НА ИЗ БО РИ МА 2012.

Врховногсуда.У250тадапостојећихизборних јединицатакође
субиранеизборнекомисије,начијемчелусубилесудије,абирао
ихјеРИКнапредлоглокалнихсамоуправа.Назахтевопозиције,
усаставизборнихкомисијаулазилисуистраначкипредставници.
Овај покушај контроле опозиције над монополизованом држав-
номадминистрацијомможемодаозначимокаозачетакпартијског
представљања у изборним комисијама. Законом из 1992. године
Републичкаизборнакомисијадобијачетворогодишњимандат(ко-
јијебиломогућескратитиуколикосеванреднимизборимаизабе-
реновисазивпарламента).8)Наконпроменережима2000.године,
збогнарушеногповерењаудотадашњимоделисумњеуозбиљна
кршењаизборнепроцедуре,партијскикључсенамећекаорешење
којећеомогућитинезависноинепристрасноспровођењеизбора.
Основнаидејаједасе,осимконтролепартијанадизборнимпро-
цесом,уведеимеђусобнаконтролаизмеђустранакаитакоонемо-
гућимонополизацијаизборнихтела.

Тренутно,радРепубличкеизборнекомисије јенајвећим
деломрегулисанЗакономоизборународнихпосланика.9)Унутра-
шње процедуре Републичка изборна комисија регулисала је по-
словником. Видљиво одсуство самосталног нормативног оквира
довољноговориопролонгираномодржавањупривременогреше-
ња.Републичкуизборнукомисију,усталномсаставу,чинепред-
седник,заменикпредседника,16члановаињиховизаменици,као
исекретарипредставникРепубличкогзаводазастатистику.Чла-
нове бираНародна скупштина на предлог посланичких група, а
једанодреткихформалнихусловаједабудудипломираниправ-
ници.Каоштосмовећрекли,чланови себирајупропорционал-
нозаступљеностиполитичкихстранакауНароднојскупштини.У
проширеномсаставу,којипостојиодрасписивањадообјављивања
коначних резултата избора, РИК чине и представници поднетих
листаодноснопредлагача.Наовајначинизборнотелојеупотпу-
ностистављеноурукеполитичкихпартија,безикаквеспољнекон-
тролеилиутицајанасамсаставкомисије.Критичариоваквогпри-
ступауправоутомевидеразлогезапропустетокомспровођења
избора:збогпартијскогкарактера,сукобисеизстраначкогживота

8) Завишеинформацијавидети:ЗаконоизборуНароднихпосланика,Службе
нигласникРС,79/1992.

9) Видети:Законоизборународнихпосланика,СлужбенигласникРС,35/2000,
69/2002,57/2003,72/2003,18/2004,85/05,101/2005,104/2009.
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преносе у изборна тела и утичу на доношење одлука, при чему
преовладавапартијскалогика.10)Такође,питањемандатадодатно
оптерећује радРИК-а.Четворогодишњимандат, који се прекида
услучајуванреднихизборатј.новогсазивапарламента,односно
несталносттела,укомбинацијисанепостојањемсталнестручне
службе,11)узрокујепроблемекојисечестопонављајуувишеиз-
борнихциклуса.12)

Законоизборународнихпосланикакаоорганезаспро-
вођењеизборадефинишеРепубличкуизборнукомисијуибирачке
одборе.13)ИдокмандатРИК-апратимандатпарламента,бирачки
одборисеформирајусамозаизборе(образујеихРИК)ипостоје
одтренуткарасписивањадообјављивањаконачнихрезултата,када
сераспуштају.Овакваструктураизборнеадминистрацијенаишла
јенакритике.Непостојањепосредникаизмеђуцентралногоргана
заспровођењеизбораиодборанасамомбирачкомместујеједан
одпроблемакојисуВенецијанскакомисијаиОЕБСидентифико-
валијош2006.године.14)Непостојањепосредникапрактичнозначи
да централно изборно тело директно комуницира, координира и
контролишерадвишехиљадапојединачниходбора,штоје,узев-
шиуобзирограничењаРИК-а,задатакчијасеефикасностможе
довестиупитање.УРИК-усудодушепрепозналипотребузапо-
средницимаизмеђуцентралнекомисијеибирачкиходбора,тесу
увишеслучајеваформиранераднегрупеилисунадлежностиде-
легиранеГрадскимизборнимкомисијама,алијеовоучињенобез
утемељењаузакону.15)Примераради,Покрајинскаизборнакоми-
сија,збогприродесистемапокомсебирајупосланицискупштине
10) Наведенонаоснову:ЂорђеВуковић,„Путкареформиизборнеадминистра-

цијеуСрбији“,узборникуПрепорукезаизменуизборногзаконодавствау
Србији(ур.З.Стојиљковић,Д.Спасојевић),NationalDemocraticInstitutefor
InstitutionalAffairs,Serbia,Београд,2011,стр.66.

11) Републичкаизборнакомисијанемасопственуслужбу,већкористистручну
службуНароднескупштине.Такође,условезарадРИК-аобезбеђујеНародна
скупштина,штонастакођеводимишљењудаРИКпостојикаоквази-парла-
ментарнотело.

12) Ibid.
13) Законoизборународнихпосланика,члан6.
14) EuropeanCommissionforDemocracythroughLawandOSCE/ODIHR,JointRe-

commendationsontheLawsonParliamentary,PresidentialandLocalElections,
andElectoralAdministrationintheRepublicofSerbia,Strasbourg,2006,члан17.

15) РаднегрупесеформирајунаосновуПословникаРИК-а.Видети:Пословник
Републичкеизборнекомисије,СлужбенигласникРС,5/2012,члан8.
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Војводине,16) на располагањуима 60изборних комисија изборне
јединице,којеефективнопосредујуизмеђуцентралногтелаиби-
рачкиходбора.

АктивностиРИК-асефинансирајуизбуџетаРепублике,
такоштокомисијадостављафинансијскипланНароднојскупшти-
ни,којагаондауврштаваупредлогбуџетазанареднуфискалну
годину. Једна од кључнихфункција РИК-а, пореднаравно спро-
вођењаизбора,јестезаштитаизборногправа,крозинститутпри-
говора.Да би се олакшало обраћање изборној комисији и да би
сеосигуралахитноступоступању,предвиђеноједаприговорне
морадаимапосебнуформу.Поприговору,РИКодлучујеуроку
од48сати,гласањем(већиномодукупногбројачлановаусталном
илипроширеномсаставу,стимштозаменициимајуправогласа
самоуслучајуодсуствачланова).Поправилу,прихватајусесамо
ониприговорикоји указујунанеправилностиодбитногутицаја
нарезултатизбора,иутаквимслучајевимадолазидопонављања
изборногпоступканадотичномбирачкомместу.Заштитаизборног
правасетакођеостварујепрекосудскогсистема–грађанисемогу
жалитиУправномсудунарешењеизборнекомисијеоприговору.
Грађанисвакакоодизборнеадминистрацијеочекујудаспоровере-
шава ефикасно, правовремено и транспарентно,што, поред тога
штоштитиинтересесамихбирача,повећаваповерењесвихактера
уизборнипроцесипосреднодајевећилегитимитеткакооргани-
мазаспровођењеизбора,такоиинституцијамачијисечлановина
изборимабирају.

Пореднаведених,„примарних“,Републичкаизборнако-
мисијајеупоследњихнеколикоизборнихциклусавршиларазли-
читефункцијеувезисаизборнимпроцесом,каоштојеконтрола
надфинансијскимтоковимаполитичкихстранакатокомкампање
–сведодоношењаЗаконаофинансирањуполитичкихактивности
РИКједелиоовунадлежностсаОдборомзафинансијеНародне
скупштине.Оддоношењапоменутогзакона,овуделатностврши
Агенцијазаборбупротивкорупције.Надзорнадпоступцимастра-
нака,кандидатаимедијаувршењуизборнихактивностиповерен
јеНадзорномодбору,десеточланомадхоктелукојебираНародна

16) Мешовитиизборнисистемукомесеполовинапосланикабирапропорцио-
налнонанивоуцелеВојводине,аполовинаповећинскомсистемуушездесет
једномандатнихизборнихјединица.
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скупштина,напредлогвладеипосланичкихгрупа.17)Уовомсми-
слу,законскијенедефинисанавезаНадзорногодбораиРепубличке
изборнекомисије.Стичесеутисакдаби,ухипотетичкојситуаци-
јипостојањапрофесионалнеизборнеадминистрације,надзорнад
поступцима актера у изборном циклусу био саставна делатност
централногизборногтела.Упостојећемстању,пак,улогаиутицај
Надзорног одбора на ефикасност, законитост и транспарентност
изборајошувекниједовољновидљива.Иначе,узНадзорниодбор,
извештавањемедија у оквирупредизборних активностипрати и
Републичкарадиодифузнаагенција,штојеједанодбројнихпри-
мерапреклапањанадлежностиразличитихтелауоквируизборног
процеса.

Коначно, законналажеизвештајоспроведенимизбори-
макојиРИКдостављаНароднојскупштиниурокуод30данаод
објављивања коначних резултата.18) Ипак, досадашња пракса је
показаладаовајизвештај,уследчињеницедањеговаформани-
је прописана одговарајућим законским или подзаконским актом,
обухвата само најосновније податке о одржаним изборима: број
гласача,бројупотребљенихиневажећихлистића,бројгласовапо
изборним листама (кандидатима) и број мандата.19) У извештају
очигледнонедостајуширеинформацијеоизборима,пописактив-
ности,статистичкеинформације(пресвегаонеобројубирачких
места,бројуприговораиодлукаоприговорима),каоиинформаци-
јеофинансијскомпословањукомисије.РИКједодушесопственим
пословником прописао обавезу подношења финансијског изве-
штајаоодржанимизборима,алинијеустановиорокзаподношење
тогизвештаја.ПочеткомдецембраРепубличкаизборнакомисија
објавилаједафинансијскиизвештајоспровођењумајскихизбора
јошувекнијеподнет,пресвегазбогчињеницедаготовотрећина
17) Надзорниодборчинидесетчланова,одкојихсепетбиранапредлогвладе,а

петнапредлогпосланичкихгрупа,итоизредова„истакнутихнестраначких
јавнихрадника“.Законоизборународнихпосланика,чл.99-100.

18) Законоизборународнихпосланика,чл.27ичл.34.
19) Видети:ИзвештајоукупнимрезултатимаизборазаНароднепосланикеНа-

роднескупштине,СлужбенигласникРС,48/2012;Извештајоконачнимре-
зултатимаизборазапредседникаРепубликеодржаних6.маја2012.године,
СлужбенигласникРС,48/2012;каоиИзвештајоконачнимрезултатимапо-
новљеноггласањазаизборпредседникаРепубликеодржаног20.маја2012.
године,СлужбенигласникРС,53/2012.
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општинауСрбијиниједоставиланеопходнеподатке.20)Републич-
каизборнакомисијатакођенемаобавезуподношењапериодичних
(годишњих)извештајаосвомраду.ИакоРИК,каоштосмоутвр-
дили, нијенезависна агенција, ипакобављафункцију одизузет-
неважности задемократскодруштво,па јевеоманеобичношто
обавезаподношењаизвештајанијепрописаназаконом.Смањена
транспарентностРепубличкеизборнекомисијесвакаконедопри-
носивећемповерењуграђанауизборнуадминистрацију,изборни
процес,алиидржавниапаратуцелини.

3. Ана ли за ра да ре пу блич ке из бор не ко ми си је  
на из бо ри ма 2012.

ОпштиизбориуСрбијиодржанису6.маја2012. годи-
нена8.587бирачкихместауСрбијиииностранству,докједруги
кругпредседничкихипокрајинскихизборапо већинском систе-
му одржан 20. маја.Укупно је у првом кругу гласало 3.912.904,
односно 57,8%бирача од 6.770.013 грађана уписаних у бирачки
списак.21)Удругомкругунаизборе јеизашло3.133.682грађана,
односно46,28%уписанихбирача.22)

УчинакРепубличкеизборнекомисијенаовимизборима
оценићемопремакритеријумимакојејемеђувладинаорганизација
ИДЕА(енг. International Institute forDemocracyandElectoralAs
sistance,Међународни институт за демократију и изборну подр-
шку)идентификовалакаопеткључнихразлогазанеуспехтелаза
спровођењеизбора.23)Тиразлозису:1)мањакповерењаактерау
телазаспровођењаизбора,2)политичкиутицајилиутицајизвр-
шневластинаодлукетелазаспровођењеизбора,3)пристрасност
20) Вестјеобјављена11.децембра2012.годиненавебсајтуРепубличкеизборне

комисије,http://www.rik.parlament.gov.rs/cirilica/sednice_frames.htm,12.март
2013.

21) Извештај о укупним резултатима избора за Народне посланике Народне
скупштине,СлужбенигласникРС,48/2012;Извештајоконачнимрезултати-
маизборазапредседникаРепубликеодржаних6.маја2012.године,Службе
нигласникРС,48/2012.

22) Извештајоконачнимрезултатимапоновљеноггласањазаизборпредседника
Републикеодржаног20.маја2012.године,СлужбенигласникРС,53/2012.

23) AlanWall,AndrewEllis,AymanAyoub,CarlW.Dundas,JoramRukambe,Sara
Staino,ElectoralManagementDesign:TheInternationalIDEAHandbook,Inter-
nationalIDEA,Stockholm,2006,p.297.
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члановаовихтела,4)мањакпрофесионализмаи5)нестручности
финансијсканеодговорност.ИспитаћемодалиседеловањеРИК-а
ињеговихчлановаможеидентификоватисанекимоднаведених
разлога,идалинаосновутогаможеморадРепубличкеизборне
комисијенаизборима2012.оценитикао(не)успешан.

Мањакповерењаактераможемодаиспитамонадвана-
чина:крозповерењеактерауизборнојтрциикрозповерењеса-
михбирачаодноснограђана.Иакоби,запрецизнијеутврђивање
степенаповерењаграђанабилонужноспровестиподробнијеис-
траживање јавногмњења,ипаксенаосновупојединихзбивања,
закојесуодговорникакоРИКтакоиполитичкестранкеуизбор-
нојтрци,можезакључитидаграђанинемајупретераноразлогаза
поверењеуизборнуадминистрацију.Проблемизбогкојихбимо-
глодадођедосумњеулегитимностизборногпроцеса јавилису
севећунедељаманаконрасписивањаизбора,мадајенанекеод
њих Републичка изборна комисија ималамало утицаја.Први од
тихпроблемаусловљен јекомпликованомситуацијоминереше-
нимстатусомКосоваиМетохије.Наиме,дугодопредизборе је
трајало„договарање“институцијаСрбијесамеђународнимакте-
римаувезисаодржавањемизбораујужнојпокрајини.Накрају,
одлученоједалокалниизборинебудуодржани.Председничкии
парламентарниизборисуодржани,осимушестопштинаукојима
нијебиломогућностидасеониорганизују(укојимаготовоинема
гласачаодноснограђанакојипризнајуауторитетРепубликеСрби-
је).НеколикоданапредизбореРИКјеутврдиодаће,збогнеста-
билнебезбедноснеситуацијеиорганизационихпрепрека,бројање
гласовасаКосоваиМетохијебитиобављеноуРашкојиВрању.
Исамачињеницадасугласовипреношени,дасурезултатизбог
транспортакаснили,каоидаорганиРепубликеСрбијенисуима-
липуннадзорнадизборнимпроцесом,можедадоведеупитање
резултатедобијененадотичнимбирачкимместима.Другиодпро-
блемакојисе јавиопредизбореикојиможедаумањиповерење
грађанауизборнипроцес,анакојиРИКнијемогаодиректнода
утиче(баремнеупочетку),јестепроблембирачкихспискова.На-
име,поЗаконуојединственомбирачкомсписку,донетом2009.го-
дине,аконачноспроведеномнеколикомесеципредизборе,Србија
једобилајединственуевиденцијубирача.СписаккојијеРИК-ује
доставилоМинистарство за људска и мањинска права, државну
управуилокалнусамоуправусадржаваоје7.026.579бирача,што
је, у контексту недавно обављеног пописа становништва, цифра
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готовоједнакаукупномбројуљудиуСрбији(7.120.666)–атоје
кодширејавностиотворилопитањаотачностибирачкогспискаи
потенцијалу заманипулацијеовимсписком.Стиче сеутисакда,
иакојеправовременореаговаоидоизборакориговаобирачкиспи-
сакна6.770.013гласача,РИКнијеуложиотруддаобјасниграђа-
нимаодаклепрвобитнацифра,тејетакооставиопросторзасумњу
иоптужбе.24)Једанодузроканедостаткаобјашњењасвакакојеито
штоизборнакомисија,утренутномсаставу,начинуформирањаи
овлашћењима,имавеомаограниченемогућностидасебавиеду-
кацијомграђанаобирачкомпроцесу,штојеиначеједнаодоснов-
нихулогаизборнихтелауземљамаразвијенедемократије.Трећи
проблемнакојићемоуказатијестеподношењелисте„Ниједанод
понуђениходговора“,која је,искористившизаконскинедовољно
дефинисане критеријуме, поднела листу као политичка партија
влашкенационалнемањине,поолакшанимусловимакојеважеза
партијемањина.Републичкаизборнакомисијаимала јеправода
овулистуодбије,међутимонатонијеучинила.Остајепитањеда
лијеизлазакнаизбореиконсеквентноулазаковепартијеупар-
ламентсаједниммандатомбиотеквештполитичкиманеваркроз
„рупуузакону“илинезаконитпропустчлановаРИК-а.25)Какогод,
неможеморећидајеовајслучајдопринеоугледуиперцепцијине-
зависностиипрофесионализмацентралногизборногтела.

Већсмопоменулидајезаштитаизборногправаједнаод
основнихнадлежностиизборногтела.Завремеизбора,РИК-ује
пристиглоукупно108приговора,одкојихјевеликавећинаодба-
ченакаонеблаговремена,илијепакодбијеназбогнеоснованости
илиподношењаодстраненеовлашћеноглица.26)Нијебилопона-
24) Вуковићобјашњавадајеовакаводносбројабирачаибројастановникаусло-

вљенновимсистемомевиденцијебирача,алиигрешкамаприликомпописа,
акојесунасталеемиграцијом(многиграђанисуидаљеуписаниубирачки
списак,аживеванСрбије,тенисупописани),затимвеликимбројемдржа-
вљанаСрбијекојиживеуоколнимземљама(гласачи,анисуучествовалина
попису)каоинедостацимасамогпописаукомејеодређенпроценатграђана
натериторијиСрбијеостаованевиденције.ЂорђеВуковић,„Бирачкиспи-
сковинамајскимизборима2012. године“, уОкоизбора–Председничкии
парламентарниизборимај2012(ур.Ђ.Вуковић),Центарзаслободнеизборе
идемократију,Београд,2012,стр.96-98.

25) Вишеоовоме:ГоранТепшић,„НОПО–„рупаузакону“илизаконурупи?“,
Политика,Београд,24.05.2012.Текстдоступанна:http://www.politika.rs/ru-
brike/ostali-komentari/NOPO--rupa-u-zakonu-ili-zakon-u-rupi.lt.html , 12. март
2013.

26) Податакнаведеннаоснову:ВиолетаСретеновић,„РадЦеСИД-атокомоп-
штихизбора2012. године“,у зборникуОкоизбора–Председничкиипар
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вљањапарламентарнихипредседничкихизборанинаједномби-
рачкомместу.27)Ипак,многиодподнетихприговораизазвали су
великумедијскупажњу.Јавнеоптужбео„крађигласова“суизне-
лиСавезвојвођанскихМађараиДвери,асвакаконајупечатљивије
субилеоптужбепредставникаСрпскенапреднестранке:тадашњи
председниковепартијеТомиславНиколићоптужио је владајуће
странкедасу„дописале500хиљадабирачанабирачкисписак“,а
представницистранкесунаконференцијизаштампупоказалиџак
сатрихиљадегласачкихлистићакојисунаводнозамењениуна-
предзаокруженимлистићима.28)Самачињеницадасусепредстав-
нициовестранкевишеслужилимедијиманегоинституционалним
средствимаусврхуодбранеизборневољеводидаљемдеградира-
њуповерењауизборнателаиурушавањулегитимностиизборног
процеса.ПриговоркојијеТомиславНиколићподнеоРИК-уодба-
ченјекаонеоснован,аон,упркосјавноизнесенимоптужбама,није
искористиомогућностдасудууложижалбунаодлукуоприговору.
Такође,чињеницада,наконпобеденапредседничкимизборимаи
коначногформирањаизвршневласти,оптужбеизСрпскенапредне
странкепрестају,показатељједаовдашњестранкеспекулацијео
изборнимманипулацијамаидаљевидекаометод„борбезасрцаи
умове“грађана,штонегативноутиченаповерењеграђанауинсти-
туцијекојеспроводеизборе.29)

Нареднадваразлогазанеуспехизборнихтелакојаћемо
испитати,јесуутицајвладеипартија,каоипристрасностчланова.
ЗбогприродеорганизацијеРепубличкеизборнекомисије,којане
представљанезависнотелоуправомсмислутеречи,већгачине
представниципартијазаступљенихуНароднојскупштини,овадва
критеријумаанализираћемозаједно.Ваљаодмахрећида је,због
саставаукојиулазепредставниципартија,аупроширеномсаста-
вуипредставнициподнетихлиста,нужанодређенстепенспољних

ламентарниизборимај2012(ур.Ђ.Вуковић),Центарзаслободнеизбореи
демократију,Београд,2012,стр.52.

27) Садругестране,локалниизборисупоновљенинавишеместа:13.мајана17
бирачкихместауНишу,11уСмедереву,5уКуршумлији,2уВарварину,ана
по3местауВладимирцимаиКрупњу.Покрајинскиизборисупоновљенина
поједномбирачкомместууПанчевуиТителу.УБеограду,поодлуциГрад-
скеизборнекомисијенаосновуодлукеУправногсуда,20.мајасупоновљени
локалниизборина16бирачкихместа.

28) Наоснову:МиланЈовановић,„Институционалниоквиризборногсистема–
„мала“или„велика“изборнареформа?“,уПолитичкиживот(ур.С.Орло-
вић),бр.5,Службенигласник,Београд,2012,стр.22-23.

29) Ibid.
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утицаја.Међутим,питањеједалиовиутицајипревазилазелогику
законскогоквираимогудаутичунадоношењеодлукакојеугро-
жавајуизборнипроцес.Краткимнавођењемдвеспорнеситуаци-
јеможемоилустроватинегативанутицајкојисуполитичкестран-
кеињиховиделегираничлановиуРИК-уималинанезависност
овогтелазавремеизбора2012.Почеткомаприла,објављеноједа
сеналистидонатораДемократскестранкеуЗрењанинуналазии
имепредседникаРепубличкеизборнекомисијеПредрагаГргића,
којијеовојстранцидонирао150хиљададинара.30)Иакоовоправо
нијеформалноускраћеночлановимаРИК-а,управозбогочувања
легитимностиовогтелаонибиморалидасесуздржеодсличног
деловања,баремдодоношењаодговарајућихпрописакојибибоље
регулисалитуматерију.Другаситуацијакоја јаснопоказујепре-
наглашенутицајполитичкихпартијанапроцесодлучивањајесте
усвајање коначних резултата првог кругапредседничкихизбора.
Наиме,запроглашењерезултатагласалоје16,докјепротиврезул-
татагласалочак11члановаРИК-а.31)Одлукајеусвојенавећином
гласова,алиовакаврезултатдоводиупитањелегитимностодлуке.
Неможемосеотетиутискудајепротивљењепојединихчланова
политичкимотивисано,идасамимтимпредстављанаставакстра-
начке борбе у овом случају пренети у централноизборно тело.
Постављасепитањештабиседогодилоухипотетичкојситуаци-
ји у којој би већина чланова, вођена партијском логиком, гласа-
лапротивусвајањаконачнихрезултата.Далибистранке заиста
ризиковалеполитичкуиинституционалнукризуузрокованунео-
дговорнимодлукамасвојихпредставникауРепубличкојизборној
комисији?У овом контексту, можемо да оценимо да су чланови
РИК-абилипристрасниидасудопустилиданањихуизвршавању
изборнихактивностиутичустраначкеидругелојалности.

Четвртикритеријумкојиобрађујемојестепрофесионали-
зам.ВећсмонагласилидајеРИК,збогсвогсастава,начинаизбора
итрајањамандатачланованепрофесионалноизборнотело.Узове

30) ДневнилистДанас,„Финансијерсадупломфункцијом“,15.04.2012.наадре-
си: http://www.danas.rs/danasrs/izborna_groznica/finansijer_sa_duplom_funkci-
jom.1089.html?news_id=238308,12.март2013.

31) Радисеопредставницимаполитичкихпартијаиизборнихлистикојесуима-
лепримедбеувезисанаводномизборном„крађом“,атосуСрпсканапредна
странка,Српска радикална странка,Демократска странкаСрбије,Двери и
Покрет радника и сељака.На основу: недељникВреме, „Избори 2012: Ре-
зултатиипостизборнатрговина“,14.05.2012.наадреси:http://www.vreme.rs/
cms/view.php?id=1050998,12.март2013.
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недостатке,приметан јеи својеврстанмањаккапацитетанарас-
полагању.Републичкаизборнакомисијанемасвојуслужбу,већсе
користистручномслужбомНароднескупштине,штостављаико-
мисијуискупштинуусвојеврснупарализу–РИК-усестављајуна
располагањеслужбеницичијапримарнаделатностнијеорганиза-
цијаизбора,доксескупштиниефективноодузимаслужбазавреме
изборнихактивности.

Коначно, последњи критеријум јесте компетентност и
финансијскаодговорност.РанијеурадусмонагласилидаРИКпо
законунијеобавезандаподносифинансијскиизвештај.РИКјеову
обавезунаметнуосебипословником,алибезпрописаногрока–па
такониданас,10месецинаконгласања,јошувекнијеподнетфи-
нансијскиизвештајотрошковимаизбора.Такође,генералнатран-
спарентностРИК-ајеупитна, јернемаобавезуподношењагоди-
шњихизвештајаилиинформатораораду.СајтРепубличкеизборне
комисијепружавеомамалоинформација,изузетнојенепрактичан
закоришћењеи–упоређењусавебпрезентацијамаизборнихтела
изрегиона–техничкииестетскивеомајезастарео.32)Такосе,на
пример,насајтуРИК-а,осимштурихичестонепотпунихобаве-
штењаодешавањиманаседницама,немогунаћиподациодзна-
чајазаистраживачеизборногпроцеса,алиизасамеграђане–као
штосубројподнетихприговоранаизборимаиликонкретнареше-
ња о тим приговорима. Транспарентност изборног процеса кри-
тикована јеиуИзвештајуЕвропскекомисијеонапреткуСрбије
за 2012.33)Такође, додајмодачлановиРИК-аибирачкиходбора
подлежукривичнојипрекршајнојодговорностизарадњеуокви-
руспровођењаизбора,штосвакакојестемеракојаможедаповећа
одговорностчланова.34)

Осимпетнаведенихкритеријума,ИДЕАнаводијошдва
„спољна“факторакојиузрокујунеуспехизборнихтела:одсуство
контролеимањкавзаконскиоквир.Већсмоутврдилидапостоје
одређенипроблемиуобекатегорије.Кадареалносагледаморезул-
татекојејеизборнаадминистрацијауСрбијиоствариланаосно-
вусвихкритеријумакојесмопоставилиуовомпоглављу,можемо
даутврдимокакоРепубличкаизборнакомисијаније задовољила
32) Доступаннаадреси:http://www.rik.parlament.gov.rs/,12.март2013.
33) EuropeanCommission,Serbia2012ProgressReport,10.10.2012,p.6.Доступ-

нонаадреси:http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/
sr_rapport_2012_en.pdf,12.март2013.

34) Чланови104–144Законаоизборународнихпосланика.
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својимрадомнаопштимизборима2012.године.Овуоценудајемо
упркоспроцениЕвропскекомисиједасуизборибили„компети-
тивни,доброспроведениипрофесионалноорганизовани“35)иупр-
косчињеницидасусеоптужбеучесникауизборној трциубрзо
стишале,тесуконачнирезултатиприхваћениодстранесвихак-
тера.

4. Уме сто за кључ ка – по тен ци јал за ре фор му

Из наведеног јасно је да је неопходно променити како
правниоквирукомеданасделујеРепубличкаизборнакомисија,
такоиустројство,овлашћењаимандатсамекомисије.Професио-
нализацијаРИК-аистварањесталногизборногтелачијасуосно-
ва, са једне стране, прецизани самосталан законски оквир, а са
друге легитимитет стечен кроз неутралност, искључивање стра-
начкогутицајаитранспарентност,представљакораккадаљојкон-
солидацијидемократијеуСрбији.

Утусврху,РаднагрупапритадашњемМинистарствуза
државнууправуилокалнусамоуправуизрадила јеНацртЗакона
оДржавнојизборнојкомисији.36)Нацртпредвиђаформирањене-
зависногтелачијибисечлановибиралина јавномконкурсу,на
мандатод7година.Продужењеммандатаињеговимодвајањемод
изборногциклусајасносевршидистанцаиповећаванезависност
телаодстраначкихафера.Даље,нацрткажедабикомисијаимала
деветчланова,којибибилисталноангажованиизакојебиважио
принципнеспојивостифункција.Ониби,поредредовнихактивно-
стинаспровођењуизбора,билиангажованиинаконобјављивања
коначнихрезултата–напословимаунапређењаизборногпроцеса,
изборногзаконодавстваиизборнеадминистрацијеуопште,каои
напословимаедукације.Професионализацијателазначидабионо
стеклосталноособље,којебивременоммоглодапреузмеиразли-
читепословеизизборногоквиракојесадавршедругиоргани–као
штосуконстантнаевиденцијабирачаилинадзорнадпонашањем
кандидата,политичкихпартијаимедијаутокуизбора.
35) EuropeanCommission,Serbia2012ProgressReport,10.10.2012,p.6.Доступ-

нонаадреси:http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/
sr_rapport_2012_en.pdf,12.март2013.

36) Нацртједоступанна:http://www.cesid.org/lt/articles/predlozi-zakona/,12.март
2013.
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Усвајањеовогнацртабијасноодредилонезависанправ-
ниположајкомисијеиискључилоутицајполитичкихпартија.Ме-
ђутим, професионализацију може да угрози неколико фактора:
нестабилнаполитичкаклима,конфликтиипосебноинтересипо-
литичкихпартијакојенежеледасеодрекну„удела“уизборном
телу, затимспоростинемаруодлучивањуи спровођењуизбор-
нереформеиконачно,мањакфинансијапотребнихзаспровођење
професионализацијеизборнеадминистрације.Јошувекнијеизра-
ђенастудијакојабиизрачуналаколикобибуџетРепубликебиооп-
терећенуслучајуувођењапрофесионалнеизборнеадминистраци-
је;односно,далибиекономскитрошакбиовећинегоусадашњој
ситуацијиукојојизбореспроводиРИК.Ипак,политичкитрошак
актуелногоквираукомеРепубличкаизборнакомисијаради,наме-
ћућисекаопрепрекадаљојконсолидацијидемократскихинститу-
ција,свакакојепревелик.Утомсмислу,уколикобиреформапро-
извеланезависноипрофесионалноизборнотелокојесвојпосао
врши законито, ефикасно и транспарентно, уживајући поверење
какограђана,такоиполитичкихактера–свакиекономскитрошак
бибиозаистазанемарљив.

DejanBursac

 RE PU BLIC ELEC TO RAL CO MIS SION 
(RIK) IN 2012 ELEC TI ONS

S u m  m a r y

Free and fa ir elec ti ons are one of the key fe a tu res of any de moc ra tic so
ci ety. Elec tion bo di es lie in the co re of the elec tion pro cess – they are en
tru sted with the tasks of or ga ni zing and con duc ting the vo ting, co un ting 
of vo tes and di stri bu tion of man da tes and, in cre a singly, with the task of 
pro tec tion of the right to vo te. This ar tic le is fol lo wing hi sto ri cal evo lu tion 
of the cur rent so lu ti ons in the elec to ral system of Ser bia and analyzing the 
le gal fra me work in which Re pu blic Elec to ral Com mis sion works. Mo re o
ver, aut hor in di ca tes omis si ons and po ten tial im pro ve ments of the le gal 
acts in qu e sti on. Furt her mo re, aut hor exa mi nes the work of the Re pu blic 
Elec to ral Com mis sion du ring the ge ne ral elec ti ons 2012 thro ug ho ut the 
set of cri te ria: sta ke hol der con fi den ce, ex ter nal in flu en ce on de ci sionma
king pro cess, par ti a lity of the mem bers, pro fes si o na lism and (fi nan cial) 
ac co un ta bi lity. Com pa ra ti ve analysis of the gi ven cri te ria with the ac tual 
events du ring the elec ti ons did not only pro du ce the ge ne ral eva lu a tion of 
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the Re pu blic Elec to ral Com mis sion’s work, but al so po in ted out ne ces sity 
for the furt her im pro ve ments, if not the com pre hen si ve re form of the elec
to ral ad mi ni stra tion in Ser bia.
Key words: elec ti ons 2012, elec to ral ad mi ni stra tion, elec tion bo di es, Re pu
blic Elec to ral Com mis sion, elec to ral re form
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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

* Сарадникунастави,Факултетполитичкихнаука,УниверзитетуБеограду
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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



ИЗБОРИ У СРБИЈИ 2012. ГОДИНЕ: (НЕ)ОЧЕКИВАНА ПРОМЕНА   

124

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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СлађанаМладеновић*

Институтзаполитичкестудије,Београд

С а  ж е  т а к

Из бо ри ко ји су одр жа ни у Ср би ји 6. и 12. ма ја 2012. го ди не, иза зва ли 
су ве ли ко ин те ре со ва ње раз ли чи тих те ла ко ја су се ба ви ла њи хо
вим по сма тра њем. Нај ва жни ји аспек ти раз ли чи тих фа за из бо ра 
ко ји су по сма тра ни се од но се на оквир њи хо вог одр жа ва ња, фи
нан си ра ње, рад ме ди ја и не до стат ке/не пра вил но сти ко ји су на 
њи ма уоче ни, а ко ји су од стра не од ре ђе ног бро ја уче сни ка на из
бо ри ма озна че ни као из бор на кра ђа. Има ју ћи у ви ду да су де таљ ни 
на ла зи о из бо ри ма већ пред ста вље ни у ни зу ра до ва, у овом ра ду 
су ти на ла зи гру пи са ни сход но нај ва жни јим аспек ти ма њи хо вог 
спро во ђе ња.  По сма тра ње је у прак си спро ве де но на три па ра лел
на ни воа: 1) на ни воу ме ђу на род них по сма тра ча, 2) на ни воу до
ма ћих ре гу ла тор них и дру гих те ла ко ја су за ко ни ма овла шће на да 
по сма тра ју из бо ре и 3) на ни воу не вла ди них ор га ни за ци ја.
Кључ не ре чи: из бо ри, по сма тра ње из бо ра, Ср би ја, ме ђу на род но 
по сма тра ње из бо ра, не вла дин сек тор

Усавременимдемократијама,изборисунеопходанмеха
низам путем којег се врши селекцијафункционера за обављање
најважнијихпословаудржави.Стогајевеомаважнодаизбориод
ражавајувољубирача,односнодаизборнипроцесимаинтегритет
илегитимитет.

ПО СМА ТРА ЊЕ ИЗ БО РА У СР БИ ЈИ 
2012. ГО ДИ НЕ**

* Истраживачприправник,Институтзаполитичкестудије,Београд
** Овајрадјенастаоуоквирупројектабр.179009,којифинансираМинистар

ствопросвете,наукеитехнолошкогразвојаРепубликеСрбије.
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Изборни процес има неколико фаза. Основна подела је
нафазекандидовања,гласањаиизбора.Уширемсмислу,избор
нипроцесобухвата:расписивањеизбора,кандидовањеиизборну
кампању,гласање,утврђивањерезултатаитранспоновањегласова
умандате.Последњафазаобухватаконституисањепарламентаи
владеизпарламентарневећине.1)Тоуказујеначињеницудапосма
трањеизборанеспадаунекуодфазаизбора,већдаихсвепрожи
ма,односнопредстављааспектбезкогасе,нарочитоунеконсоли
дованимдемократијама,неможепроценитидалисуизборифери
слободни.Заизборесеможерећидасуслободниуколикосегра
ђанимагарантујуосновнаполитичкаправа,алијепотребнодаони
будуифер,односнодапостојипоштовањенорми,којећепредста
вљатиреалноограничењеизборнеутакмице.2)Управоизтограз
лога јеважнодасесагледајусвирелевантниаспектиодржавања
избора,јернањимаможедоћидоодређенихнерегуларности,које
могудаутичунањиховлегитимитет.Утомсмислу јепотребно
разликоватинерегуларностикојесупоследицанекомпетентности
илинедостаткаресурсасаједнестране,инамераваногделањаса
друге,алииизбећиригиданставдасваканеправилностдоводиу
питањелегитимитетизбора.3)Критеријумиузпомоћкојихсеможе
утврдитидалисуизборидостиглистандарде„слободнихифер“
су:прихватањеизборнихрезултатаилегитимитетаизбора;избор
ниданигласање;изборнисистем;бочнеаренеизборногсистема.
Доксепрвикритеријумодносинаставовесамихучесникаизбора
оњиховоминтегритету,осталикритеријумисеодносенапроцене
неутралнихпосматрача.Собзиромнатодасеубочнеаренесвр
ставају: финансирање изборних кампања, равномерна заступље
ностудржавниммедијимаи (зло)употребадржавнихресурса,у
овомсегментукритеријумаза„слободнеипоштене“изборе,праг
толеранцијеморабитинештовишинегоуосталимсегментима,јер
јенемогућепостићипотпуноједнакеусловезасвеактере.4)

НаизборимаодржанимуСрбијиумају2012.године,мо
же се идентификовати разматрање свих побројаних аспеката из
1) МиланН.Јовановић,Изборнисистеми.ИзбориуСрбији1990-1996,Инсти

тутзаполитичкестудије,Службенигласник,Београд,1997,стр.18.
2) МиланН. Јовановић,Изборни системи посткомунистичких држава, Слу

жбенилистСЦГ,Факултетполитичкихнаука,Институтзаполитичкестуди
је,Београд,2004,стр.52.

3) ДушанВучићевић,„Демократизацијакрозизборе–изборниауторитаризам
уСрбији“,Политичкаревија,Институт заполитичке студије,Београд,бр.
4/2010,стр.11.

4) Ibid,стр.12.



141

                                                            Слађана Младено вић     -    ПО СМА ТРА ЊЕ ИЗ БО РА У СР БИ ЈИ 2012. ГО ДИ НЕ

борногпроцеса, које супосматраларелевантна телау складу са
својим критеријумима, и о томе донела одговарајуће закључке,
укључујући у њих и давање препорука за унапређење изборног
процеса.

1. Раз ли чи ти ни вои по сма тра ња из бо ра у Ср би ји

Паралелносаодржавањемпрвихвишестраначкихизбора
уСрбијинаконпоновногувођењапартијскогплурализма,уоквиру
Конференцијезаевропскубезбедностисарадњу(КЕБС)усвојенје
документнаконференцијиољудскојдимензијиодржанојуКопен
хагену.Будућидајезакљученодавољанарода,израженанапери
одичнимизборима,представљаосновулегитимитетаиауторитета
власти,државеучесницесуодлучиледанасвојеизборепозива
јупосматраче,чијеприсуствоможедаунапредиизборнипроцес.
Поредпозивањамеђународнихпосматрача,издругихдржавауче
сница,одлученоједаодређенуулогупреузмуидомаћипосматра
чиувидуприватнихинституцијаиорганизација,узусловдасене
мешајууизборнипроцес.5)

Иако су, између осталог, искуства из посматрања избо
ра уСрбији допринела утврђивању извесних правила у погледу
међународногпосматрањаизбора,прописиопосматрањуизбора,
билоодстранедомаћих,илимеђународнихпосматрача,нисуни
доданасунетиу законскиоквируСрбији, нити се систематски
примењују,већјепосматрањеизборазаснованонаadhocпропи
симанадлежних тела, а пре свегаРепубличкеизборне комисије.
Домаћипосматрачисусистематскипочелидапосматрајуизбореу
Србијитекнакон2000.године,амеђународнопосматрањесеможе
поделитинатрифазе:1)доДејтонскогспоразума;2)одДејтонског
споразумадо2000.године;3)након2000.године.Овајпоследњи
период,комеприпадајуиизбориодржани2012.године,семоже
поделитиудвамањапериода–доусвајањаустава2006.године,и
наконтога.6)
5) Преамбула,Конференцијазаевропскубезбедностисарадњу,„Документса

састанкаКонференцијеољудскојдимензијиКЕБС“,Копенхаген,1990.
6) СлађанаМладеновић,„УлогаОЕБС/ОДИХРупосматрањуизбора:случајСр

бије“,Политичкаревија,Институтзаполитичкестудије,Београд,бр.3/2012,
стр.259.
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Изборима 2012. године су присуствовали представници
Организацијезаевропскубезбедностисарадњу,какоњеногспе
цијализованогтелазапраћењеизбора,Канцеларијезадемократске
институцијеиљудскаправа(ОДИХР),такоиПарламентарнескуп
штинеОЕБСа,каоипредставнициСаветаЕвропе–њенеПарла
ментарнескупштине,иКонгресалокалнихирегионалнихвласти
Европе.Представниципрватринаведенателасупосматралипар
ламентарнеипредседничкеизборе,апоследњеглокалнеипокра
јинскеизборе.

ОсиморганаРепубликеСрбијенепосреднозадуженихза
спровођењеизбора,оинтегритетуизборногпроцесасусестарали
иРепубличкарадиодифузнаагенцијаиАгенцијазаборбупротив
корупције.

У домаће посматраче избора можемо убројати и пред
ставникеневладинихорганизација.Када јеречоНВО, једино је
Центар заслободнеизбореидемократију (ЦЕСИД)акредитовао
својепосматрачеприРепубличкојизборнојкомисији(укључујући
двачланакоја супосматралањенрад,што јенаовимизборима
билопрвипутомогућено)7),доксуосталеневладинеорганизаци
јепосматралеодређенеаспектеизборанезависноодпосматрања
самогизборногдана.Међуњиматребаиздвојити:ФондБиљана
КовачевићВучо(БКВФ),којисеусредсредионапраћењеизборне
кампањеипонашањењенихактера;Бирозадруштвенаистражи
вања (БИРОДИ), који је посматрао извештавање о предизборној
кампањиумедијимаиТранспарентностСрбија(ТС),којајепра
тилафинансирањепредизборнекампањеиактивностиактера,као
испровођењеЗаконаофинансирањуполитичкихактивности.То
значидасусвечетириневладинеорганизацијеупраксиспрово
дилепаралелнопосматрањеизбора,какоуодносунамеђународне
посматраче,такоиуодносунадржавнеоргане.

Имајућиувидудасуунизурадовавећпредстављенире
зултатиизбора, чији ћеналази бити коришћении у овомраду8),
7) ПоредпраћењарадаРепубличкеизборнекомисије,ЦЕСИДјепратиорадње

нихраднихтелауопштинамаиградовима,каоирадбирачкиходбора.Ви
олетаСретеновић,„РадЦеСИДатокомопштихизбора2012.године“,ОКО
избора18:председничкиипарламентарниизборимај2012(ур.ЂорђеВуко
вић),НДИ,ЦЕСИД,Београд,2012,стр.51.

8) Кратакпрегледпосматрањаизбораодстранеразличитихактераможесена
ћиу:НемањаНенадић,„Мониторингизборнекампање“,Политичкиживот,
ЦентарзадемократијуФакултетаполитичкихнаукаУниверзитетауБеогра
ду,Службенигласник,Београд,бр.5,2012.
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важнојеосветлитинајважнијесегментеизборанакојесепосма
трањефокусирало:1)општиоквиродржавањаизбора,2)финанси
рањеизбора,3)медијеи4)питањенедостатакаинерегуларности
наизборима.

2. Оквир одр жа ва ња из бо ра

Иакосусесвипосматрачиумањојиливећојмерибави
лиизборномкампањом,јединосуОЕБС/СЕиЦЕСИДузелиуоб
зиропштиоквиродржавањаизбора.Наиме,саформалногстано
вишта,изборнакампањајеотпочеладатумомрасписивањаизбора
(13.мартасурасписанипарламентарни,покрајинскиилокални,а
5.априлаванреднипредседничкиизбори),алионасуштинскитра
јеодокончањапретходнихизбора, у видупромененормативног
оквира,оснивањаАгенцијезаборбупротивкорупције,иизјашња
вањаСЕиОЕБСоновимзаконимаипроменамазаконаувезисаиз
борима2009.године.УтомпериодусеиЦЕСИДангажоваонапо
љуизборнереформе,тимештоје,усарадњисаМинистарствомза
људскаимањинскаправа,државнууправуилокалнусамоуправуи
саМинистарствомправде,формираораднегрупекојесуизрадиле
нацртнеколикозакона.Законофинансирањуполитичкихактивно
сти,ЗаконополитичкимпартијамаиЗаконобирачкомспискусу
усвојениипримењенинаизборима2012.године,докЗаконоизбо
римазаНароднускупштинуиЗаконоДржавнојизборнојкомисији
нисуусвојени.9)Притомтребаузетиуобзирдасусуштинскепро
менеунормативномоквируодржавањаизбораизазванедејством
ванпарламентарногфактора,односноодлукамаУставногсудаСр
бије,којијепрогласионеуставнимпраксурасподелемандатамимо
редоследа кандидата на листи, и бланкооставке посланика.Ове
одредбе,каоионакојасеодносиназаступљеностженауНарод
нојскупштини,усвојенесутеккадајетопосталоусловзастицање
статусакандидатазачланствоуЕвропскојунији.10)

Поред нормативног, за одржавање избора је од кључне
важностиипостојањефункционалногинституционалногоквира.

9) В.Сретеновић,стр.48.
10) МиланЈовановић,„Институционалниоквиризборногсистема–„мала“или

„велика“изборнареформа“,Политичкиживот,ЦентарзадемократијуФа
култетаполитичкихнаукаУниверзитетауБеограду,Службенигласник,Бео
град,бр.5,2012,стр.21.
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Међутим,главниорганзадужензаизборе,Републичкаизборнако
мисија,партијскојетело,којенијенезависноусвомраду.Основни
недостациовогтеласесастојеу:наметањувољевећине,незаин
тересованости,нискомнивоузнањачлановаоизборномпроцесу,
избегавању примене појединих законских одредби и доношењу
одлука које су биле у директној супротности сањима.11) Такође,
РИК присваја квазизаконодавна овлашћења, ради попуњавања
постојећихправнихпразнинаунормативномоквиру.Усвомиз
вештају,ОЕБСјеуправопрепознаоРИКкаонајслабијутачкуиз
борногпроцесауСрбији, збогнепостојања средњегнивоауиз
борнојадминистрацији(измеђуРИКибирачкиходбора),кратких
роковазаподношењеирешавањеприговора,иприступадомаћих
имеђународнихпосматрача(штонијеунетоузаконе,већотоме
Републичкаизборнакомисијаодлучујеприликомсвакогизборног
циклуса).12)

3. Фи нан си ра ње из бо ра

Финансирањеразличитихаспекатаизборнихактивности,
којеобухватају,алисенесводенафинансирањеизборнекампање,
једнојеоднајосетљивијихпитањаизборногпроцеса.Заразлику
одпретходнихизборауСрбији,каданијепостојалосистематско
праћењефинансирањаизбораодстранедржаве(иакојезатобила
задуженаРепубличкаизборнакомисија),наизборима2012.године
јепопрвипутусвојствупосматрачаовогаспектаизборногпро
цесанаступилаАгенцијазаборбупротивкорупције.Питањефи
нансирањајебилопредметинтересовањаипраћењаиНВОТран
спарентностСрбија.ЧлановиАгенцијезаборбупротивкорупције
сузакључилидајекампања„јефтинијаипристојнија“уодносуна
ранијекампањезбог:пребацивањатрошковатеренскекампањена
државнересурсеузбесплатноилиповољнокоришћењепростора
иопремезапромотивненаступе;ангажовањанадруштвениммре
жамаисајтовима;бесплатногилиповољногорганизовањадуела
ипредстављањакандидата.ТранспарентностСрбијајезакључила
да су трошкови кампањепорасли, првенствено због оглашавања
11) БојанКлачар,„Усусретновимизборнимзаконима“,Квалитетполитичких

институција(ур.ВукашинПавловић),Факултетполитичкихнаука,Београд,
2010,стр.221222.

12) С.Младеновић,стр.268271.
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нателевизијама.Збогдугогодишњегодлагањаплаћањамедијима,
нарочитоодстранепартијакојеуђуувласт,отварасемогућност
притисканамедијеилитрговинеутицајимаприликомдоношења
одлукеододељивањуодређенихсредставамедијима.13)

Највећидеоприходастранакакојисупријављениједо
шаоизбуџета,итооко55%запарламентарне,и85%кадајеречо
председничкимизборима.Око30%приходанапарламентарним,
односно око 12% на председничким изборима чине банкарски
кредити,штоотварапитањењиховоготплаћивања.Текоко15%
прихода на парламентарним, и око 5% на председничким избо
рима представљају приходи из приватних извора.14) Највећи део
трошковасеодносионаоглашавањенаТВстаницама(којисуза
парламентарне изборе достигли преко 75% свих трошкова).Око
25%пријављенихтрошкова(одчега37%запарламентарне,а2%
запредседничкеизборе)нијебилопокривенопријављенимрасхо
дима.Укупнавредностнеобјављенихприлогајеизносилаоко120
милионадинараупериодунепосреднонаконизбора.15)Уоквиру
злоупотребејавнихсредстава,посебносемораузетиуобзир:зна
чајан пораст активности јавнихфункционера; политичка промо
ција повезана са коришћењем јавних ресурса; промоција јавних
институција и запошљавање и додела разних видова помоћи.16)
Сумњаузлоупотребубуџета,наштауказујеповећањерасходау
априлу,којијебиокључанмесецукампањи,моћићедабудепро
веренанаконусвајањаизвештајаДржавнеревизорскеинституције
за2012.годину.17)

13) ЗоранСтојиљковић,„Финансирањеизборнихактивности“,Политичкижи-
вот,ЦентарзадемократијуФакултетаполитичкихнаукаУниверзитетауБе
ограду,ЈПСлужбенигласник,Београд,бр.5,2012,стр.112113.

14) Финансирање председничке и парламентарне изборне кампање уСрбији 
мај 2012, Транспарентност Србија, http://www.transparentnost.org.rs/images/
stories/materijali/Finansiranje%20kampanje%202012.pdf,05.март2013,стр.5.
Требанапоменутидасуподацикоје јеприкупилаоваНВОбилидоступни
већдокрајајула2012.године,кадајеовајизвештајзавршен,аодносисена
шестпартија/коалицијакојесуосвојиленајвишегласованапарламентарним
изборима,инатрошковењиховихкандидатанапредседничкимизборима.

15) Ibid,стр.6.
16) Ibid,стр.1624.ЗоранСтојиљковићтакођенабрајазлоупотребеутокуизбор

некампање: lastminuteпримањеу јавнеслужбе,помоћпризапошљавању,
ангажовањезапосленихукампањи,куповинагласова,прикупљањесигурних
гласова.З.Стојиљковић,стр.113114.

17) ФинасирањепредседничкеипарламентарнеизборнекампањеуСрбијимај
2012,стр.24.
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4. Ме ди ји

Медијимогудаодиграјукључнуулогууопредељивању
бирачазаодређенуполитичкуопцију.Збогтогасуготовосвипо
сматрачипосветилиодређениаспектсвогизвештавањамедијима.
Анализамедијајеобухватилаанализуњиховограда,заступљено
сти кандидата и спровођења прописа Републичке радиодифузне
агенције,алисереткокобавиопитањемвласништванадмедијима,
те (не)формалним утицајима нањихов рад.Основни недостатак
надзоранадмедијимасесастојиутомештојезаспровођењекон
троленадизборномкампањомимедијскимизвештавањемтребало
дабуденадлежанНадзорниодбор,којинијениформиран.Стога
јеконтролапрактичносведенанаконтролуелектронскихмедија,
којуобављаРРА,којајетакођеодлучивалаиоприговоримаувези
самедијима(итакоделимичнонадоместиланепостојањеНадзор
ногодбора).18)

Бирозадруштвенаистраживања,иБКВФондсудошли
дозакључкадаулогамедијауовојкампањинијебилакритичка,
већдасесвеланапреношењепорукакојесупласиралистранкеи
кандидати.Кампања јеималапретежнопозитивантон, јер су се
телевизијесанационалномфреквенцијомзадовољилетимедапре
носестраначкасаопштења.19)Наосновупосматрањамедија,могао
сестећиутисакдауСрбијипостојилатентнацензурамедија,неу
смислуформалнезабранењиховограда,већзбогвршењапритиска
усмислуфинансијскогпреживљавањамедијаиновинара.20)

18) Канцеларијазадемократскеинституцијеиљудскаправа,РепубликаСрбија,
Парламентарниипревременипредседничкиизбори06.и20.маја2012.го-
дине,Варшава,2012,стр.14.ОрадуРРАвише:Републичкарадиодифузна
агенција,Избори2012,Извештајонадзорунадрадомемитератокомпред-
изборнекампањезапредседничке,републичке,покрајинскеилокалнеизборе
14.03.2012–20.05.2012,Београд,2012.

19) БКВФонд,Мониторингпредизборнекампање2012,Билтен07,http://www.
mc.rs/upload/documents/izvestaji/2012/CampaignWatchNewsletter7srp.pdf, 01.
март2013,стр.79;ЈованкаМатић,„Изборноизвештавање2012:Одсуство
новинара“,Политичкиживот,ЦентарзадемократијуФакултетаполитич
кихнаукаУниверзитетауБеограду,Службенигласник,Београд,бр.5,2012,
стр.118119.

20) Павле Димитријевић, „Осврт на рад Републичке радиодифузне агенције
(РРА)“,Медијиуизборима.Мониторингмедија.Изборнакампања2012,Би
розадруштвенаистраживања,Београд,2012,стр.53.
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5. Не до ста ци/не ре гу лар но сти на из бо ри ма

Усвакомодизвештаја посматрача сепомињупоједини
недостациизборногпроцеса.Поредтога,одређенибројучесника
у изборима је изнео оптужбе о нерегуларностима које су, према
њиховим тврдњама, суштинскиутицаленаинтегритетизбора, и
добилекарактеризборнекрађе.

Зависноодпитањакојесуставилиупрвиплан,посматра
чисунаглашавалидасеуСрбијиможеуочитидостанедостатака
упогледунормативногоквира,којибимоглидасесумирајуукон
статацијидајепотребнодоношењесвојеврсног„изборногустава“,
којимбисеуредилаизборнасфера.21)

Позитивнапроменанаизборима2012.године,којасеод
носиланачињеницудајепопрвипутформиранјединственбирач
кисписак,осталајеусенципроблемакојисуизбилинаповршину
увезисаквалитетомсписка.Неочекивановеликибројбирача,го
товоизједначенсабројемстановникапремаподацимасапописа
становништваиз2011.године,отвориојевеликибројпитања.До
изражајаједошласвамањкавостдугогодишњегкоришћењаразли
читихсофтверазауносподатакауопштинамауСрбији,њихова
недовољна сарадња саМинистарством унутрашњих послова ра
ди упоредне анализе постојећихподатака, неажурност у вези са
грађанимабившеСФРЈ,којисудржављаниСрбије,алиуњојне
живе,каоипитањеинтернорасељенихлицасаКосоваиМетохи
је.22)Ујекуоптужбиоизборнојкрађи,управосунедостациуочени
ујединственомбирачкомспискупредстављаливажанаргументза
тврдњуокрађи.Каоиуслучајуосталихоптужби,посталојеја
снодајелакопроверитидалије,ико,интервенисаоилимењао
податкеубирачкомсписку,јерсесвакаинтервенцијабележи,али
никонијетражиотаквуврступровере.23)„Оптужбадајебирачки
списакфалсификован,штампанополамилионалажнихлистићаи

21) ПетарМатић,„ЛокалниизбориуСрбији2012.“,Српскаполитичкамисао,
Институтзаполитичкестудије,Београд,бр.4/2012,стр.45.

22) Различити аспектипроблемау вези са јединственимбирачкимсписком су
приказаниу:ЂорђеВуковић.„Бирачкисписковинамајскимизборима2012.
године“,ОКОизбора18:председничкиипарламентарниизборимај2012(ур.
ЂорђеВуковић),НДИ,ЦЕСИД,Београд,2012.

23) МиланЈовановић,„Институционалниоквиризборногсистема„мала“или
„велика“изборнареформа“,op.cit.,стр.21.
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организованакрађанасвимбирачкимместима,морабитидоказа
наилиоповргнутасасвимправнимконсеквенцамазасвеактере.
Медијиматребапрепуститиморални,абирачкимаполитичкиепи
логпонашањаиоштећенихиоптужених.Акосеовааферагурне
подтепих,понављаћесе,анашеизборнеиполитичкеинституције
бићедевалвиране.“24)

Одређенибројнедостатака/неправилностисетицаодога
ђањанасамимбирачкимместима,алијезасвењихпроцењенода
нисуувеликојмериутицалинарезултатизбора.Ониобухватају:
касноотварањебирачкихместа,какозбоггужвеубирачкимодбо
римаипроцедуракојејетребалоиспоштовати,такоизбогнедо
статкагласачкогматеријала;грешкеубирачкимсписковима;пи
тањебирачкихпараванаиизгледамногихбирачкихместа,штоје
утицалонатајностгласања;отворенесугестијеупогледугласања
заодређенуопцију;тзв.групногласање...Сједнестране,закључак
који сенамеће јестеда сепроблемтиченепознавањапроцедура
одстранечлановабирачкогодбора,штојенеминовностуслучају
постојањапартијског,анестручногтела,асадругестране,велики
бројодредбиопонављањуизборачакиуслучајумањихнеправил
ности,упраксидоводидоконсензусачлановабирачкогодборао
томедасемањенеправилностидопуштају,јерсуштинскинеутичу
наисходизбора.25)ТребанапоменутидајеОЕБС,приликомреви
зијеизборногзаконодавства,2001.и2006.годиненагласиодаби
дораспуштањабирачкиходборатребалодадођесамоуслучају
озбиљнеповредепрописа,којидоводеупитањеинтегритетизбо
ра.26)

Првеоптужбе за крађу јеизнеопокретДвери, даби се
тимоптужбамапридружилиипредставнициДемократскестранке
Србије,Српскенапредне странкеиСавеза војвођанскихМађара
(чијијепредседник,ИштванПастор,наложиопредставникусво
је странке да гласа за проглашење изборних резултата за парла
ментарнеипокрајинскеизборе,даизборинебиморалидабуду
поновоодржани).Непосреднопреодржавањадругогкругапред
седничкихизбора,закојесепоставилопитањедалићеихуопште
и бити,Српсканапредна странкаиДемократска странкаСрбије
24) Ibid,стр.23.
25) ЛукаБренеселовић,„Цртицесоциолошкоправнеанализенашегизборногпо

ступка“,Избориудомаћемистраномправу,(приредили:ОливерНиколић,
ВладимирЂурић),Институтзаупоредноправо,Београд,2012,стр.233234.

26) С.Младеновић,стр.263,266.
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супотписалеспоразумоподршциДССаТомиславуНиколићуу
другомкругупредседничкихизбора,аукомесепомиње„оправ
данасумњадаједошлодоозбиљнихизборнихнерегуларностии
изборнекрађе6.маја“.27)Значајовогспоразумасесастојиутоме
што је потписанпре конституисањановог сазиваНародне скуп
штинеРепубликеСрбије.КоалицијаокупљенаокоСНСаиДемо
кратскастранкаСрбијесуосвојилевишеодтрећинепосланикау
Скупштини(94од250),штозначидасумоглинедоласкомсвојих
кандидатадаспречеконституисањеНароднескупштине(заштаје
потребно2/3оверенихпосланичкихмандата).

Закључциопроблемимаинедоследностимауфункцио
нисањуУправногсуда,иутицајаодлукаУставногсуданаодређене
аспектеизбора,каоирешавањуприговораодстранеРепубличке
изборнекомисије,иаковеомазначајнисааспектаспровођењаиз
бора,уизвештајимапосматрачасуначелнопоменути,али једе
таљнијаанализаизостала.

* * *

Уколикобисмосеосврнулиначетирикритеријумазадо
стизањестандарда„слободнихифер“избора,којисупоменутина
почеткурада,дошлибисмодозакључкадасуиизбориодржани
2012.годинеуСрбијислободни.Иакоидаљеимаучесникаизбо
ракојинеодустајуодтврдњиоизборнојкрађи(Двери),највећи
бројучесникајеприхватиоизборнирезултат,укључујућиДССи
СНСкојису,какојевећпоменуто,моглидаспречеконституиса
њеНародне скупштине, а ТомиславНиколић јемогао да одбије
даучествујеудругомкругупредседничкихизбора,чимебиони
изгубилинеопходан легитимитет.Када је реч о самомизборном
дануигласању,мадасеуизвештајимапосматрачапомињеда је
билопроблемаупогледугласањаособасаинвалидитетом,тоније
биоразлогзаоспоравањелегитимитетаизбора.ПоновојеПокрет
Дверибиотајкојијереаговао,тврдећидајевеликомбројуграђана
Србијеудијаспорионемогућенодагласа,инаводећинемогућност
гласањаодређеномбројубирачасаКосоваиМетохије.28)Питање
стварногбројабирачаинаконинтервенцијаујединственомбирач

27) ТекстспоразумапредседникаДССипредседникаСНС,http://dss.rs/saopste-
nje-demokratske-stranke-srbije-4/,07.март2013.

28) Марко З.Пушица, „Олегитимитету ђурђевданскихизбора“,Двери српске,
Београд,бр.51,2012,стр.2829.
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комспискунепосреднопреодржавањаизбора,осталојеотворено.
Кадајеречоизборномсистему,иакосеуизвештајимапосматрача
позитивнооцењујеусвајањезаконаиамандмананазаконе2010.
и 2011. године, помиње се потребаформирања јединственог из
борног оквира, који неће патити одad hoc решења, преузимања
квазизаконодавниховлашћењаодстранерегулаторнихтела(РИК
иРРА)ипостојањавеликогбројаправнихпразнина.Поштобочне
аренеизборногсистеманисуозначенекаокључнеуоквируових
критеријума,мањкавостикојесууњимауочененећебитикори
шћенеуприлогтврдњедауСрбијинепостојидовољноаргумена
тазапостојање„слободнихипоштених“избора.Међутим,веома
јесимптоматичнодасууправопитањаизбочнихарена–финан
сирањекампање,питањезаступљеностикандидатаумедијимаи
(зло)употребадржавнихресурсауфокусувишепаралелнихпро
цесапосматрањанаовимизборима.Изтогразлогасеможеизнети
предвиђањедаизбориодржаниуСрбији2012.годинепредставља
јупрекретницуусмислупосматрања,односно,можесепретпоста
витидаћетежиштепосматрањаубудућебитипомереносамеђу
народнихактеранадомаће,саполитичкогоквираинормативних
решењанапонашањеактера,узсвевећеинсистирањенаформи
рањунезависногцентралногизборногтелаипрофесионалнеад
министрације.Предложенарешењасуусмеренакапрофесионали
зацијиизбора,штобитребалодагарантујеинтегритетизборног
процеса, и да се стога сматранајбољиммогућимрешењем.Ме
ђутим,евентуалносвођењепредставникапартијанаакредитоване
посматрачеуместоодлучиоценаизборимабимоглодаонемогући
новеактереда„уђууигру“.Чакикадаједемократија„јединаигра
уграду“,тонезначидакругучесникатребадабудеограничен.
Другимречима,уколикоусвајањенормикојесувећпредложене,и
окојимасусерелевантнемеђународнеинституције(ОЕБСиСЕ)
позитивно изјасниле не буде праћено темељном променом у ка
рактеруизборногсистемауСрбији,пресвегаупогледуподизања
прагазаучешћекоалицијанаизборима,спречавањазлоупотребе
владајућихукампањи,идавањаједнакихшансисвимпотенцијал
нимучесницима,изборићесесвестинапериодичнузанимацијуза
истеактере,којинезнатномењајусвојеулоге,алиидаљеостварују
суштинскиутицајнаполитикууСрбији.
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SladjanaMladenovic

OB SER VA TION OF ELEC TI ONS 
 IN SER BIA 2012

S u m  m a r y

Alt ho ugh it may se em that the ob ser va tion of elec ti ons in Ser bia 2012 
was rat her com plex ac ti vity, pri ma rily be ca u se of the num ber of bo di es 
ob ser ving the elec ti ons, it ac tu ally to ok pla ce in three pa ra lel tracks: 1) in
ter na ti o nal elec tion ob ser va tion, 2) ob ser va tion of do me stic bo di es en ti
tled to ob ser ve elec ti ons; 3) ob ser va tion of nongo vern men tal sec tor. The 
con clu si ons of tho se bo di es, ex pres sed in the ir re ports, are qu i te si mi lar, 
and re fer to the elec ti ons as ge ne rally free and fa ir. It al so cor re sponds to 
the the o re ti cal ap pro ach re gar ding the cri te ria of free and fa ir elec ti ons. 
Ho we ver, all ob ser vers no ti ced sig ni fi cant chal len ges still re ma i ning in the 
ove rall elec tion pro cess in Ser bia. The nor ma ti ve fra me work is yet to be 
com ple ted, the elec tion ad mi ni stra tion ne eds to be pro fes si o na li sed, the 
mo ni to ring of cam pa ign fi nan cing sho uld be im pro ved, and the me dia 
sho uld ex press a cri ti cal ap pro ach to wards the elec tion ac tors. All the ir
re gu la ri ti es of the elec ti ons we re dec la red in suf  ci ent to com pro mi se the 
elec tion in te grity and le gi ti macy, de spi te the fact that the in frin ge ments 
of elec tion fraud ha ven’t been re sol ved, nor com ple tely dis pu ted. The aut
hor con clu des that the elec tion ob ser va tion in the fu tu re will be fo cu sed 
on be ha vi o ur of ac tors, and pri ma rily con duc ted by the do me stic ob ser
vers in a mo re pro fes si o na li sed en vi ron ment. It sho uld not, ho we ver, pre
vent the new ac tors to ta ke part in elec tion pro cess. 
Key words: elec ti ons, elec tion ob ser va tion, Ser bia, in ter na ti o nal elec tion 
ob ser va tion, nongo vern men tal sec tor
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http://www.transparentnost.org.rs/images/stories/materijali/Finansiranje%20
kampanje%202012.pdf,05.март2013.
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УДК 342.849.2:324(497.11)”2012”

ДеспотКовачевић*
Факултетполитичкихнаука,Београд

С а  ж е  т а к

Основ но пи та ње у овом ра ду је „Ка ко је кам па ња „бе лих ли сти ћа” 
ути ца ла на ре зул та те из бо ра у Ср би ји 2012. го ди не?” Ор га ни зо
ва на кам па ња „бе лих ли сти ћа” за пар ла мен тар не, пред сед нич ке 
и ло кал не из бо ре у Ср би ји 2012, као вид из бор не ап сти нен ци је, на
сто ја ла је да на од ре ђе ни на чин де ле ги ти ми ше из бор ну по ну ду и 
да под стак не по ли тич ке ак те ре на про ме не у из бор ном за ко но
дав ству. Прав ни оквир из бо ра у Ср би ји, по сво јој при ро ди, сва ку 
вр сту из бор не ап сти нен ци је осло ба ђа ути ца ја на крај њи из бор ни 
ре зул тат по ли тич ких ак те ра, та ко да број и ути цај „бе лих ли
сти ћа” оста ју прет по став ка на осно ву ко је се мо же рас пра вља
ти на да ту те му. На кон из бо ра, про це не ути ца ја ове кам па ње су 
ве о ма за ни мљи ве у по ли ти ко ло шкој ана ли зи. Та ко ђе, из не те су 
од ре ђе не те зе да је ова кам па ња зна чај но ути ца ла на ре зул та те 
пар ла мен тар них из бо ра, да је пре суд на би ла у из бо ру пред сед ни ка 
Ре пу бли ке Ср би је и да је до при не ла не у ла ску од ре ђе них по ли тич
ких пар ти ја и ко а ли ци ја у ло кал не пар ла мен те.
Кључ не ре чи: „бе ли ли стић”, из бор на ап сти нен ци ја, из бо ри, Ср би ја

 

ЈедноодважнихобележјаопштихизборауСрбији2012.
годинебилајекампања„белихлистића”иоценеутицајаипосле
дицаовекампање.Моглесусечутиразнеоценеучинакаиефеката
какоовекампање,такоицелокупногбројаневажећихлистићана
резултатепарламентарних,председничких,покрајинскихилокал
нихизбора.Уодносунаранијерадовео„белимлистићима”овде
ћемопокушатидаизнесемоједнудетаљнијуанализуовепојавена

АНА ЛИ ЗА УТИ ЦА ЈА “БЕ ЛИХ  
ЛИ СТИ ЋА“ НА РЕ ЗУЛ ТА ТЕ ИЗ БО РА 

2012. ГО ДИ НЕ У СР БИ ЈИ

* Докторанд,Факултетполитичкихнаука,УниверзитетуБеограду
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изборимауСрбији2012.године.Уовомрадућемопокушатида
опишемоиобјаснимокампању„белихлистића”,карактеристике
оваквог вида апстиненције, евентуалног утицаја и корелације са
резултатимаизбора,проценепоследицаоваквогодносапремаиз
борномпроцесуиширојполитичкојситуацији.Поредочигледних
ефеката,покушаћемодаизведемопроценутешкодоказивихефе
катаускладусаранијимрезултатимаизбораиприпадностиодре
ђенимполитичкимопцијама.Одсамогпочеткајеевидентнодасу
поборнициовекампањеињенилидеривишенегативнихефеката
моглидадонесуодређенимполитичкимсубјектимаувластиили
блискихвласти,собзиромнаранијуприврженостиобраћањеод
ређенимслојевимаграђана.Ипак,одговорностзаизборнерезулта
тесносесамооникојисуучествовалиуизборнојтрци.Основни
циљкампањебиоједасеоспорилегитимитетизборнихактераи
дасеукаженанедостаткеизборногзаконодавствауСрбијиину
жносткоренитихпромена.

1. Де фи ни ци ја про бле ма

„Белилистићи”сувидорганизоване,политичке,изборне
апстиненције.КакосеистичеуПолитичкојенциклопедији„Упо
литичкомсмислуапстиненцијазначиуздржавањеодгласањапри
изборупредставничкихтелаодстранебирачакаоиуздржавањеод
доношењаодлукаутаквимколективнимтелима.Онаможебити
спонтанаиорганизована”.1)

Дабисеодређенивидорганизованеполитичкеапстинен
цијеоствариопотребнајеодређенаполитичкаснагакојаћеводи
тикампању.УслучајуСрбијеполитичкаснагакојајеводилаову
кампањуипрезентовала зашто јеважнода„белилистићи”буду
препознатикаоопцијакојасепротивиизборнојпонудибилајеса
стављенаодгрупељудикојисуималиранијеодређениполитички
активизам.Утојгрупиљудибилисупрепознатиодређениинте
лектуалникруговинезадовољнитренутнимстањемнаполитичкој
сцениСрбијекојајепремањиховоммишљењу„монополисана”од
страненеодговорнихполитичкихелита.Управојеоваакцијатре
1) Политичка енциклопедија, Савремена администрација, Београд, 1974, стр.

43.
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балодапокаженедостатаклегитимитетаактерауизборнојтрци
завласт.

Уупореднојпраксиовакаввидапстиненцијепојављујесе
унизполитичкихсистема.„Белилистићи”уенглескомговорном
подручјуимајудваназива„blankballot”и„whiteballot”,доксеу
немачкомговорномподручјуназивају„Weiβwählen”,ауфранцу
скомкао„levoteblanc”.2)Очигледно јенаовимпојмовимадасе
смисао„белихлистића”неразликујезначајноусвимнаведеним
примерима. У неким политичким системима „бели листићи” су
сталнапојава,аунекимдругимслучајевимамогудасепојавеу
одређенимизборнимциклусима, зависноодширеполитичкеси
туације.Значајанпример„белихлистића”суизбориуБелгији.С
обзиромда јеуовојдржавинасназиобавезногласање,одређен
бројгласачазбоговогпритискасеопредељуједагласачкилистић
остави празним и тако га убаци у гласачку кутију.На изборима
2010.уБелгијисепојавило460.375неважећихгласова(6,64%)за
изборезаПредставничкидом.3)Такође,напарламентарнимизбо
римауАустралији,поистомпринципу,јебиовеликибројневаже
ћихлистића(495.160или3,75%).4)

КакоистичеВеснаРакићВодинелић, једнаоднајистак
нутијихпристалицаовекампање:„Предпарламентарнеизбореу
Британији2010.године,надруштвениммрежама,путемблоговаи
надругеначинеизнесенисувалидниаргументиотомекакопразни
гласовимогудаојачајуиобноведемократију”.5)Овојезаистаар
гументкојибибиопогоданзаодбрануоваквогприступаизборном
процесуилегитимностикампање„белихлистића”уСрбији.Упра
вонедостатакдемократичностисистемаинеодговорностиполи
тичкихактерауСрбијиподстаклајеовугрупуљудинаовакаввид
изборнеапстиненције.

2) ДеспотКовачевић, „Белилистићинаизборима2012.”,Политичкиживот,
бр.5/2012,Факултетполитичкихнаука,Центарзадемократију,Београд,стр.
88.

3) Election Guide, CEPPS, (www.electionguide.org/results.php?ID=1549), датум
прегледа:5.3.2013.

4) ElectionGuide,CEPPS,(http://www.electionguide.org/results.php?ID=1521),да
тумпрегледа:5.3.2013.

5) Весна РакићВодинелић, „Празни глас”, 2011. преузето са: (www.pescanik.
net/2011/11/prazni-glas/)датумпрегледа:6.3.2013.
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2. За ко но дав ни оквир

Законодавни оквир представља веома важан аспект за
разумевањепојавапопут„белихлистића”.Изборнозаконодавство
не препознаје форму која се истиче кампањом „белих листића”,
негосвеврстенеправилноискоришћенихбелихлистићаинеиско
ришћенихсврставаподкатегоријом„неважећигласачкилистић”.
Законоизборународнихпосланикапрецизира:„Неважећигласач
килистићјестенепопуњенигласачкилистић,листићкојијепопу
њентакодасенеможеутврдитизакојусеизборнулистугласалои
листићнакомејезаокруженовишеодједнеизборнелисте”.6)

Важностанализеизборногзаконодавствасепосебноис
тиченадваместа:а)утицајнауспешностизбораиб)утицајна
изборнерезултате.Уформалномсмислу,премапрописимаРепу
бликеСрбије,немаутицаја„белихлистића”нинаједаноднаведе
нихмогућности.Наиме,уСрбијиизборнирезултатјевалиданбез
обзиранаизлазностгласача.Премапрописиманемаизборнеквоте
излазностизавалидностизбора,такодаразличитивидовиапсти
ненцијеформалноправнонемогудаоспореизборнирезултат.На
равно, увек семоже поставити питање легитимности изабраних
представникау случајумалеизлазности, алитонеморадаути
ченаформалнустрануизбора.Веомамалаизлазност(нпр.30%)
иливеликибројневажећихгласачкихлистићамогудабудузнача
јаниндикаторзаполитичкеелитеињиховбудућистатус.Можесе
претпоставитидаћесвакииграчуполитичкојаренидасезапитаза
својуполитичкубудућност.Садругестране,малаизлазностнаиз
бореможебитирезултатстабилневладеинепостојањавећихпро
блемаудруштву,пасамимтиминезаинтересованостиграђаназа
учешћенаизборима.Другамогућност,утицајнаизборнерезулта
тејетакођеформалноискљученсобзиромнатоданеважећигла
сачкилистићининакојиначиннеутичунаизборнирезултат.Чини
седаискључивањеневажећихгласачкихлистићаизпрорачуназа
изборнирезултаткрајњемаргинализујеовупојаву.Међутим,наш
задатакједапокушамодакрознеформалнустрануизбораувиди
момогућностиутицајаипоследица„белихлистића”наизборни
резултатукупно,каоиизборнирезултатпојединихактераизборне
6) Закон о избору народних посланика, Службени гласник РС, бр.

35/2000, 57/2003, 72/2003, 18/2004, 85/2005, 101/2005, 104/2009,
28/2011,36/2011,чл.75.
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утакмице.Постојеразнепаушалнепроценеопоследицама„белих
листића”којесекрећуодтогадаовојпојавидајувеликизначајза
целокупнепромененаполитичкојсцениСрбиједотогадасеулога
„белихлистића”апсолутноминимизира.

3. Кам па ња „бе лих ли сти ћа”

Каопрваорганизованаакцијаукампањи„белихлисти
ћа”истичесе „ИницијативаМИ17”која јебилапредвиђенакао
акцијазауказивањеналошеизборнозаконодавствоивеомалоше
ефектетогзаконодавствапоцелокупандемократскипоредакуСр
бији.Кампања се није зауставила на томе, са протоком времена
добијала јеновеформеисадржајеучијуорганизацијусеукљу
чиодеоцивилногсектора,низјавнихличностииневладинихор
ганизација. Центар за културну деконтаминацију је организовао
„Курсдопунскихчасоваизцртања запарламентарнеизборе”на
којимасуседавалиразличитипредлозизапоништавањегласач
кихлистића.Кампањасепроширилаиназначајнескуповеијавне
дебатеозначајуимогућностимазауспеховекампање,пресвега
семожеистаћитрибинаодржанауДомуомладинеподназивом
„Екстремисивила–какавтрагћеоставити6.мај”накојојсудати
опречниставовицелојкампањиициљевимакојисепропагирају.
Мождаинајзначајнијидеокампањесубиледебатенаинтернету,
пресвеганасајтуПешчаника,гдесусеразмењиваламишљењаи
ставовиопотребама, утицајуициљевимаове кампање.Овде се
свакакоистичудебатеВладимираПавићевићаиМиљенкаДерете,
каоиВладимираПавићевићаиИванаСтанковића.7)Насајтовима
многихорганизацијапостојаласуобјашњењакампање,позивина
овакав вид апстиненције, указивања на нелегитимитет изборних
актераитд.Оноштојепосебнобилоновозацелокупанизборни
процессуулогеблоговаидруштвенихмрежауизборнојкампањи
свих партија и коалиција, па и кампање „белих листића”.Цело
купнасликаоовојкампањинаинтернетусекреталауекстремним
ставовимапристалицаипротивникакампање,одвеликеважности
инужностидопротивречностиибесмисленостикампање.

Присталицекампањесуистицалезначајоваквогодноса
премаизборимаупитањимастабилностииконсолидациједемо

7) Вишена:www.peščanik.net/2011/10/beliglas/,датумпрегледа:05.03.2013.
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кратије.Основна замисао је била да се се на овај начинпокаже
односпреманеодговорностиполитичкихелита,прематзв.„парто
кратији”инужношћузабржедемократскереформе.Каоосновни
циљцелекампањеможесеистаћиуказивањенанедостаткедемо
кратијеуСрбији,којапатиодвеликихмањкавостииконстантног
продубљивањаистих.

4. Пар ла мен тар ни из бо ри и „бе ли ли сти ћи”

ПарламентарниизбориуСрбијипредстављајунајважни
ји изборни процес за формирање власти. С обзиром на уставно
уређењедржавеиизборнисистем,путемпарламентарнихизбора
значајносеутиченацелокупнуполитичкуситуацијуиодносесна
ганаполитичкојсцени.

Вишепутајеуказиванонанедостаткеизборногсистема
РепубликеСрбијеиоддомаћихактераиодЕвропскеУније.Начин
изборапосланикауНароднускупштинуРепубликеСрбијеиманиз
проблеманакојесеуказивалоупретходномпериоду.Извршенесу
одређенереформе,какоистичеМиланЈовановић:„Резултатсуно
визаконополитичкимстранкама,бирачкимсписковима,финан
сирањустранака,изменеЗаконаоизборународнихпосланикаи
одборникакојимасустранкеобавезанедамандатедодељујупрема
редоследунаизборнојлистиидаусаставупосланикаиодборника
буденајмањетрећинамањезаступљеногполатј.жена.Међутим,
кључнипредлогизборнереформе,директногласањезакандида
теиизбородборникаузчувањепропорционалности,нијеприхва
ћен.”8)

Досадашњиизборнициклусипоказивалисуредовнупо
јавуодређеногбројаневажећихгласачкихлистића.Унашојпракси
екстремнипримербројаневажећихгласачкихлистићасуизбориза
ВећеграђанаСавезнеРепубликеЈугославије1992.годинеитада
јебројневажећихгласачкихлистића12%или448.785гласача.9)У
осампретходнихпарламентарнихизборнихциклуса(нерачунају
8) МиланЈовановић, „Институионалниоквиризборногсистема–„мала”или

„велика”изборнареформа”,Политичкиживот,бр.5/2012,Факултетполи
тичкихнаука,Центарзадемократију,Београд,стр.19.

9) ЗоранСтојиљковић,ПартијскисистемСрбије,Службенигласник,Београд,
2008,стр.506.
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ћипарламентарнеизборе2012.године)средњавредностпроцен
таневажећихлистићабилаје3.18%или138.744гласачасанева
жећимлистићима.Наизборима2012.годинебило је4,37%или
176.995гласачасаневажећимлистићима.

Табела1.ПарламентарниизбориуСрбији19902012.
(сасајтаРепубличкеизборнекомисијеwww.rik.parlament.

gov.rs)

парламентарни
избори

бројизашлих
гласача

бројневажећих
листића

%
неважећихлистића

1990. 5.035.613 205.212 4.07%

1992. 4.723.711 275.861 5.84%

1993. 4.300.440 171.824 4.15%

1997. 4.139.080 164.307 3.96%

2000. 3.752.170 89.378 2.39%

2003. 3.825.471 49.755 1.30%

2007. 4.033.586 65.468 1.62%

2008. 4.141.176 88.148 2.16%

2012. 3.912.904 176.995 4.37%

Очигледноједабројневажећихлистићанаизбориманије
највећидосада,дајепочеткомдеведесетихгодинабиознатновећи
бројоваквогвидаапстинената.Међутим,очигледнојеидасеброј
неважећихлистићаповећаваод2003.годинеидајеодпретходних
доовихизборапорастаодупло,штојеодвећегзначајасобзиром
начињеницумањеизлазностинаизборе.Коефицијенткорелације
од0,74намговориопозитивнојкорелацијиизлазностиибројане
важећихлистића,штопосебноојачавааргументоучинкукампање
„белихлистића”набројневажећихлистићасамањомизлазношћу
уодносунапретходнеизборнециклусе.

Такође,значајневажећихлистићаиутицајкампањеможе
сесагледаватипремагеографскојрасподелиневажећихлистића.У
ранијимизборнимциклусиманеважећилистићисунајчешћебили
значајнијевидљивиумањеурбанимсрединама,што јемоглада
будепоследица(не)образовањаилиписмености.Заразликуодто
ганаовимизборимаурбанесрединесубилецентарвеликогброј
неважећих листића, а уједно и центар кампање „бели листићи”.
Примераради,натериторијиградаБеограданапарламентарним
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изборима2008.годинебилојеукупно14.928неважећихгласачких
листића(1,65%),докјенаистимизборима2012.годиненатерито
ријиградаБеоградбило41.724(4,81%),штојеизнадрепубличког
просекапроцентаневажећихгласова.

Графикон1.Трендбројаневажећихлистића
напарламентарнимизборимауСрбији19902012.

Ујавностисупреовладавалеоценедаћекампања„белих
листића”директнодаутиченалошијирезултаткоалицијеокоДе
мократске странкеинарезултаткоалицијеокоЛибералнодемо
кратскепартије.Заовакветврдњепосебноиндикативнисуучинци
„белихлистића”убеоградскимопштинамаВрачар,Савскивенац,
СтариградиНовиБеоградирезултатовихкоалицијауистим.На
име,напарламентарнимизборима2008.годинепроценат„неваже
ћихлистића”уовимбеоградскимопштинамабиоје:Врачар1,35%,
Савскивенац1,51%,Стари град1,41%,НовиБеоград1,39%.За
разликуодтога,наизборима2012.годинеброј„неважећихлисти
ћа”уовимопштинамабиоје:Врачар6,45%,Савскивенац5,88%,
Стариград6,54%,НовиБеоград5,28%.Очигледанрастод5%у
овимбеоградскимопштинамамогаојезначајнодаутиченаодре
ђенеактереизбора.

Aнализа резултата коалиције око Демократске стран
кепоказујезнатанпадбројагласованапарламентарнимизбори
ма2012.годинеуовимогледнимопштинамауодносунаизборе
2008.Учетиринаведенеопштинерезултати суизгледалиовако:
Врачар  2008. године: 18.137 гласова или 49,19%, у односу на
резултат2012. године:11.339 гласоваили32,95%;НовиБеоград
–2008. године:55.178гласоваили42,51%,уодносунарезултат
2012.године:31.806гласоваили26,95%;Савскивенац–2008.го
дине:11.748гласоваили44,45%,уодносунарезултат2012.годи
не:6.424 гласоваили26,63%;Стари град–2008. године:17.117
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гласоваили48,76%,уодносунарезултат2012.године:9.656гла
соваили31,02%.

Графикон2.БројгласовакоалицијеокоДемократскестранке
напарламентарнимизборима2008.и2012.године:

Свакако да се оволики пад коалиције око Демократске
странке може објашњавати појавом нове јаке политичке партије
(Српсканапреднастранка),лошомекономскомситуацијом,неис
пуњенимобећањимаисл.Међутим,падДемократскестранкесе
можедовестииувезусакампањом„белихлистића”којајеути
цаланагласачеуовимбеоградскимопштинама.Примераради,на
НовомБеоградукоалицијаокоДемократскестранкејеуодносуна
изборе2008.годинеималападод23.372гласа,абројневажећих
листићанатериторијиовеопштинесеувећаоза4.427гласова,што
јесвакакоједанодутицајанарезултатовекоалиције.

Истицаноједајекампања„белихлистића”већипроблем
направила коалицији окоЛибералнодемократскепартије.Међу
тим,иакојеЛДПовајпутишаоујачојкоалицији„Преокрет”,не
можесесасигурношћутврдитидасу„белилистићи”утицалина
резултат ове коалиције на парламентарнимизборима.Коалиција
„Преокрет”јеималабољирезултатнарепубличкомнивоууодносу
наЛДПнаизборима2008.године,ауБеоградугдесеочекивало
даћекампања„белихлистића”дазначајноутиченакоалицијуоко
ЛДПа,резултатиговоредругачије(ЛДП2008.године:64.290гла
соваили7,1%;2012.године:63.156гласоваили7,28%).Иакоови
резултатиговоредакампања„белихлистића”нијеималаутицаја
наЛДП,резултатилокалнихизборадајудругуслику.

Изводисезакључакдајеовајвидорганизованеизборне
апстиненцијемогаодаимаизвестанутицајнарезултатепарламен
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тарнихизбора.Унекимсегментимаутицајјеочигледан,међутим
остајепросторзаистраживањекако је јошовакампањаутицала
нарезултатеиликаквибирезултатипарламентарнихизборабили
даније била вођена кампања.Очигледаногроманрастбројане
важећихлистића,извеснозбогкампање,утицаојенаперцепцију
грађанаиполитичкихелитаомогућностимавећихиопсежнихак
цијасличногтипа.Свекоалицијеиполитичкепартијекојесуоко
цензусамоглебидасезапитајунадчињеницомдајеоко177.000
грађанациљаноилигрешкомизашлонагласањеипоништилогла
сачкилистић,атајбројљудијеприближанњиховомбројугласова
напарламентарнимизборима.

5. Пред сед нич ки из бо ри и „бе ли ли сти ћи”

Једноодважнихпитањакојесепостављалоипреипосле
изборабилојепитањеутицајаневажећихлистића,подстакнутих
кампањом „белих листића”, на резултате председничких избора.
Целаанализаодносабројаневажећихлистићаирезултатапред
седничкихизбораможесеподелитинапрвиидругикругпредсед
ничкихизбора.Председничкиизбориодигравалисусеусклопу
свеопштихизбораиподутискомдасуизборирасписанизбогтзв.
„скраћивањамандата”одстранепредседникаБорисаТадића.Очи
гледан циљ је билажеља да се на популарности Бориса Тадића
побољшаизборнирезултатДемократске страненапарламентар
нимизборима,сауверењемусигурнупобедунапредседничким
изборима.

Собзиромначињеницудасурезултатипредседничких
изборанаправиливеликупроменунацелокупнојполитичкојсцени
Србије,важнојеобјаснитииузрокетепромене.Једнаодпретпо
ставкиједајекампања„белихлистића”допринелапобедиТоми
славаНиколића,такоштојенегативноутицаланарезултатпред
седничкогкандидатаБорисаТадића.Коликосузаистаовинаводи
тачни веома тешко је утврдити, али могу се износити одређене
тврдњекојесумањеиливишепроверљиве.

Бројневажећихлистићалистићаупрвомкругупредсед
ничкихизбора2012.годинебиоје174.660гласоваили4,47%,док
јеудругомкругуизборабројневажећихлистићабио98664гла
соваили3,15%.Уовојситуацијипосебнојезанимљивпадброја
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неважећихлистићаудругомкругупредседничкихизборазапреко
50%уодносунапрвикругизбора.

Просек броја неважећих листића на досадашњимпред
седничкимизборима(нерачунајућипоследњеизборе2012.године)
биоје89.138или2,40%,штопоказујезначајнуразликууодносу
напоследњеизборе.Коефицијенткорелацијеод0,29измеђубро
јаизашлихгласачаибројаневажећихлистићанамдајеслабдо
каз о корелацији између излазности и броја неважећих листића,
алиипакдајепозитиваноднос.Ипак,тумачењемрезултатамогусе
установитиодређенеправилности.

Табела2.ИзборизапредседникаРепубликеСрбије
(19902012)10)

изборизапредседника
РепубликеСрбије

бројиза
шлихгласача

бројневажећих
листића

%неваже
ћихлистића

1990. 5.029.123 169.461 3.37%
1992. 4.457.671 80.326 1.80%
1997првикруг

(неуспели) 4.131.487 155.860 3.77%
1997другикруг

(неуспели) 3.531.063 104.223 2.95%

1997.првикруг 3.812.010 76.911 2.02%
1997.другикруг 3.683.714 115.319 3.13%
2002.првикруг 3.637.062 74.534 2.05%
2002.другикруг

(неуспели) 2.979.254 65.427 2.20%

2002.(другинеуспели) 2.946.716 80.396 2.73%
2003.(неуспели) 2.523.889 86.178 3.41%
2004.првикруг 3.119.087 38.047 1.22%
2004.другикруг 3.158.571 43.975 1.36%
2008.првикруг 4.116.844 78.462 1.91%
2008.другикруг 4.580.428 78.806 1.72%
2012.првикруг 3.908.652 174.660 4.47%
2012.другикруг 3.133.682 98.664 3.15%

10) Подаци су узети са сајта Републичке изборне комисије (www.rik.parla
ment.gov.rs), као и:СлавишаОрловић, ПолитичкиживотСрбије: између
партократије и демократије, Службени гласник, Београд, 2008, стр. 597
600.
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Посебнозанимљивјеподатакопадубројаневажећихли
стићаизмеђудвакругаизбора,падод76хиљадаилиза43%од
укупногбројаневажећихлистићаизпрвогкругапредседничких
избора.Важноједодатида јеизлазностудругомкругу паласа
57,73%на46,28%,штојеибилоочекиванособзиромдаобређен
бројгласачанијеимаодругуопцијудагласа,уколикомупрваоп
цијанијеушлаудругикругизбора.Јасноједасеможеочекивати
мањаизлазностудругомкругу,јеруизборулазесамодваканди
дата,семситуацијаукојимасенествориситуацијаизбора„бити
илинебити”.

Досадашњапракса јепоказивалаобрнутитрендкадасе
ради о истим кандидатима, на председничким изборима 2004. и
2008.годинеБорисТадићјегубиопрвикруг,адобијаоизбореу
другомкругупредседничкихизбора.Овајпутсамаломразликом
једобиопрвикруг,алијепораженудругом.Иакојевећинакан
дидатапозваласвојегласачеизпрвогкругадагласајуудругоми
изаберупредседника,излазностјебиламањаза11%.

Графикон3.Трендневажећихлистића(првиидругикруг)
наизборимазапредседникаРепубликеСрбије(19902012)

Кампања„белихлистића”посебнодобијаназначајукад
се истакне чињеница да је ТомиславНиколић победио на пред
седничкимизборимаза70.111гласова,што јемањеодбројане
важећихлистића.ТомиславНиколићјеимаозаостатакод10.238
гласовауодносунаБорисаТадићаипрвикругизбора,алијеус
пеоудругомкругуданаправинаведенуразлику.Кључнуразлику
ТомиславНиколићјенаправиоуБеограду,гдејеизгубиоупрвом
кругуизбора10.917,аудругомкругујепобедиоза15.588гласова.
Утицај„белихлистића”уовомслучајубиојемогућ,собзиромна
тодајебројневажећихлистићауБеоградубио24.380.
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Иако изгледа претенциозно, може се истаћи став да је
кампања„белихлистића”кључноутицаланаизборпредседника
РепубликеСрбије,анепосредноинапромененаполитичкојсцени
Србијекојесеигодинудананаконизборадешавају.Маларазли
каизмеђукандидатаизнатномањаизлазностуз98.664неважећа
гласачкалистића,показалаједаималекампањемогуданаправе
велике промене.Остаје велико питање зашто се број неважећих
листићасмањиоуовомбројуидалијекампања„белихлистића”
билаједнократнаилипостојинекодругообјашњењезаовакавод
носневажећихлистићаудвакругаизбора.

6. Локални избори и „бели листићи”

ЛокалниизбориувећиниградоваиопштинауРепубли
циСрбијисусеодвијалипаралелносапарламентарним,председ
ничкимипокрајинскимизборима.Уовомделурадаћемоукратко
да изложимо учинак кампање „белих листића” у четири највећа
града: Београд,НовиСад,НишиКрагујевац.Посебно важно је
обратитипажњунаучинакневажећихлистићауБеоградунакоа
лицију„Преокрет”којанијепрешлацензусналокалнимизборима
уБеограду.Општиутисакједајекампања„белихлистића”имала
сличнеучинкекаоинапарламентарнимипредседничкимизбори
маупрвомкругу,јерјебројневажећихлистићаприближноисти.

Табела3.Локалниизбори2012.
локалниизбори

2012.
бројизашлих

гласача % бројневажећих
листића %

Београд 854.303 54.18% 35.944 4.21%
НовиСад 173.348 55.43% 7.189 4.14%
Ниш 124.644 53.96% 4.951 3.97%
Крагујевац 92.056 60.27% 3.456 3.75%

Очигледнода јеизлазностбилананивоуизлазностина
парламентарнимизборима,каоибројневажећихлистића.Видљив
јеитренддајеуБеоградуипроцентуалнонајвећибројневажећих
листићаштосеможеприписатикампањикојајевођенамесецима
преизбора.Посебнотребаистаћидајезавишеод50%порастао
бројневажећихлистићауодносуналокалнеизборе2008.годинеу
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Београду.Натимлокалнимизборимабројневажећихлистићабио
је14.354или1.58%уодносуна2012.годинуи35.944или4.21%.11)

ЗначајанрастбројаневажећихлистићадесиосеиуНо
вомСаду.Наизборима2008.годинебилоје2.786неважећихли
стићауодносуна7.189неважећихлистића2012.године,што је
огроманрастуапсолутнимвеличинама.12)УНовомСадуможесе
увидетитенденцијападаДемократскестранкеналокалнимизбо
рима,2008.године:58.302гласауодносуна2012.годину:31.024
гласова.Каоједанодутицајанаовајпадувиђасеирастбројане
важећихлистићапроузрокованкампањом„белихлистића”нате
риторијиградаНовогСада.

Свакако најважније питање утицаја „белих листића” на
локалним изборима било је питање резултата коалиције „Прео
крет”налокалнимизборимауБеограду.Наиме,Либералнодемо
кратскапартијаје2008.годинеуБеоградуимала6,8%или62.419
гласова,анапоследњимлокалнимизборимападодза1/3гласо
ваирезултатод41.181гласоваштојебилонедовољнозаулазак
у Скупштину града Београда (4.82%). Пад ЛДПа за 20 хиљада
гласоваи раст броја неважећихлистића за истиброј гласова, уз
подршкукампањи „белихлистића” од странебившихчлановаи
функционераЛДПа,дајузаправодасеизносетврдњеоузрочној
релацијиизмеђуоведвепојаве.

7. Закључак

Анализа резултата избора 2012. године у светлу кампа
ње„белихлистића”даланамјеодговоренаодређенапитања,али
истотакојеоставилавеликипросторзадаљатумачењаианализе.
Коликојекампања„белихлистића”испунилапрвенственопоста
вљенециљевеостајеистраживачкопитањезадругеанализе.Може
сеистаћидајеовакампањапривуклаодређенупажњујавности,да
сусепокренулеинтелектуалнедебатеирасправеодемократијии
демократскимпроцесимауСрбији,алиистотакоможеморећида
нијезначајноодузелалегитимитетсадашњимполитичкимелитама

11) Завод за статистику: http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/
00/19/85/Lokalni_izbori_2008.pdf(датумпрегледа10.03.2013.)

12) Резултатпреузетса:nsinfo.co.rs/izbori/docs/rezultati/RezultatiGrad.pdf(датум
прегледа10.03.2013)
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Србијеидаихнијеподстакланаопсежнепроменеуизборномза
конодавству,којесубилепрвенственициљ.Важнојеистаћидаје
ововероватноједандобармеханизамзаконтролувластииопози
цијеиједнаважнапорукадасесталноморајупреиспитиватиутвр
ђенимеханизмиизборавластииизградњедемократскогдруштва.

ЗаконодавниоквируСрбији„белимлистићима”дајема
липросторзаприказивањесвојесврхе,азбогтешкоћеутврђивања
броја,јоштежеихјекориститикаоаргументзапритисакнавласт
дасемењаодноспремадемократијиидасеизађеизпартократског
владања.Истотакосеможеистаћидајеовакампањазначајанути
цајоствариланеформално,јерсепоказалодакампањепопутове
могузначајнодаутичунаконачнерезултате,паицелокупанзао
кретупартијском,алииполитичкомживотуСрбије.Постизборни
процесинареднегодинећепоказатидалићенекиодциљева„бе
лихлистића”битииспуњени,ајавностиграђанићеостатиускра
ћенизаегзактнеподаткеколикојезаистакампања„белихлистића”
утицала на исходе евентуалнихпромена, са претпоставкомда је
билоодређенихутицаја.

DespotKovacevic

„WHITE VOTES” INFLUENCE 
 ON RESULTS OF SERBIAN 

 2012 ELECTIONS

S u m m a r y

The ba sic qu e sti on in this pa per is „How did the cam pa ign of „whi te bal
lots” af ect the re sults of the elec ti ons in Ser bia 2012”? An or ga ni zed cam
pa ign of „whi te bal lots” for the par li a men tary, pre si den tial and lo cal elec
ti ons in Ser bia 2012, as a form of elec to ral ab sten tion, had a pur po se to, in 
the ap pro pri a te way, de le gi ti mi se elec tion bid and to en co u ra ge po li ti cal 
ac tors to ma ke chan ges in elec to ral le gi sla tion. The le gal fra me work for 
the elec ti ons in Ser bia, by its na tu re re lis hes the im pact of any type of elec
to ral ab sten tion on fi nal elec tion re sults. The re fo re, the in flu en ce of „whi te 
bal lots” can be furt her di scus sed. Af ter elec ti ons, the esti ma tes of the im
pact of this cam pa ign be ca me very in te re sting for po li ti cal analysis. Al so, 
the re are cer tain the sis sta ting that this cam pa ign sig ni fi cantly in flu en ced 
the re sults of the par li a men tary elec ti ons, ar gu ing not just its cru cial ro le 
in the elec tion of the Pre si dent of the Re pu blic of Ser bia, but al so the con
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tri bu tion to the  cer tain par ti es’ un de rac hi e ve ment, espe ci ally in the lo cal 
elec ti ons.
Key words: „Whi te bal lot”, elec to ral ab sten tion, elec ti ons, Ser bia
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УДК 32.019.5+324(497.11)“2012“

СинишаАтлагић*

Факултетполитичкихнаука,Београд

АлександраУгринић**

Факултетполитичкихнаука,Београд

С а  ж е  т а к

Иден ти фи ку ју ћи до ми нант на пи та ња/те ме у кам па њи пред оп
ште из бо ре у Ср би ји 2012. ауто ри ука зу ју на исто вр сност обе ћа
ња ве ћи не ре ле вант них уче сни ка из бо ра ко ја би ва ју при хва та на 
због по ве ре ња у њи хо ве но си о це и уве ре ња да ће их они ре а ли зо
ва ти, а из бор на кам па ња се од те мат ске ра но пре о бра ћа у пер
со на ли зо ва ну. У пр вој го ди ни по окон ча њу из бор не кам па ње ка
рак те ри стич но је ње но пре ра ста ње у пер ма нент ну кам па њу са 
из ме ње ним аген да ма ак те ра.
Кључ не ре чи: те ме/пи та ња, из бор на кам па ња, Ср би ја

Каконаполитичкомтржиштуприлагодитиробу-партије,
кандидате,програмеиидеје-такодаона(п)останепрепознатљива
устремљењима,хтењимаипотребамаграђанаиуверитиоведасу
датиполитичкисубјектитикојићебитиустањудазадовољењи-
ховутражњуосновнијезахтевкојисепостављапредстручњакеза
политичкимаркетинг.Овајзахтев,којидоизражајадолазинаро-
читотокомпериодаизборнихкампања,представљасамодеодуго-
рочногпроцесаполитичкогкомуницирањаполитичкихсубјеката
саграђанимаибирачима,акампања„вршнутачку“њиховихду-

ТЕ МЕ У ИЗ БОР НОЈ КАМ ПА ЊИ  
У СР БИ ЈИ 2012. ГО ДИ НЕ***

* Доцент,Факултетполитичкихнаука,УниверзитетуБеограду
** Асистент,Факултетполитичкихнаука,УниверзитетуБеограду
*** Овајрадјенастаоуоквирупројектабр.179076,којифинансираМинистар-

ствопросвете,наукеитехнолошкогразвојаРепубликеСрбије.
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горочнијихперсуазивнихактивности,1)причемуулогастручњака
засавременуполитичкупропагандуостајеонаквакаквомјујејош
тридесетихгодинапрошлогавекавидеоА.Хаксли(AldousHuxley)
описавшипропагандистукао„човекакојиканалишевећпостојећи
ток“.2)Другимречима,изборнекампањекаоситуационифактор,
супротнораширеномуверењу,тешкодазначајнијемогудаодреде
изборнуодлукубирача.Овајеувеликојмерипретходноодређена
дејствомнизадугорочнихитемељнихсоцијалнихфакторакаои
индивидуалнимкарактеристикамабирача.Међутим,свеоношто
бимоглодабудеодзначајазаизборнуодлукубивапосредовано
кампањом.Уњојсеотварајурасправеонајважнијимдруштвеним
проблемимаимогућимправцимањиховогрешавања.3)Одговорна
питањекојуодактуелнихдруштвенихтема/проблемаћепартија/
кандидатуизборнојкампањиизбацитиупрвипланусловљеноје
њиховом (про)ценом атрактивности решења које као политички
субјекти са својимпрограмскиморијентацијамамогудапонуде,
каоикомпететностиикредибилитетакојеуживајууочимабирача
саодговарајућиминтересниморијентацијама.

1. Те ме у пред из бор ној кам па њи

Теме које су политичке партије и кандидати покренули
у кампањи пред опште изборе у пролеће 2012. године назирале
сусеузнатнојмеријошнаполовинимандатавладеМиркаЦвет-
ковића. Захтев за расписивањемпарламентарнихизбора у чијем
одржавањујеопозицијавиделапутизласкаиздубокепривредне
исоцијалнекризеозначио јепочетак„вреле“, готоводвегодине
дугепредизборнекампање4)кадасумеђупартијскиодносиувели-
1) ЗоранСлавујевић,Политичкокомуницирање,политичкапропаганда,поли

тичкимаркетинг,Grafocard,Београд,2009,стр.159.
2) DavidWelch,„NazipropagandaandtheVolksgemeinschaft:ConsructingaPeo-

ple’sCommunity“,JournalofContemoraryHistory,SAGEPublications,London,
2004,p.214.

3) Зоран Славујевић,Изборне кампање: Поход на бираче. Случај Србије од
1990.до2007. године,FriedrichEbertStiftung,Факултетполитичкихнаука,
Институт друштвенихнаука, Београд, 2007, стр. 110; З.Славујевић,Поли
тичкокомуницирање,политичкапропаганда,политичкимаркетинг,Grafo-
card,Београд,2009,стр.159.

4) Под„предизборномкампањом“подразумевамокампањукојасеводипрерас-
писивањаизбораиотпочињањаофицијелнеизборнекампање.
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коподсећалинаонетоком1990-их.НапетицијуСНС-азараспи-
сивањеванреднихизборасаокомилионпотписауаприлу2010.
инанајавењеговоглидерауновембру2010.годинедаћепочет-
ком2011.годинеорганизоватимасовнепротестеграђаназатошто
јеСрбија „на ивици катастрофе“ у владајућемДС-у одговорили
су оценомда уСрбији немаистински конструктивне опозиције,
ањенлидерналазидаодпартијеначијемјечелуневиди„бољу
странкузаобављањепословаудржави“(Танјуг,13.11.2010).5)Из
оштрекритикекојуводећачланицатадавладајућекоалицијеупу-
ћујеСНС-уиДСС-унаконпотписивањадоговораовихпартијао
заједничкомделовању21. септембра 2010. године чинило сеиз-
веснимдаћесе тематскаокосницаупредстојећојизборнојкам-
пањиДС-асводитинанаставакевропскихинтеграцијаСрбијеи
каотакваупотпуностисеослањатинацентралнутемуукампањи
коалиције„ЗаевропскуСрбију“(ДС,Г17+,СПО,ЛСВ)заванред-
непарламентарнеизборе2008.годинеуодносунакојуби,каои
тада,билатретиранадругапитањаукампањи.6)Неколиконедеља
прерасписивањапарламентарних,покрајинскихилокалнихизбо-
ра,аујекунеизвеснихпреговораБеоградаиПриштинеоначину
представљањаКосоваурегионалнимфорумима,БорисТадићис-
тичедаћенаставитидасеборизаостварењеобастратешкациља
Србије–очувањетериторијалногинтегритетаичланствоуЕУ.7)

Саодбраномнационалногидржавногинтересакаопре-
текстом, питање економског опоравка земљеистицано је у први
планупредизборнојкампањиДСС-а. „Основнинационалниин-
5) Поновнанајавамасовнихпротеста,будућидасепретходновећбилоодуста-

лоодизласканаулице,својуреализацијуискориврхунацдоживљавајуна
митингууорганизацијиСНС-а16.априла2011.годинекадаТомиславНи-
колићзапочињештрајкглађуижеђуиоткривапотезкојиједанимаунапред
држаоутајностиинајављиваокао„понудукојувластинећемоћидаодбијуи
нањуостанунеми“(ГласАмерике).Штрајкјепрекинуопосленедељудана,
наУскрс.

6) УтовремеречијебилооборбизаочувањеКосова,економскомразвоју,бор-
бипротивкорупцијеикриминалаизавршеткусарадњесаХагом.

7) „Јанеодустајемодобатациља.Тојецентарполитикекојуводимоизакоју
смодобилиподршкуграђананапретходнимизборима.Овихданаћемовиде-
тидалијетаполитикаодрживаилиније.Бићетотестизамене“,појашњава
БорисТадић (РТС, 22.фебруар 2012).Поздрављајући постигнути договор
делегацијаСрбијеиКосова,председникСрбијеилидерДемократадвадана
каснијекажеда„отклањањемсвихпрепрекаунастојањудаСрбијастекне
кандидатурузачланствосматранајвишимнационалниминтересом...“(РТС,
24.фебруар2012)који,наконштоСрбијибудедодељенстатускандидата2.
марта,ДСпретачеуслоган„Европскикорак,доброзасве“.
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тересСрбијејеопоравакпривредеипоновностављањеземљена
стабилан пут економског развоја“ кажеВојиславКоштуница 28.
новембра2010.представљајући страначкипрограмразвоја за21
град у Србији за период од 2011. до 2016. године (www.vesti.rs,
28.11.2010).

Политичкимприоритетомстранке,којегјелидерСНС-а
током предизборне кампање укратко одредио речима „Политика
странкејеСрбијауЕУ...Србијанеможедаопстанебезприкљу-
чењаЕУ“,учијуреализацијусекренулосапозицијекоја,какоје
истакао,„омогућујеборбузагласовеиналевициинадесници“
(Правда,26.11.2010.)прикључењеСрбијеЕвропскојУнијинамета-
лосекаотематски„background“прижељкиванекампањезапарла-
ментарнеизбореузекономскиопоравакикритикурезултатавла-
стикаоважнапитања.Истовремено,позиционирањеСНС-а„негде
између“биојеосновоштрихкритикаодстранепартијаивласти
иопозиције.Указивањенанеприхватљивеставовеипоступке,не-
доследност,ранијенеодмеренеизјавепредставникастранкедело-
валојекаоуводупотенцијалнунегативнукапањууперенупротив
овепартије.8)

БорбомзаСрбијукојаје„социјалноправедна,економски
развијенаиевропскадржава“БранкоРужићкрајем2010.године
указујенатематскиоквирСПС-аупредстојећојизборнојкампањи
(www.smedia.rs,3.12.2010).

У јеку предизборне кампање, а у првој фази пројекта
„Потрага за политичком одговорношћу“, ЦеСИД спроводи ис-
траживањеокорелацијипонудерелевантнихполитичкихпартија
и кључнихприоритета грађана.Упоредноманализомпартијских
програма(ДС,ДСС,СРС,Г17/УРС,СПС),двеизборнеплатфор-
ме(СНС–БелакњигаиЛДП–Преокрет)иреализацијомдубин-
скихинтервјуасапредставницимаовихстранакаиадвертајзинг/
ПРагенцијаобухваћенојепеттематскихобласти–1)економијаи
животнистандард;2)безбедностисигурност;3)борбапротивко-
рупције;4)европскеинтеграцијеи5)Косовозакоје,какостојиу
презентацијиЦеСИД-а,„Бројнаистраживањапоказујуда...грађа-
нинаводекаонајвећепроблемеуСрбијиикаоприоритетенакоји-
8) СинишаАтлагић, „Теме у парламентарнимизборнимкампањама уСрбији

1990–2008:Националноидржавнопитањеиостало“,у:СлавишаОрловић
(ур.)ПартијеиизбориуСрбији:20година,ФондацијаFriedrichEbertStif-
tung,Факултетполитичкихнаука,Београд,2011,стр.329.
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матребарадити“.9)Измеђуосталог,утврђеноједасе„упојединим
сегментимапартијскихпрограманаводевеомасличниприоритети
иосновнаначела,безобзиранапрактичнеполитикекојестранке
воде“.Кадајеречожељамаиочекивањимагласачапредпочетак
изборнекампање,налазиистраживањаЦеСИД-апотврђујунапо-
четкуизнетставипоказујуда„на3-4месецапрегласања“већина
(80одсто)онихкојинамеравајудаизађунаизборевећзназакога
ћедагласа.Доминантнопитањезакојеочекујудаћебитипокре-
нутоукампањизањихјепитањеекономијеиповећањаживотног
стандарда, то јест смањење незапослености и повећање плата и
пензија.Мадаудругомпланууодносунаовопитање,аопетчесто
директноувезисањим,истичесеборбапротивкорупцијекаоје-
данодприоритетаграђана.Израженајенемогућностразликовања
изборне понуде странака, а кључнифактор изборног понашања,
узпартијскуидентификацијунећепредстављатитеме,него„која
странкаможенајбољедаиспунињиховаочекивања“и„процена
страначкихлидера“.10)

2. Из бор на кам па ња: те мат ски увод  
у пер со на ли зо ва ну кам па њу

Питањакојасустранкеињиховилидерипокреталиупе-
риодуодјесени2010.допролећа2012.узнатнојмерипренетасу
укампањукојајеотпочеларасписивањемпарламентарних,покра-
јинскихилокалнихизбора13.марта.Излазакизекономскекри-
зе,каоосновизласкаизсоцијалне,политичкеиинституционалне
кризе, тематска је окосница у кампањи коалиције окупљене око
Демократскестранке (ДС).Начиннакојисепокушалодасеова
тематскаокосницаконкретизујеукампањиизборнелисте„Избор
забољиживот–БорисТадић“уизвеснојмериподсећана„разра-
ду“ тематскеокосницеизкампањеДС-а запарламентарнеизбо-
ре2007.Предвиђенемерезаизлазакизкризесажетесууизбор-

9) ПрезентацијеистраживањаЦеСИД-аФокусгрупесаграђанимаразличитих
политичких преференција иДубински интервјуи са представницима поли
тичкихстранакаиПР/адвертајзингагенцијаспроведенихуоквирунаведе-
ногпројектадоступнесуна:

 http://www.mc.rs/upload/documents/istrazivanje/2012/Prezentacija_istraziva-
nja_fokus_grupe_sa_gradjanima_razlicitih_politickih_preferencija.pdf, приступ
15.4.2013.

10) Ibid.
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нипрограмовекоалицијеподназивом„Програмзабољиживот
2012-2016“11)који јеготовоидентичанназивуизборногпрограма
странкеиз2007–„Забољиживот“којитакођепочињереченицом
БорисаТадићаи то: „Питање свихпитањауСрбијиданас јесте
привредниразвој“.ИдејаЕвропскеУнијекојаје,какојенагласио
лидерДС-а,„уграђенауинтерессвакогчовека“(РТС,14.5.2012)у
овојкампањипретпостављенајекаонајшириоквир,апажњафо-
кусирананасвакодневнапитањакојасетичупојединцаиизражена
изборнимслоганом„Посао,инвестиције,сигурност“.

Ускладусаизнетим,апремарезултатимаанализемедиј-
скихсадржајакојујеујекукампање–од20.априладо3.маја2012.
године–спровелаБалканскаистраживачкамрежа(БИРН),чак¾
свихпорукакојесупредставнициовепартијеупутилибирачимау
анализираномпериодуукампањиотпаданатемуекономијеуши-
ремсмислу.12)Уоквируоветеме,четирисупитањакојимајеДС
укампањипосветилапосебнупажњу:улагањауинфраструктуру,
подстицајдомаћимистранимулагањима,запошљавањеиулагања
упољопривреду.

Улагањимауинфраструктурукао„претексту“свихоста-
лихактивностинаекономскомплану,ДСпосвећујевишеодпетине
„економских“порука.Уполовиниовихпорукадоминирасадржај
општегкарактераопотребиулагањауразличитеинфраструктурне
пројекте.Одконкретнихобећањаиздвајајусеониоскоромзавр-
шеткуаутопутадоЧачка13),отпочињањурадованаКоридору11,14)
улагањууДунавкаоиобећањедаћесвакавојвођанскаопштина
унареднечетиригодинедобитииндустријскузонуитехнолошки
парк.15)Ненаводећиконкретнаимена,ДСпоручује да суу току
11) ОвајизборнипрограмзапочињереченицамаБорисаТадића„Освајањемста-

туса кандидата за чланство у Европској унијиСрбија је заокружила један
политичкициклусинеопходноједасановомснагомуђеуекономскиопо-
равак...Предстојинамборбазараднаместа,малапредузећаипривлачење
инвестиција“.

12) Анализиран је садржај четири водеће телевизијске станице (РТС, Б92, ТВ
ПинкиТВПрва)идневненовине(Пресс,ВечерњеНовости,БлициПолити
ка)каосредставаизборногкомуницирањаиинтернетпрезентацијеодносних
партијакаообликапромоцијеуизборнојкампањи.

 http://www.skockajtebudzet.rs/rs/clanak/sto-dana-vlade-obecenja-mere-i-odstu-
panja,приступ19.4.2013.

13) Б.ТадићуемисијиВестиБ9221.4.2012.
14) Б.ТадићуизјавизаВечерњеНовостиутексту„УмирилиСрбију“29.4.2012.
15) БојанПајтићуизјавизаБлицутексту„НемасарадњесаСНС“3.5.2012.



177

                Синиша Атлагић, Александра Угринић     -   ТЕ МЕ У ИЗ БОР НОЈ КАМ ПА ЊИ У СР БИ ЈИ 2012. ГО ДИ НЕ

„интензивниразговорисанеколиковеликихстранихинвеститора
ибанака...“.16)

Залагањезапривлачењедомаћихистранихинвестиција
наначелномпланусадржај јевећинепорукапосвећенихпитању
опоравка економије у кампањиДС-а. Представници ове партије
превасходноуказујунаранијепостигнутерезултатеупривлачењу
странихинвеститораиуказујунанекепотенцијалне.17)Конкрети-
зујућитемузапошљавањаукампањи,представнициДС-аобећава-
јудаћестимулисатипослодавцекојиурадниодноспримајулица
изпородицаукојиманиконије запослениистичуновиуслову
стицању права на субвенције при отварању нових раднихместа
–дасеморазапослитиједанбројприпадникастароснегрупеиз-
међу45и60година.18)Даље,свионикојиимајупородичнуфирму,
првегодиненећеплаћатипорезенановозапослене.19)Кадајереч
опољопривреднојпроизводњи,одконкретнихмерауДС-уобећа-
вајусубвенцијепоколичинипроизведенеробеиповећањеобима
странихинвестицијауовојобласти„којићеунареднихпетгодина
чинити30одстоБДП“.20)Залажусезаповећањебуџетазааграр,
алинаводеда„свакококажедаћебуџетдабудедва–трипутаве-
ћијенеозбиљан“.21)

ТемаКосоваудругомјеплануукампањиДС-а.Наовоја-
сноуказујеБорисТадићкадакажеда„КосовонијесрцеСрбијевећ
свакиграђаниновеземље“,алидодајеиданећедозволити„данас
газенаКосову“(Б92,25.4.2012).Узаштитунационалногинтереса
накојисепозиваоиупредизборнојкампањи,премаДС-у,идесе
обезбеђењембољегживотапојединцуучемује,опет,идејаоула-
скуСрбијеуЕУодкључногзначаја,акојаби,премаБорисуТади-
ћу,моглабитиреализованаурокуодпетгодина(РТС,21.4.2012).

16) Б.ТадићуизјавизаВечерњеНовостиутексту„УмирилиСрбију“29.4.2012.
17) „Сусрети са страним инвеститорима дају резултате и у случајуМишлена,

Фиата,Данијелија,којијенајзначајнијаинвестицијапомалоподсенком,зато
штољудинезнајудовољно,атојепрактичнојошмилијардуи200милиона
евраизвозаизСрбије,томењакрвнусликунашеекономијеизапошљаваљу-
де“кажелидерДС-ауВестимаБ9220.4.2012.УкампањиДС-аистакнутјеи
сусретњеноглидерасапотенцијалниминвеститорима-власницимаКалеари
групеикомпанијеГеокси„старим“инвеститоромспремнимнановаулагања
–Бошом.

18) БожидарЂелићнаРТСуемисији„Речнареч“26.4.2012.
19) Б.Ђелићутексту„Хитнемере“уВечерњимновостима22.4.2012.
20) Б.ТадићуизјавизаПрессутексту„Запетгодинаудвостручићемоучешће

извозауБДП-у“3.5.2012.
21) ДушанПетровићуемисијиВестиБ9221.4.2012.
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Знатандеогореизнетогобећаван јеиодстранедругих
партија и кандидата, а нарочито од најснажнијег ривала ДС-а –
СНС-а.ЗаточелнициДС-а,односнокоалицијеокупљенеокоове
партије,јошнасамомпочеткукампањесаветујубирачимададо-
носећиизборнуодлукууобзирузмуитокомеби„далисудбину
своједецеуруке“.„ПуткаУнијикојинескрећекадгодсенеком
учинида је токорисно“избор јеДемократа забољиживоткоји
их, каконаводињиховлидер, раздваја одљуди „који сумењали
своје речи... позивалина убиства, на злочине...“.Ову алузију на
ТомиславаНиколићаињеговесараднике,коју јеТадићизнеона
скупукојим јеДСзваничноотпочеоизборнукампањууродном
градулидераСНС-а, сумирапотпредседник странкеДраганЂи-
ласпозивомграђанимаданегласају„самозаизборнелистевећза
људе“(РТС,18.3.2012).Већнасамомпочетку,тематскакампања
уступаместолидерскојнаштауказујутзв.имиџ–слогани,баш
каоиуслучајукампањеЂиласаналокалнимизборимауБеогра-
ду–„Озбиљнавремена.Озбиљанпосао.Озбиљанчовек“.Овоме,
свакако,додатнодоприносииодлукаТадићадаподнесеоставку
надужностпредседникаРепубликеирасписивањепредседничких
избора5.априла2012.

„Свеснитогадабезопоравкаекономијенеможемо“СНС
јеовутемунаметнуокаоглавнууцелокупнојкампањитврдиТо-
миславНиколићтокомдуелакандидатаудругомкругупредсед-
ничкихизбораиизражаважаљењешто јеДСодбиода„тобуде
главна тема кампање“ (РТС, 16.5.2012). Претходно је, међутим,
сматраодасамоСНСимаправодадајеизборнаобећања,„аони
даподнесуизвештајштасуурадили“(РТС,3.4.2012.).Критикаре-
зултатакојесупартијенавластипостиглеупретходномпериоду,
чинисе,основнајетематскаразликаукампањиСНС-аиводеће
партијеувладајућојкоалицији.КаоиуслучајуДС-а,јачањееко-
номијесафокусомнавеликеинфраструктурнепројекте,привлаче-
њеинвестицијаипољопривреднупроизводњу,децентрализована
ицеловитаСрбијасаКосовомуњеномсаставупитањасукојасу
обележилакампањуовепартије.Свеовосадржанојеупрограм-
скојплатформиСНС-а„Програмомдопромена“изоктобра2011.

Реформаекономскогсистеманаведенајекаопрвизадатак
Српскенапреднестранке(СНС)уплатформипартије,акаоважан
задатакуовојреформинаводисе„изградњамодернеидинамич-
не привредне структуре и стварање услова да одговорни за зло-
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употребеуприватизацијибудусанкционисаниузобимнурефор-
мупартијско-државнебирократије“.22)Изградњомновепривредне
структуре,чијуокосницућечинитиразвојмалихисредњихпреду-
зећа,повећаћесенивозапослености,привреднираст,извозистан-
дард грађана, а свећебитипраћеноозбиљномреформом јавног
сектора.Стратешкапривреднаграна,премаСНС-у,требалобида
будепољопривреда.

Према подацима из поменутог истраживања БИРН-а, у
посматраном периоду изборне кампање СНС је на предизборну
потражњугласача„одговорила“наодговарајућиначин–пробле-
муекономијеуширемсмислупосвећенојенештовишеод70од-
стопорукапредставникаовепартијеитимејеоватемапотисну-
лаудругиплансвеосталетеме,укључујућиитемуборбепротив
корупцијекојојсучаксамипредставнициСНС-аупретходнопо-
менутомпредизборномистраживањудалипредностуодносуна
питањерешавањаживотногстандарда.Уоквирудоминантнетеме
у кампањиСНС-а, две трећинепорука страначкихпредставника
односилосеначетириуже,конкретнијетемеито–мерезапод-
стицајдомаћимистранимулагањима,рационализацијадржавног
апаратаисмањењејавнепотрошње,запошљавањеиреформапо-
рескогсистема.

Мерамазаподстицајдомаћимистранимулагањимапо-
свећена јечетвртинасвих„економских“порукакоје суупосма-
траномпериодупредставнициСНС-аупутилиграђанимаСрбијеа
њиховсадржајунатполовичнојмеричинеобећањаопштегкарак-
тера.Конкретнепредлогекојимасуовемереконкретизованечине
обећањао1)отварањуканцеларијезабрзеодговоре,којеАлексан-
дарВучићвидикао„...конкретанпредлогзаповећањезапослено-
сти“,23)2)оснивањуразвојнебанке,каоиобећањео3)„уштедиу
првојгодиниодтримилијарде“акаорезултатреформедржавног
сектора.„Митимеомогућавамоотварањеновихпредузећакојаће
моћидазапошљавајуљуде“,наводиЈоргованкаТабаковић.24)
22) Белакњига„Програмомдопромена“,доступнона:http://www.sns.org.rs/ima-

ges/pdf/Bela%20knjiga-Programom-do-promena.pdf.
23) АлександарВучићуизјавизаБлиц23.4.2012.Неколикоданакаснијеуеми-

сијиУпитникРТСаВучићкаже:ПредложилисмооснивањеКанцеларијеза
брзеодговоре.Кадаинвеститордођенаједноместо,дамумидамоментора
заинвестицијуидаондобијеурокуоддвамесеца...сведозволекојесупо-
требне,даниконемаправодамутражимито...(30.4.2012).

24) Ј. Табаковић појашњава да „краткорочни планови подразумевају уштеде у
првојгодиниод3милијарде...“докдугорочниплановипартијеподразумева-
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Угрупипорукапосвећенихпитањурационализациједр
жавногапаратаисмањењајавнепотрошњепреовлађујуонекоје
суконкретнепосвојојсадржиниитичусе,пресвега,доношења
новогЗаконаојавнимнабавкама којимће,премаразличитимпода-
цимаразличитихпредставникастранке,удржавнојкасиостајати
између500милионаи1милијардеевра.25)Поредовогаобећавасе
смањењебројавладинихагенција,заводаисаветаса137намање
од50.

Питање запошљавања је треће доминантно економско
питањезаступљеноупорукамапредставникаСНС-аупосматра-
номпериодууизборнојкампањи.Карактеришуихкрајњеуопште-
наобећања,26)адоношењеизмењеногЗаконаојавнимнабавкама
сматра се кључним и у овој сфери.27) У циљу подстицања запо-
шљавањаизСНС-анајављујуреформупорескогсистема.Пореско
растерећењезарадајеосновнамеракојомнамеравајудаповећају
запосленост.28)Реформапорескогсистемаподразумеваидасепо-
резнадодатнувредност(ПДВ)наплаћујепонаплатиробе.

Карактеристичан је сет порука које СНС упућује бира-
чима у изборној кампањи а које се односе на улагања у инфра
структуру.Речјеопорукамаконкретногсадржајасаобећањима
опокретањуинфраструктурнихпројекатаготовогигантскихраз-
мерапопутспајањаДунавасаМоравом,ВардаромиЕгејскиммо-
рем,изградњелукенадеснојобалиДунаваштоби,какосенаводи,

јуинвестицијевредне„100милијардиевраурокуод10година“,http://www.
sns.org.rs/%D1%81%D1%80/srpska-napredna-straka-vesti/85-glavne-vesti/4267-
-srpska-napredna-stranka-izbori2012.html,приступ27.4.2012.

25) Такоће,премаТ.Николићу,новиЗаконојавнимнабавкама„уштедети500
милионаеврасвакегодине“(ОдЂурђевданазабудућностСрбијенаhttp://
www.sns.org.rs),докЈ.Табаковићнаводидаовајзаконштедиод740милиона
еврадо1милијардуевра“(ИзмеђудвеватренаБ9226.4.2012).„Новизакон
ојавнимнабавкама...тимзакономојавнимнабавкама,мибисмоуштедели
негдеоко600милионаевра.Тајновацбисмовратилиупољопривредуипре-
рађивачкуиндустрију“кажеА.ВучићуемисијиУпитникнаРТС30.4.2012.

26) Реч је о „општимместима“израженимставовимапопут „СНСће се зала-
гати за отварање нових радних места.“ (Т.Николић у изјави заПолитику
20.4.2012)или„ЕзатосеокупилакоалицијаокоСНС-а,давасзапослиинећу
сесмиритиакопосле4годиненашегмандатаизсвакекућебарпоједноне
будезапослено,каоштојебилонекада...“(Т.НиколићуемисијиВестиБ92
2.5.2012).

27) „Нашпосаоћебитидакрозразличитезаконскепројектеодзаконаојавним
набавкамаобезбедимовишеновцакојибисмоуложилиузапошљавањемла-
дихистручнихкадрова“кажеА.ВучићзаТВБ922.5.2012.

28) „...иза1/3биморалидабудумањипорезинадоприносенаплате“наводиЈ.
ТабаковићуемисијиИзмеђудвеватренаТВБ922.5.2012.
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представљалоподстицајзадаљиразвојенергетикеипољопривре-
деиосновдасеунареднихшестгодиназапосли200хиљадаљу-
ди,29) односно развоја индустријске зоне токомДунава одНовог
СададоБеограда.30)

СадржајемпорукакојепредставнициСНС-аупућујуби-
рачимапитањаекономскеобновеиборбепротивкорупцијечесто
бивају„покривена“истовремено.Узпорукеопштегсадржајаоја
чању државних механизама за борбу против корупцијеи борби
против „гломазне бирократије, криминала, монопола, тајкуна“31)
оватемаукампањиСНС-аконкретизованајеиобећањимаоусва-
јањуновогзаконаорачуноводству32)ипреиспитивањуприватиза-
цијелукеБеоград.33)Строжијеказнезаучесникеуактимакоруп
цијеуначелунајављујеТомиславНиколић.34)Одконкретнихмера
наводи да ће напредњаци, уколико дођу на власт, „привремено
запослити800отпуштенихсудијаитужилацакојимаћедатисву
документацијуирокод2месецадапреиспитајуспорнеприватиза-
ције“.35)КонкретизујућипитањесузбијањапартократијеизСНС-а
пласирају поруке општег карактера попут оне коју шаље лидер
странкекадакажеда„...вишенећебитипартијскогзапошљавања
какводанаспостоји“.36)

Проблем борбе против корупције челнициСНС-а у од-
ређенојмерипоистовећујуи саборбомпротивБорисаТадићаи
сарадника.НаовојасноуказујеТомиславНиколићкадапозиваби-
рачеданепоклонеповерењепоново„једномфилмскомглумцуи
његовојфилмскојбанди“(РТС,1.5.2012),кадауверавадамногима
одисходаизборазависидалићебитинаслободикаоидасепар-
тијенавластиспремајузаизборнукрађу(РТС,1.4.2012),паћеле-
гитимностизборапостатидоминантнатемапреддругикругпред-
седничкихизбора.Оннајављуједаћенаизборнидан,6.маја,као

29) Ј.ТабаковићуемисијиРечнаречнаРТС26.4.2012.
30) Т.НиколићуемисијиОконаРТС27.4.2012.
31) Т.Николићутексту„ЈоргованкаТабаковић,кандидатСНСзапремијера“у

Вечерњимновостима27.4.2012.
32) Ј.ТабаковићуемисијиИзмеђудвеватренаТВБ923.5.2012.
33) МиленкоЏелетовићутексту„ПреиспитатииБека“уБлицу27.4.2012.
34) УВечерњимновостимаод23.4.2012.лидернапредњакапоручуједаће,ако

побединаизборима,уредитиСрбијупоугледунаНемачкуидаћевећод7.
мајапочетидахапсикриминалцекојисупонизилиСрбијуињенеграђане.

35) ЛистПрессутексту„Николић:Сумњамдаћевластпреиспитатиспорнепри-
ватизације“24.4.2012.

36) УемисијиОконаРТС27.4.2012.
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светиЂорђеубитиаждају,аондапохапситисвекриминалце (РТС,
21.4.2012),итимеоправдатиосновниимиџ-слоганукампањииз-
борнелисте„ПокренимоСрбију“–„ПоштенаиуспешнаСрбија.
Да,могућеје“,каоисамназивизборнелисте.„Борба“имиџâкоја
својврхунацдоживљаваизмеђудвакругапредседничкихизбора
исказана јеодговарајућимслоганима.Поредосновног„Председ-
никграђана,неполитичкепартије“,нанедовољноодређенслоган
БорисаТадића„Засигурнубудућност“,којимсеалудиранаспо-
собносткандидатадајеиобезбеди,ТомиславаНиколићодговара
слоганом„ЗаТомислава,збогбудућностиСрбије“,саалузијомна
спремностдасежртвујеза„вишициљ“иданијеречоличнојили
будућностипартије.Значајкомпаративнихпредностисопствених
кадрова у односуна главног конкурентаистакнут је и у случају
„европскогпутаСрбије“каоосновежељеногпрогреса.37)

Идентификованом као најзначајнијем у предизборном
истраживању ЦеСИД-а спроведеном међу представницима Со-
цијалистичке партије Србије (СПС) решавању питањаживотног
стандардаграђанаСрбијепосвећенајенајвећапажњауизборној
кампањи ове партије. Унутар економског опоравка као тематске
окосницепетјеужихтематскихобластиконкретизованихпосред-
ствомпорукаупућенихбирачима–подстицањедомаћихистраних
улагања,развојмалихисредњихпредузећа,пољопривреда,улага-
њауинфраструктуруинаставакипреиспитивањедосадапостиг-
нутогупроцесуприватизације.

УкампањикоалицијеСПС-ПУПС-ЈСтемаподстицања
домаћихистранихулагањаупосматраномпериодуконкретизова-
најеуглавномпорукамачијисадржајсесводинаопштедефини-
сањециљевакојеовепартијенастоједапостигнууколикопостану
деовласти.Уреализацијиприоритетнихциљеварегулаторнауло-
гадржавејенезамењива.38)

37) „СнамаћеСрбијабржеуЕУ...Наставићемопроцесевроинтеграцијаитоне
самозатоштоалтернативанепостојивећизатоштоутоверујемо“,кажеТ.
НиколићуизјавизаКурир27.3.2012.

38) УтомдухулидерСПС-аИвицаДачићкаже:„Унаредномпериодујебитно
даседонесеекономскипрограмизласкаизкризе,морајусеповећатиплате
ипензије,анесупротно,мораседеловатинапозиционирањуидомаћих,не
самостранихинвестиција,морасеспречитиатакбанаканаграђане...иусве-
мутомедржаваморадаимаодређенурегулаторнуполитику“(Дачић:Јасам
грађанимасигуранизборнаинтернетсајтуСПС-а2.5.2012).ИДушанБајато-
вићсеотворенозалажезадржавниинтервенционизам.Онкажеда„свавели-
капредузећатребадовестидоинвестиционогнивоаиондатражитипартнера
задокапитализацију“(Блиц,27.4.2012).
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Супротнопретходној,кадајеречотемиподстицањараз
војамалихисредњихпредузећаукампањикоалицијеокупљенеоко
СПС-аупосматраномпериодудоминиракрајњеконкретнообећа-
њелидераЈС-аДраганаМарковићаПалмеонамеридасе,уколико
овакоалицијауђеубудућувладуСрбије,бесповратнимсредстви-
маподстичеотварањепородичнихрадњи.39)

Улагањеупољопривредуједругапозначајуужаеконом-
скатемакоалицијеокупљенеокоСПС-аупосматраномпериоду.
Порукамакојимсупредставнициовогблокаконкретизовалиову
темууизборнојкампањиисказанисузахтевизасистемскимпро-
менама у овој областиподупрти конкретнимрешењима.Уз суб-
венцијеигарантованоткуподређенихпољопривреднихпроизвода
износисезахтевзаразвојемзадругарства,подизањемнивоааграр-
ногбуџетана1милијардуевракаои,каоуслучајуСНС-а,форми-
рањемразвојнебанкеуциљуинвестирањауовојобласти.40)

КонкретизацијаставоваизделаЕкономскадемократија
програмаСПС-аукојемјеистакнутозалагањеовепартијезатржи-
шнупривредуса„државомуулозикоректоранегативнихефека-
та“уизборнојкампањиупосматраномпериодудолазидоизража-
јаупорукамакојесеодносенапроблемеупроцесуприватизације.
Представници СПС-а на општем плану залажу се за „државни
интервенционизамупропалимприватизацијама“ауциљуобна-
вљањапроизводњеиповећањанивоазапослености.Заразликуод
овеобласти,премапрограмскомставуо„пунојсарадњисафинан-
сијскиминституцијамаЕУиосталимфинансијскиминституција-
ма“упоруциграђанимаупућенојуизборнојкампањиначињенје
оштаротклон.41)КаоиуслучајуСНС-а,представницикоалиције
окупљенеокоСПС-аукампањинаводедајенужно„оснажитиа

39) ДраганМарковићПалмаистичедаћеовакоалиција,уколикобудеувласти,
„даватисубвенцијеод3.000до7.000еврабесповратнозаотварањепородич-
нихрадњиштоћеобезбедитибољезапошљавање“(интернетсајтСПСу
„Дачић:Кадсмомали,штонассетоликоплаше“27.4.2012).

40) ПредлозиД.МарковићаПалмекрајњесуконкретни:„Пољопривреднипро-
извођачинесмејудаплаћајутезгенапијаци,морајудазнајуколикајецена
њиховогпроизвода,морајудаимајусигурногкупцаизагарантовануцену“
(ПредстављањекандидатаСПС,ЈС,ПУПСнаРТС27.4.2012).

41) ТаколидерСПС-аИ.Дачићпоручуједа„ПредставнициММФ-анећемоћи
дакројеполитикуземље“.НапредлогбордадиректораММФ-адаукризи
Србијатребајошда„стегнекаиш“,Дачићодговарадауколикобудеизабран
запредседникаониутомслучајумогуда“пакујустварииидуодавде“(Ве
черњеНовостиу„ММФнећедириговати“29.4.2012).
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појефтинитидржавниапарат“а„свепаразитскеорганизацијеиве-
ћинуагенцијакојесупотпунобеспотребнеугасити“.42)

Дефинисањеиочувањенационалнихидржавнихинтере-
са,узвишебригезасународникенаКосовуиуРепублициСрпској,
једно јеоднајзначајнијихпитањазаИвицуДачића,башкаоиу
кампањизапарламентарнеизборе2008.43)Такође,онжелиевроп-
скипут,„алисамодок јеуинтересуСрбије“ (Вечерњеновости,
3.5.2012).

Укампањиизборнелисте„СПС-ПУПС-ЈСИвицаДачић“
ширењеуверењауспособностлидерадареализујеодређенупо-
литику,чинисе,највишеједошлодоизражаја.Слоганом„Јасно.
Чврсто.Одлучно.“,каои„Домаћински“ДраганаМарковићаПал-
ме,настојалосе,измеђуосталог,дасеистакнуличниквалитети
кандидатаурешавањуконкретнихпитањаиусвестибирачапод-
стакнењиховтрансфернастраначкиплан.Изовекоалицијеин-
систирају на постигнутим резултатима њихових представника у
периодувршењавластиуказујући,пресвега,науспехеминистра
Дачића.МадаДачићвећпосамомрасписивањуизбораупозорава
личноТадићадасе„неиграснародом“(РТВПинк,14.3.2012)ида
донесеодлукудалићеподнетиоставкуикренутиупредседничку
кампању,критикакључногкоалиционогпартнераувладинијена-
рочитонаглашенатокомкампање.Ипак,обраћајућисеграђанима
реченицамапопут„Одпетогоктобраиматесамоизневеренаоче-
кивања“(РТС,25.4.2012)или„Незнамштајепетиоктобардонео
добронашемнароду,паданамтребанови“(РТС,11.5.2012)лидер
СПС-ајаснооптужујеДС,каоидругечиниоцевластипосле2000.
„потекле“изДОС-а,залошуекономскуситуацијуинизакживот-
нистандард.

Неутралност,политичкаивојна,основнијепојамкојим
ДССодређујесвојангажманинастојидаискажеразликууодносу
наконкуренцијууизборнојкампањи.Сржизборногпрограмакоји
јепредстављалакњигалидерапартије„ЗаштоСрбијаанеЕвроп-
скаУнија“исказанјеслоганом-темом„ЗаСрбију.Знашзашто“.У
овакодефинисаномоквиру,темаекономскогопоравказемљеједо-

42) ЈованКркобабићуизјавизаВечерњеновостиутексту„Безнаснемавласти“
23.4.2012.

43) СинишаАтлагић, „Теме у парламентарнимизборнимкампањама уСрбији
1990–2008:Националноидржавнопитањеиостало“,у:СлавишаОрловић
(ур.)ПартијеиизбориуСрбији:20година,ФондацијаFriedrichEbertStif-
tung,Факултетполитичкихнаука,Београд,2011,стр.324.
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минантна,башкаоиугорепоменутојпредизборнојкампањикада
страначкипрваципоручујудајеопоравакпривреде„основнина-
ционалниинтерес“идаћесеДСС„посветитирешавањупроблема
грађанаипривреде“.Каотриосновнациљаекономскогпрограма
ДСС-а,подназивом„ПрограмразвојаСрбије2012-2017–Новаин-
дустријализација“, наводе се запошљавање, раст домаћепривре-
деирастстандардазачијеостварењесеобећавајуинвестицијеу
грађевинарство,пољопривредуиенергетику.Критикавластизбог
исказанихслабостинаекономскомплануиугрожавањанационал-
нихидржавнихинтереса,азарадчланствауЕУ,заузимазначајно
местоукампањиДСС-а.Настојећидаистакнеразликеуодносуна
конкуренцијуукампањи,аинсистирањемнакредибилитетуидо-
следностипартијеињенихконкретнихпредставникаузалагањима
зарешењаизнетихпроблемаДССукампањикористиимиџ-слога-
не„ЗаКоштуницу.Знашзашто“напредседничкими„Овогпроле-
ћагласамзаразличак–јернисусвиисти“налокалнимизборима
уБеограду,алии„Војводиназаљудесакарактером–ЗаСрбију.
Знашзашто“напокрајинскимизборима.

Оријентацијанарешавање економскихпроблемакарак-
теристикајеУРС-анаовимизборима,башкаоињеговогстожера,
странкеГ17+,наранијим.Слоганом„Јакирегиони.ЈакаСрбија“
израженајетематскаокосницањеговекампање–привреднираз
вој,праћендецентрализацијомиинтензивнималиравномернијим
развојемрегиона.

ПреманалазимаБИРН-апитању економскогразвоја зе-
мљепосвећенојевишеод¾свихпорукакојесуграђанимаСрбије
упутилипредставнициовогпокретауизборнојкампањи.Уструк-
туриовогблокапорукачакдветрећинепосвећенојетримаужим
темама – покретању индустријске производње, пољопривреди и
реформипорескогсистема.

Питање реиндустријализације Србије конкретизовано
јеизборнимпорукамасајасноалиуопштенодефинисанимзахте-
вимазастимулисањемпроизводњеподједнакоусвимрегионима.
Израженнормативнисадржајпоткрепљенчињеницамаопозитив-
нимрезултатимарадапредставникаовогпокретаупретходнојвла-
диосновнасукарактеристикапорукакојесупредставнициУРС-а
упутилибирачимауанализираномпериодуукампањи.44)Супрот-
44) Чак2/3порукакојесеодносенареиндустријализацијуипокретањепроиз-

водњесуизразитоопштегкарактераипочињуса„...требадапронађемоин-
веститоре...“,„...свакирегионморададобијеновефабрике...“,„Будућавлада
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ноовоме,кадајеречотемипољопривреде,представнициУРС-а
бирачимашаљудалекоконкретнијепорукемеђукојимадоминира
обећањеоудвостручавањубуџетазааграродкојегједнатрећина
требадапредстављајубесповратнасредствазаинвестицијенаме-
њена пољопривредним произвођачима. Смањење, по представ-
ницимаУРС-а, бројних такси и намета и наплатаПДВ-амалим
исредњимпредузетнициматекпоњиховојнаплатиробекључна
суобећањанатемуреформепорескогсистемакојеовајпокрету
кампањишаљебирачима.45)МлађанДинкићукампањипозиваиз-
борнетакмацедапотпишуспоразумопрофесионалномуправљању
јавнимпредузећимакојимбисеобавезалиданапрвомредовном
заседањуусвојепроменузаконаојавнимпредузећима.46)

Заобилажење „великих тема“, опет као у случају Г17+,
долази до изражаја и на овим изборима. Питање европских ин-
теграцијаСрбије, у начелу прихватљиво заУРС, потиснуто је у
другипланзбогтогашто,какосунаводилиуовомпокретутоком
изборнеалиипредизборнекампање,допуноправногчланствау
Унијитребачекатијош80месеци(РТС,12.4.2012),адоконкретне
користичак20година(Б92,20.2.2012).

НемењајућитемељнаполитичкаопредељењаЛДП-а,со-
цијалнапитањаи критикарада владебили сууфокусуизборне
листеПреокреткојупоредпоменутепартијечинеиСПО,СДУ,Бо-
гатаСрбијаЗахаријаТрнавчевића,ДемократскапартијаСанџака,
Војвођанскапартија,Зеленаеколошкапартија–ЗеленииПарти-
јаБугараСрбије.Политичкисмисаокампањеовекоалицијекон-
центришесеокосадржајапрогласа„Преокрет–СрбијууЕвропу,
ЕвропууСрбију“скраја2011.којимсекритикујеВладинонепри-
знавање„косовскеистине“истратегије„ИЕУиКосово“,пакасни-
јиизборнислоган„Истина“,ускладусаевропскимвредностимаи
стандардима,„покрива“решавањебројнихпроблемасакојимасе
државаидруштвосуочавају–одпотребеулагањауинфраструк-
туру, производњу хране, мала и средња предузећа до промена у
здравственомсистемуидругачијегсхватањаулогеженеудруштву.

јеобавезнадаподигнесвакирегион...“,„Потребнајеенергичнавлада...“,„...
одмахтребапочетираднатерену...“исл.

45) ПремаВлајкуСенићупотребнојеукинутипреко250„парафискалнихнаме-
та“који„упросекуоптерећујусаоко500еврагодишњеједногзапосленог,а
заузвратнемајуапсолутноникаквукористодтогаштоплаћају“(РТСуеми-
сијиРечнареч26.4.2012).

46) ТВПинк,Плаћенитермин,25.4.2012.
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Утематскуокосницурадикалауопште,којапредставља
комбинацију социјалних и националних питања, уклопила се и
кампањаСРС-аиз2012.Критикаевропскогкурсавластиињених
неуспеханаплануекономијеиузаштитидржавнихинационал-
них интереса, исказана слоганима „Бирам Србију“, „Радикално
доследни.ЗаслободнуСрбију“,„Заинтереснародаанетајкуна“
представљатематскиоквирукојемсепокрећупитањаекономског
опоравка (улазакрускогкапиталау земљу), запошљавања,преи-
спитивањанезаконитихприватизацијаи корупционашких афера,
реформе образовања (укидања образовања „поБолоњи“), сређи-
вања стања у здравству, итд. Имиџ-слоганом „Верна Србији“ у
кампањиЈадранкеШешељ,пореднаведенихтема,„покрива“сеи
негативанодноспремаСНС-у,поручујућида„оникојисуиздали
СРС,издаћеиСрбију“(Курир,6.4.2012).

Неидусветемеуприлогсвимучесницимаизбора,паови
настоједауизборнојкампањипокрену„своја“питања.Штајеби-
ло чије у кампањи пред изборе уСрбији 2012. постало јемање
битно јошнањеном самомпочеткупошто супитања економије
и животног стандарда, борбе против корупције и организованог
криминала,европскихинтеграцијаиКосова,покретанаупредиз-
борнојкампањи, „ушла“уобећањаготовосвихрелевантнихпо-
литичкихпартијаиуизборнојкампањи.Збогповерењаулидере
прихватанасуованедовољнодискриминативнаобећањаиувере-
њедаћеиховиреализовати,аизборнакампањакојујепрвичовек
ДС-аБорисТадићнаполовинињеногтокаописаокаоону„окојој
смосањали“(РТВ,12.4.2012),одтематскесеранопреобратилау
персонализовану.Смањенамогућностразликовањауизборнојпо-
нудизапоследицујеималопотискивањерационалнемотивације
бирача,аформирањеизборнеодлукебирачапренетојенапланне-
рационалнихфактора–вредноснихиемотивнихставовабирача.47)

3. Го ди ну да на ка сни је:  
од из бор не до пер ма нент не кам па ње

Токомготовогодинуданаодзавршеткаизборнекампање
идеветмесециодформирањаВладеРепубликеСрбијеатмосфера
насрпскојполитичкојипартијскојсценијеприличночестопод-
47) ЗоранСлавујевић,„Изборнакампања2012.“,Политичкиживот,Центарза

демократијуФПН,Службенигласник,Београд,2012,стр.29.
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сећала на изборну.Ово, свакако, није резултат релативно честог
позивања на расписивање ванредних парламентарних избора из
редоваопозиције,већјеипоследицапревирањаусамојвладају-
ћојкоалицији.Судећипремамедијскимсадржајима,уовоммеђу-
изборномпериодупитању односа у владајућој коалицији посве-
ћена је значајнапажња,каоипроблемимасакојимаседруштво
суочава–борбипротивкорупцијеиорганизованогкриминала,ре-
шењукосовскогпроблемаиевропскихинтеграцијаиекономског
опоравказемље–ирешењимакојасезањихнуде.Имајућиувиду
ток изборне кампање, могуће је извести закључак да је на делу
прерастањеизборнеуперманентнукампањусадонеклеизмење-
ном агендом. Генерално посматрано, основна промена у односу
наизборнуагендупартијавладајућекоалицијетичеседоминаци-
јеборбепротивкорупцијеиорганизованогкриминалакаотемеу
процесу политичког комуницирања у неизборном/међуизборном
периоду.Најужескопчаносапитањемекономскогопоравка,годи-
нуданаодподеле“феуда”увладајућојкоалицији,питањеборбе
противкорупцијеиорганизованогкриминала(п)остајепитањеод
прворазредног значаја за стожерну партију владајуће коалиције.
РечјеотемикојајетокомпрвихшестмесецирадаВладесвепри-
сутнаикоја“боји”политичкокомуницирање.Питањарешавања
косовскогпроблемаиевропскихинтеграција,којаодновоформи-
ране власти бивају третирана “у пакету”, доминирају у српским
медијиматокомпрвихмесеци2013.

Значајдруштвенихпроблема/темакојеуовоммеђуизбор-
ном периоду покрећу партије владајуће коалиције наставља да
сеогледауњиховој способностидаподупрупредставуокреди-
билитету и компетентности партије или лидера који их покрећу
остављајућипросторовимадаунаредномпериодуилиизборној
кампањисвојцелокупанактуелнианганжманпредставебирачима
каоуспехилибаркаомаксималнимогућиуспехудатимоколно-
стима(“објективнонеповољним”,“састраненаметнутим”исл.).
Каоитокомизборнекампање,уполитичкомкомуницирањууме-
ђуизборномпериодунастојиседасеразвијеемотивно-афективни
односпремаличностипартијскихлидера, апресвегауверењеу
њиховукомпетентностдарешеодређенапитања,штобитребало
да представља снажанмотивационифактор у наредној изборној
кампањи.
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SinisaAtlagic,AleksandraUgrinic

THE MES IN SER BIA 2012  
ELEC TO RAL CAM PA IGN

S u m  m a r y

Iden tifying pre do mi nant is su es and slo gans du ring the 2012 ge ne ral elec
tion cam pa ign in Ser bia, the aut hors un der li ne tho se as a part of pro mi
ses ma de by al most all elec tion par ti ci pants. The pro mi ses, which we re 
not di scri mi na ti ve eno ugh, we re ac cep ted due to trust in le a ders as well 
as a be li ef they wo uld be able to ke ep them. The elec tion cam pa ign was 
tran sfor med from an is sue cam pa ign in to a per so an li zed one. One year 
la ter it is a per ma nent cam pa ign that is evi dent on Ser bian po li ti cal and 
par ti san sta ge with an agen da so mew hat dif e rent from the elec tion one.
Key words: is su es, elec tion cam pa ign, Ser bia 

Ли те ра ту ра

Атлагић,Синиша„ТемеупарламентарнимизборнимкампањамауСрбији
1990–2008:Националноидржавнопитањеиостало“,у:Орловић,
Славиша(ур.)ПартијеиизбориуСрбији:20година,Фондација
FriedrichEbertStiftung,Факултетполитичкихнаука,Београд,2011.

Славујевић,Зоран,Изборнекампање:Походнабираче.СлучајСрбијеод
1990.до2007.године,FriedrichEbertStiftung,Факултетполитич-
кихнаука,Институтдруштвенихнаука,Београд,2007.

Славујевић,Зоран,Политичкокомуницирање,политичкапропаганда,по
литичкимаркетинг,Grafocard,Београд,2009.

Славујевић,Зоран„Изборнакампања2012.“,уОрловић,Славиша(ур.)
Политичкиживот,ЦентарзадемократијуФПН,Службенигла-
сник,Београд,2012.

Welch,David,„Nazipropagandaand theVolksgemeinschaft:Consructinga
People’sCommunity“,JournalofContemoraryHistory,SAGEPubli-
cations,London,2004.





191

УДК 32.019.5+324(497.11)“2012/2013“

АлександраМировић*

Институтзаполитичкестудије,Београд

С а  ж е  т а к

У ра ду аутор ка на сто ји да ис тра жи деј ства и по сле ди це не га тив
не кам па ње ко ја је во ђе на у тр ци за по бе ду на оп штим из бо ри ма 
у Ср би ји то ком ма ја 2012. го ди не. При то ме, ана ли зи ран слу чај 
је по сма тран и кроз при зму са вре ме них те о риј ских кон тро вер
зи о уло зи и ефек ти ма (не га тив них) из бор них кам па ња, али и у 
кон тек сту ши ре ком па ра тив не прак се. На осно ву то га ура ђе на 
је јед на ева лу а ци ја ефе ка та не га тив не из бор не кам па ње 2012. у 
по сти збор ној Ср би ји. По ред ком па ра тив не ме то де, као основ ни 
ме то до ло шки ин стру мент ко ри шће на је ана ли за са др жа ја, и то 
ка ко на уч них та ко и ме диј ских до ку ме на та, а по себ на па жња је по
све ће на ана ли зи са др жа ја из бор ног мар ке тин га по ли тич ких пар
ти ја, из ја ва и го во ра њи хо вих ли де ра, раз ли чи тих ана ли ти ча ра и 
струч не јав но сти. Као се кун дар ни из вор по да та ка, ко ри шће ни су 
и ре зул та ти не ких јав ном нењ ских ис тра жи ва ња. За кљу че но је да 
мо ти ва ци о на и мо би ли за тор ска уло га не га тив не из бор не кам па
ње, иако мо жда у не ким по ли тич ким си сте ми ма и под од ре ђе ним 
окол но сти ма де лу је, у слу ча ју Ср би је ни је до шла до из ра жа ја, бу ду
ћи да су та кви ефек ти из о ста ли. Шта ви ше, ство ре ни су кон тра
е фек ти у ви ду де мо би ли за ци је и по ве ћа не ап сти нен ци је би ра ча, 
као и по ра ста „бе лих ли сти ћа“ (не ва же ћих гла со ва) . Уз то, кам па
ња не га тив но сти ма је ов де има ла и низ дру гих ефе ка та, од ко ји су 
не ки и са од ло же ним, па и ду го роч ним деј ством. На кон цу, про из ве
де на је та ква кли ма у ко јој се кон ти ну и ра но одр жа ва ју не га тив не 
по ли тич ке кам па ње, са мо про ду жа ва ју ћи та ко ону „пред из бор ну 

ЕФЕК ТИ НЕ ГА ТИВ НЕ КАМ ПА ЊЕ  
2012. У ПО СТИ ЗБОР НОЈ СР БИ ЈИ**

* Истраживач-сарадник,Институтзаполитичкестудије,Београд
** Овајрадјенастаоуоквирупројектабр.179009,којифинансираМинистар-

ствопросвете,наукеитехнолошкогразвојаРепубликеСрбије.
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па то ло ги ју“, уз ње но тран сфор ми са ње у по сти збор ну, а мо жда и у 
не што трај ни ју со ци јал ну и по ли тич ку па то ло ги ју. 
Кључ не ре чи: не га тив на кам па ња, из бор на кам па ња, по ли тич ко 
(ан ти)ре кла ми ра ње, из бо ри, ефек ти, из ла зност, из бор ни ре зул
та ти, из бор ни ис ход, ко а ли ци о ни ка па ци те ти, по ли тич ка кул
ту ра, ме ди ји, по ли тич ки ак те ри, де мо кра ти ја, по ли тич ки мар
ке тинг, ан ти мар ке тинг.  

Оношто се показује као круцијално обележје изборног
процесауСрбији,итокрозсвеизборнециклусе,јошодвремена
младеи текуходаванедемократије спочеткаXXвекапа сведо
њеног савременог обнављања и данашњег консолидовања, јесте
једнапосве карактеристична атмосфера која се ствараод стране
политичкихактераусмеренихнаизборноделовање(нереткоуто-
меучествујуисамимедији,алиинекидругицентримоћи),акоја
водикатомедастањеудруштвумалтенепопримаобрисенекаквог
семиратногстања.Тадасеизборнаутакмицапретвараубеском-
промиснуполитичкуборбу,односнополитичкааренасетрансфор-
мишеуаренунајжешћеизборнеборбеукојојсенебирајусредства
замедијскоделовањенасвестилиосећања(атимеисамизбор)
грађана,свезарадостваривањаодређеногполитичког(изборног)
циља. При томе се политички противници међусобно третирају
каонајљућинепријатељи,честосечакиименујукаонепријатељи
и/илииздајиценародаидржаве(уфреквентнојупотребијеитер-
мин„страниплаћеници“).Непрезасениодad ho mi nemнапада–
кадаметанападанисуполитикеиидеједругихтакмацаутојигри,
већсамањиховаличност–штоводиондакатзв.персонализацији
кампање.Тада,чакисвакомлаичкомпосматрачусастране,поста-
јесасвимјаснодајеречопредизборној(анти)кампањи.

Морасепризнатидасуданасвеомаактуелнетеоријске
истручнеапологијеукориступотребенегативностиуизборним
кампањама.Но,насупроттојскоропотпуној,можесерећи,оча-
раностиантикампањомкаосредствомизборнеборбе(дотемере
дасеупућујучакијавниапелизаштовишеполитичкихреклама
санападимана друге, попут оног «Mo re At tack Ads, Ple a se”)1), у
1) РечјеонасловуједногрелативноскорашњегчланкауNew swe ek-у(PaulBe-

gala,“MoreAttackAds,Please/negativepoliticaladvertising/”,New swe ek,Vol.
159,No.14,April2,стр.15-16,http://www.highbeam.com/doc/1G1-283747117.
html/13.10.2012/).Подтимнасловом,аутор–иначе,познатиколумнистаи
сарадник SNN-а, те професор јавне политике наУниверитетуЏорџтаун и
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праксинегативнакампањанесамошточестонедоносигласове
(посебноненовегласове),већпрезбуњујеи„слуђује“аудитори-
јумкојијојјеизложен.Примарнињенефекат,посебноакојеречо
веомапрљавојкампањи,јестезаправоизазивањеосећајагађењаи
аверзијепремаполитичаримаиполитициуопште.Акосеграђани,
наиме,иодлучедаискористе својебирачкоправо,онданеретко
гласајууправозаоногкојојјебиомета.Унајбољемслучају,њен
ефекатможебитиучвршћивањесвојихгласача,даклесамојачање
већпостојећихпреференцијапремаонимакојисуприбеглитаквој
врстистратегијеизборнекампање.

1. Из бор на кам па ња и ње ни ефек ти  
као пред мет ис тра жи ва ња: раст на уч ног ин те ре са

Уједномрелативнодужемпериоду,токомдругеполови-
неXXвека,изборнакампањаињениефектинисубилинеказна-
чајнијатемаустудијамаиистраживањимауоквируполитичких
наука.Кључниразлогзатобилојеједностановиштекојејепоста-
лопредоминантноуовимнаучнимдисциплинама,азаснивалосе
натезидајеутицајизборнекампањенаизборнерезултатесасвим
ограничен,односноминималан,јерсенаводносводисамонајача-
њевећпостојећихполитичкихпреференцијабирача.Наиме,дуго
се сматрало да оношто одлучујуће детерминише изборну одлу-
куиндивидуалногбирачајестењеговапартијскаидентификација.
Притоме,тврдилосе,сходнорезултатиманекихистраживања,да
јепартијскаидентификација,каодетерминантаодкључногзнача-
ја,кодбирачабиларазвијенаипреизборнекампање,тедаје,као
таква,утицаланависокнивостабилностиизборнеодлукеграђана.
Тај„моделминималнихефеката“(“mi ni mal ef fects mo del”),кадаје
речодејствуизборнекампање,утемељенјепресвеганабазире-
зултатапознатихистраживањакојајеспровелаједнагрупанаучни-
ка(Лазарсфелд/PaulFelixLazarsfeld/,Берелсон/BernardBerelson/

експертзасратегијукорпоративнекомуникације,алиивишиполитичкиса-
ветникибившивисокорангиранифункционерБелекуће–објашњавајући,
измеђуосталог,исвојдоприносОбаминој(BarackHusseinObama)кампањи
из2008,истакојекакојеонтомприликомначекунаписао:„Искључивоза
негативнорекламирање“(“For Ne ga ti ve Ads Only”).Додавши,такође,итода
онвишеволинегативнунегопозитивнурекламујербиувекпрејеопикантни
соснегочоколаду(ibid.)
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иГоудет/HazelGaudet/)јоштоком1944.године.2)Наовуисличне
теорије,надовезивалисусеставови,пачакичитавестудије,који-
масенегираламоћиулогамасовнихмедија(пресвегателевизије)
уполитичкојкомуникацијииполитициуопште,апридавањењима
некаквогванредногутицајасматранојеобичниммитом.3) 

Међутим,токомпоследњедведеценијеXXвека,уочљив
је постао тренд смањивања степена партијске лојалности, одно-
сно опадања интензитета партијске идентификације, уз истовре-
менојачањеинтензитетаиагресивностиизборнихкампања,каои
растпратећихтрошковауследтаквог,свезахтевнијегполитичког
маркетингаи,такође,узразвојновихспецијалистичкихобластии
порастбројамаркетиншкихстручњакаразличитихпрофила.По-
редтога,убрзојепосталавидљиваинарасламоћмас-медијакао
средстваполитичкогделовања,апосебноњиховаулогаизначају
изборномпроцесу.Уследтогасупредузетаинекановаистражи-
вањасциљемпреиспитивањаонеранијетезеомитскомутицају
масовнихмедија.4) Инесамодајемедијимасадабилапризната
такваулога,негосечакразвилоиуверењеоњиховојсвемоћи,о
чемунајбољесведочињиховотретирањекао„другогБога“(“Me-
dia as the Se cond God”).5)Свеовоједалозамајаципокретањуно-
вихистраживањаоефектимаизборнекампање,какобисепоново
испиталаиревалоризовалаонатеоријаминималнихефеката.Ре-
зултаттогајеуспостављањетзв.активационаогмодела(“ac ti va tion 
mo del”),премакомеизборнекампањеуглавномделују такошто
2) Видети: Paul F.Lazarsfeld,BernardBerelson andHazelGaudet,The Pe o ple’s 

Cho i ce: How the Vo ter Ma kes up his Mind in a Pre si den tial Cam pa ign,Columbia
UniversityPress,NewYork,1944.

3) Видети,например:ThomasPatterson,RobertMcClure,The Un se e ing Eye: Myth 
of Te le vi sion Po wer in Po li tics,Putnam,NewYork,1976;такођеи:WilliamJ.
McGuire,“TheMythofMassiveMediaImpact:SavagingsandSalvagings”,Pu-
blic Com mu na ti ons and Be ha vi or,Vol.1,1986,pp.173-257.

4) Измеђуосталих,иЏонЗалер(JohnRaymondZaller)јепредузеоједантакав
подухват.Видети: JohnZaller, “TheMythofMassiveMedia ImpactRevived:
NewSupport for aDiscredited Idea”,у:DianaMutz,PaulSniderman,Richard
Brody,Po li ti cal Per su a sion and At ti tu de Chan ge,UniversityofMichiganPress,
Michigan,USA,1996,pp.17-78.

5) ОвакрилатицајепотеклаодчувеногТонијаШварца(TonySchwartz),којије
таконасловиоједнусвојукњигуиз1983,којајеималавеликиодјек,акакосе
испоставило,временомјеисвеактуелнија(в.TonySchwartz,Me dia: The Se-
cond God,AnchorBooksedition,RandomHouse,NY,1983).Иначе,овајаутор
јечовеккојијеучествоваоукреирањучувеногспота„Дејзи“из1964.године,
којије,умеђувремену,постаоуџбеничкипримернегативнекампање,аоко-
мећевишеречибитикасније.
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активирају одређене политичке предиспозиције, чинећи их тако
изборно релевантним, пренего да само јачају оне већпостојеће
преференцијеиндивидуа,тојестњиховевећформиранегласачке
интенције.6) Тиме,заправо,ниовиновиистраживачкиподухвати
нисууспелидазнатнопомереранијасазнањаоприличноограни-
ченимефектимакампање,будућидасумање-вишеосталиуокви-
рупретходногмодела,разрађујућисамоједнуодтезакојусујош
билиизнелиЛазарсфелдикоаутори(оактивирањукампањомод-
ређенихпредиспозицијакојеикодонихиницијалнонеодлучних
бирачавећпостојеунекојлатентнојформи).

Кадјеречотеоријскимтрендовима,посебнојезанимљив
једанпарадокс–дасе,истовременосаовимучвршћивањемставао
ограниченојефективностиизборнекампање(усмислудасењоме
ипакнеможеутицатинаформирањенекогпотпуноновогмишље-
њаистава),негативнојкампањисвевишеприписујевеомазначај-
наделотворност,посебноупогледустимулативногутицајаимо-
билизаторскогефекта.Заправо,можемоприметити,данаспостоји
једнамалтенеопштаеуфоријасаистицањемпозитивнихефекатаи
могућихбенефитакојезаполитичкеактере,алиизасамудемокра-
тију,наводнодоносиупотребанегативнихсадржајауполитичком
рекламирању.Уовомрадууправожелимоуказатиинамогућност
њенихпосвесупротнихефеката.

У сваком случају, научно мишљење које претендује на
објективностирационалност(дакле,даостанеуграницаманауч-
ног)морадауважиефектекакоизборнекампањегенерално,тако
инегативнекампање,алиимогућедејствонизадругихчинилаца
на процес доношења изборне одлуке: од партијске идентифика-
ције,идеолошкеоријентације,изборнеоријентацијеиодређених
политичкихпредиспозиција(којесупакусловљенеприпадношћу
одређеној економско-социјалној, религијској, националној, обра-
зовној,културолошкојилидр.групацији,илифакторимакаошто
јетериторијалнавезаност,тј.пребивалиште,итд.),прекополитич-
ко-културногоквира, имиџа кандидата (његовихкарактеристика,
пресвегакомпетенцијаиугледа),темакојесеактивирајукрозиз-
борнепрограмеипланове,досамогизборногсистема.Другимре-
чима,кадасеговориодетерминантамаизборнеодлуке,важноје
незаборавитидатунеманекеуниверзалнеиопштеважећеформу-

6) StevenE.Finkel,“Reexaminingthe‘MinimalEffects’ModelinRecentPresiden-
tialCampaigns”,The Jo ur nal of Po li tics,Vol.55,No.1,Feb.1993,pp.2-4.
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ле.7) Стогаосновниистраживачкизадатакнакојибисетребалофо-
кусиратијестемерењеефекатапојединихчинилацауконкретним
случајевима.

2. Исто риј ски по че ци и са вре ме на ком па ра тив на 
прак са не га тив не кам па ње

ЈошсусетридесетихгодинаXXвекауизборнојтрциу
Србијиполитичкипоенистицалипутемличнихнападаиувреда,
уз коришћење слабости противкандидата ињихово етикетирање
као „издајника“, „лопова“, „превараната“, „фалсификатора“ или
„убица“,алииупотребомнекихдругих,сданашњетачкегледи-
штаархаичнихипомалосмешнихназива,попут„сецикеса“,„на-
роднапијавица“,„старакрвопијанародна“или„заштитниккоко-
шара“ (можемоприметитида би умодерномполитичком језику
савременеСрбијееквивалентовојпоследњој„етикецији“биоиз-
раз „заштитник тајкуна“).8) Али, упркоспостојању те својеврсне
српскеполитичке„традиције“унегативномрекламирању,оношто
7) Проф.ЗоранСлавујевићуказујенаово,истичућиузалудносттрагањазајед-

номопштеважећомтеоријскомпарадигмом,кадајеречодетерминантамаиз-
борнеодлуке(ЗоранЂ.Славујевић,„Очиниоцимакојиопредељујуизборну
одлуку–уопштеиконкретно“,у:Заштогласам,какогласам,акоуопште
гласам(ур.ЗоранСтојиљковић),FriedrichEbertStiftung,Београд,2012,стр.
9).

8) У то како је изгледала изборна кампања уСрбији 30-тих годинаXXвека,
недавносмоималиприликедастекнемомалиувидуједнимдневнимнови-
намакојесусепозабавилеовомтематиком,окојојјетомприликомговориои
проф.дрМомчилоПавловић,директорИнститутазасавременуисторијуиз
Београда.Тусупоказаниинекиинтересантнипредизборниплакатиизтог
времена,међукојимаје,например,ионајкојијегласио:„Београђани!Сети-
тесе:

 ДаПашићима172(стоседамдесетидве)рударскеконцесијеуСрбији.
 ДајеПашићпретридесетгодинабиопукисиромах,ададанасимадеветтро-

спратнихћошковауБеоградуидајенајбогатијичовекунашојземљи.
 ...даимаогромнедепозитеустранимбанкама.
 ДауСрбијинијебилониједневеликедржавнекрађенитиафереукојуније

умешанилионилињеговсинРада...
 Београђани!СрпскасвестиграђанскадужностналажеВамдалистомуста-

нете против овог врховног заштитника свих корупционаша, па сви колико
Васимагласајтезалисту

 ЧикаЉубеДавидовића.
 ТрећакутијајестеПашића–Цанковасрпскогкрволочника“(видети:Милан

Добромировић,„Историјапрљавекампање:Пљувањејошод1930.године“,
Курир,30.април–1.мај,2012,стр.8).
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јетокомпоследњегизборногпроцесауСрбији(2012.године)при-
личношокиралостручнуиширујавност–макаронајњендеокоји
држидодоброгукусаикојијесвестанснагекултурнихиедука-
тивнихутицајакојидолазеизмедијскесфере,анарочитоуслучају
политичко-пропагандногделовањапутеммоћнихсавременихме-
дијскихтехнологија–јестенеочекиванонегативно,пачакиотво-
рено„прљаво“вођенаизборнакампања.Међутим,утомпогледу,
Србијанијеизванрегионаисвета.

Рецимо,тујепримеризкомшилука–ЦрнеГоре,укојој
је2012.такођебилаизборнагодина(14.октобратегодинесуодр-
жанипарламентарниизбори) и где је кампањау овомизборном
циклусупопримиласличнаобележјаонојуСрбији,пресвегаупо-
гледуњеногнегативногкарактера,алииупогледуупотребеинтер-
нетакаомедијаполитичкогрекламерства(попрвипут јевођена
интернетизборнакампања).Можемоприметитидаиутаквојвр-
стипорука,некадаисавеомаувредљивимсадржајем,нијеизоста-
лапрепознатљивацрногорскадуховитост.Тамосусеукампањи
појавилилистићиисаоваквимслоганима,например:„Гласајтеза
ДПС-СДПакожелитедаплаћатенајскупљуструјуурегиону.Ако
негласатевладајућукоалицијусад,чинићететокадумрете.“По-
рукесубилеанонимне,безназначенегрупацијекојастојиизањих.
Атакавјебиослучајисавећиномпорукауинтернеткампањиу
којој једошладопуногизражајакреативностаутораразличитих
рекламнихформиодстриповадоапликација;чаксууупотреби
билеинекемаркетиншкимодификованедруштвенеигре,сапра-
вилимаприлагођенимантирекламнојкампањи,попутцрногорског
монопола(„монтопол“)укомепостојетриулогеукојимасеигра
–грађанин,чланпартијеикум.9)

9) Оваквенегативнепорукебилесууглавномусмеренепротивтадаактуелне
властиуЦрнојГори,којусучинилеДемократскапартијасоцијалистаЦрне
Горе(ДПС)иСоцијалдемократскапартијаЦрнеГоре(СДП).Оветзв.сувере-
нистичкестранкеформиралесуизборнукоалицију„ЕвропскаЦрнаГора“,а
њојсепридружилаиЛибералнапартијаЦГ.Но,какојенаизборима,одржа-
ним14.октобра2012,такоалицијаосвојиласаморелативнувећинугласова
(45,59%),владујемораладаконституишеузподршкумањинскихстранака
– Бошњачке странке (БС) иХрватске грађанске иницијативе (ХГИ).Више
оовојцрногорскојверзијинегативнекампањевидети:„Негативнаизборна
кампања:Од господара и скупе струје до ‘ИсторијеИталије’“, Извор:Ви
јести,12.10.2012,http://www.vijesti.me/izbori-2012/od-gospodara-skupe-struje-
istorije-italije-clanak-95586(12.03.2013).

 Веомајебилазанимљиваисеријаантирекламнихстриповакојасепојавила
наједномспецијалнодизајнираномсајту(тамошњајавностјепретпоставља-
ла да изањега стоји опозициони савезДемокаратскифронт /ДФ/), где се,
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Каконебибилонеке забуне, ваљаодмахистаћидане-
гативна изборна пропаганда никако није карактеристична само
задруштва тзв.младеилинепотпуноконсолидованедемократи-
је,попутсамогсрпскогилицрногорскогидругихдруштавареги-
она.Наиме,иуразвијенимзападнимземљама,она јевишенего
дугоприсутна.УСАДјејош1828.годинеспровођенаукампањи
запредседничкеизбореизмеђутадашњихкандидатаЏексона(An-
drewJackson)иАдамса(JohnQuincyAdams),аимамишљењада
чакисамаДекларацијаонезависностииз1776.годинепредста-
вљарезултатдугогнегативногрекламирања,тедасуитзв.очеви
оснивачиамеричкенацијеволелидаиграјунегативо.10) Данас,пак,
у развијеним друштвима, негативне поруке имају и знатан удео
(преманекимпроценамаидо45одсто)уукупномполитичкомре-
кламирању у кампањи (ТВ рекламе, рекламе у новинама, разни
штампанипропагандниматеријалиидр.),докпосебнопреовлађу-
јунегативниТВспотови.11)

Најпознатији међу раним негативним политичким спо-
товимаи,вероватно,„најморбиднијирекламниспотсвихвреме-
на“12)јестечувениспот„Дејзи“(«Daisy”–штоупреводунасрпски
језикзначибеларадаиликрасуљак)изпредседничкекампањеу
САДтоком1964.године(ЛиндонЏонсон/LyndonBainesJohnson/
противБеријаГолдвотера/BarryMorrisGoldwater/).Утомспоту,
санасловномпоруком„Мир,маладевојчице“(“Pe a ce lit tle girl”),
којијеиначесамоједномемитован(7.септембра1964.год.)ина-
контогаје,уследснажнејавнекритике,одмахбиоповучен,није
експлицитенипоменутЏонсоноврепубликанскиопонент,алије

између осталог, приказивало како тадашњи високи државни функционери
ЦрнеГореодлазенасаветовањекод„господара“МилаЂукановића(којије
насликансасвекруномнаглави).Евокакотечеразговоркадајепредседник
Скупштине–РанкоКривокапићна„саветовању“:

 Р.К:„Господару,поинтернетудијеленекумојуслику.“
 Г(М.Ђ.):„Онуспиштољем?“
 Р.К:„Јес.Штодарадим?“
 Г(М.Ђ):„РечидајеизДубровника–тесенеброје“(Ibid.)
10) Више о тој „природној“ америчкој склоности ка негативној кампањи, која

јеуСједињенимДржавамапостојалаодсамихњиховихпочетака,видетиу:
PaulBegala,“WhyWeNeedMoreNegativePoliticalAds”, New swe ek, March19,
2012,http://magazine-directory.com/Newsweek.htm(9.03.2013).

11) О томе видети у: Зоран Славујевић,Политички маркетинг, ФПН, Чигоја
штампа,Београд,2005,стр.159.

12) Према: „Нуклеарне силе: Кад нестају латице красуљка“ (аутор: Слободан
Бубњевић),извор:Време,бр.536,11.децембар2008,http://www.vreme.com/
cms/view.php?id=770563(10.03.2013).
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импликацијабилавишенегојасна.13)Најпрејеприказаначетворо-
годишњадевојчица(тзв.Дејзигрл/The Da isy girl/)14) каконапро-
стоидиличнојливадикидаибројилистићенабелојради,даби
се,последеветелатице,удругомделуспота,топретворилоуод-
бројавање(дубокиммушкимгласом)лансирањануклеарнебомбе
којанасамомкрајуиексплодира,асветоузмирољубивупоруку
демократскогкандидатаЏонсона.15) Сврхатеупозоравајућепоруке
јебила,какојетоиначеиувећининегативнихпорука,изазивање
страхакодАмериканацаодмогућностидапобедирепубликанац
ГолдвотеркојибинаводнопокренуонуклеарниратсаСовјетима
и,наравно,њиховоодвраћањеодтакавогизбора.Такојеспот„Деј-
зи“,лансиранујекутркеунуклеарномнаоружањуизмеђуСАД-а
иСССР-а,остаосимболјезеистрепњеодатомскекатастрофе.По
некиммишљењима,онје,иакоједнократноемитован,ипакимао
такавефекатдајебиоједанодзначајнихфактораизборнепобеде
Џонсона.

Нека истраживања у САД су показала да су негативне
пропаганднепоруке тамопочеледадоминирају већод1980. го-
дине.16) Стога и не чуде такви закључци попут оног да је давно
прошловремекадакандидатитокомкампањенисуословљавали
13) Међутим,самопетдананаконемитовања„Дејзиспота“,већ12.септембра

1964. пуштена је у етар још једна, слична антиреклама (“IceCreamCone”
спот), такођесамаломдевојчицомкојасадалижесладоледукорнету,док
женски,мајчинскигласнаратораупозораванануклеарнуполитикуГолдво-
тера.Уовомновомнегативномспоту,републиканскикандидат је,дакле,и
директно,именомбиопрозван,атојеуједнобилаипрваполитичкареклама
укојојјекориштенженскигласзанарацију.ЗаједносапрвомДејзиантире-
кламом,иовајеушлаууџбеничкулитературу.Вишеотомевидети:http://
www.conelrad.com/daisy/video.php(30.03.2013).

14) Најпре је,уследсталногинтересовањаитрагањамедијаи јавностизатим
којечувена„Дејзигрл“,2007.објављенодајеонаконачнопронађенаида
јујеодигралаизвеснаБиргитОлсен/BirgitteOlsen/,дабисенакнадно,то-
ком2009. год, открило да је права „Дејзи девојчица“ из емитованог спота
билазаправодечијимоделиглумица–МоникаКози(MoniqueCozy)алијас
Корзилијус/Corzilius).Отомевидети:“PickingtheWrongDaisy:AConelrad
Correction”и“MeettheRealDaisyGirl:MONIQUECORZILIUS”,September
19,2010,http://www.conelrad.com/daisy/interview.php(30.03.2013).

15) Једнаквалитетнијаверзијавидеозаписатогспотадоступнајепрекојутјуба
(youtube):“(HighQuality)Famous‘Daisy’AttackAdfrom1964PresidentialElection”,http://
www.youtube.com/watch?v=dDTBnsqxZ3k (14.03.2013) или преко сајта Бизнисвика
(Bu si nes swe ek):“’DaisyAd’TonySchwartzDies.ButWho’sThatGirl?”,June17,
2008, http://www.businessweek.com/the_thread/brandnewday/archives/2008/06/
daisy_ad_tony_schwartz_dies_but_whos_that_girl.html(14.03.2013).

16) Видети:DarrellM.West,Air Wars: Te le vi sion Adver ti sing in Elec tion Cam pa igns, 
1952-1992,CongressionalQuarterlyPress,Washington,DC,1993,p.48.
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својеопонентеименом.17) Унетакодавнимизборнимпроцесимау
САДдешавалисусеислучајевинегативнекампањекрозиграње
улоге „политичкежртве“.Најзанимљивији такавпример свакако
јепредседничкаизборнатрка1980.године,укојојсуучествовали
тадашњипреседникКартер(JamesEarl“Jimmy”CarterJr.)–који
се,испреддемократа,бориозасвојдругимандат–ињеговчувени
наследник,републиканацРеган (RonaldWilsonReagan).ТВспот
укомејеглавнаролаприпалаНенсиРеган(NancyReagan)допри-
неојепобедињеногсупруга,аглавнаглумицајетежиладаотупи
нападепротивкандидатакојисусеодносилинапитањасоцијалне
политике.18) Најсвежијипримернегативнекампањекојајеизазвала
бурнереакцијеамеричкејавностијестеуправокампањакојујеза
предсеничкеизборе2012.годиневодиоактуелнипредседникСАД
–БаракОбама,засвојреизборнатуфункцију.Такосунекијавно
поставилипитање:„Акојеондобарпредседник,зарнебитребало
даводипозитивнукампању,указујућинасвекрупнестварикоје
јеурадио?Сдругестране,акопослењеговогпредседниковањаод
прекотригодине,онкажеграђанимадајеАмерикаједнанепра-
веднаинеферземља,заштобиондатребалодабудереизабран?
Заштооннијеништаурадиоупогледутогпроблема?“19) Несумњи-
воједајеовопитањетребалобитипостављеноипредставницима
политичкевластиуСрбији,којисуузелиулогутакмацауизбор-
нојтрци2012,утоликопрејерјењиховаодговорностмождачак
и већа, с обзиромнарањивостовдашњедемократијеинасушну
потребуњенеширеконсолидације,узстабилизацијуидаљираз-
војдемократскихполитичкихинституцијаисамихдемократских
вредности.

Поредовихинтересантнихпримеранегативногполитич-
ког рекламирањакоји долазеиз „земљеполитичкогмаркетинга“

17) НатосууказалиВатенберг(MartinP.Wattenberg)иБрајанс(CraigLeonard
Brians),аимајућизаправоувидупредседничкеизбореуСАД1948.године
ипонашањетокомизборнекампањедвојицетадаглавнихкандидата–Ха-
ријаТрумана(HarryS.Truman)иТомасаДевеја(ThomasE.Dewey).Видети:
MartinP.Wattenberg,CraigLeonardBrians,Ne ga ti ve Cam pa ign Adver ti sing: De-
mo bi li zer or Mo bi li zer,RecentWork,CenterforResearchinSocietyandPolitics,
InstituteforSocialScienceResearch,UniversityofCalifornia,LosAngeles,22.
август,1996,p.1.

18) Видетиу:DavidMark,Go ing Dirty: The Art of  Ne ga ti ve Cam pa ig ning,Updated
Edition,Rowman&LittlefieldPublishers,USA,2009,p.6.

19) EricBahrt,“Obamarunninganegativecampignforre-election”,23.апри.л,2012,
www.nationmultimedia.com/opinion/Obama-running-a-negative-campaign-for-
re-election-30180479.html(29.4.2012).
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(САДсесматрајузапионирауразвојуполитичко-маркетиншких
стратегија,модернихтехникаиметодаизборнихкампања),савре-
менапраксаидругихзападнихдруштавасведочиосвевећемпо-
растусадржајанегативностиуизборнимкампањама.Например,
токомфранцускепредседничкекампање,којасетакођеводилау
2012, тадашњифранцускипредседники уједнопредседниккон-
зервативнепартијеУнијазанароднипокрет–NikolaSarkozi(Nico-
lasPaulStéphaneSarközydeNagy-Bocsa)–утрципротивФрансоа
Оланда(FrançoisGérardGeorgesNicolasHollande),кандидатаСо-
цијалистичкепартије,водиојенегативнуиврлопрљавукампању
која је,користећипоследицеекономскекризеи јачањеантиими-
грационогиуопштедесничарскограсположењамеђуфранцуским
грађанима,посвомсадржајубиласкорокрајњедеснаи,тиме,ве-
оманеодговорноусмеренанаизазивањеидентитетскихраскола.

Међутим, оно што је важно установити јесте управо
ефективностоваквогтипаизборногделовања,односнодалиуоп-
штеиевентуалноколикоизборноиполитичкипрофитирајуони
којиводеи/илииницирајунегативнукампању.Изгледа,увећини
данашњихслучајева,дасуонизаправоизборнигубитници.Оба-
минслучајмождаиможедасеизузмејерјеонреизабранзапред-
седникаСАД,мадаје,поредтогаштојеводиоједнузаамеричку
јавностдостаиритантнунегативнукампању,ипакисамбиомета
напада(нпр.афера„крштеница“идр.).Но,несамодаСаркозије-
вакампањатопотврђује,већинекедругекампањесанегативним
порукамакојесуобележиленашусавременост.Добарпримерје,
рецимо,негативнакампањабританскихторијевацапротивТонија
Блера (AnthonyCharlesLyntonBlair).Овајлабуристичкилидеру
британскомдруштвуинијебашуживаоугледуспешногидоброг
политичара, али када су га политички противници током избор-
не кампање 1997. године представили као ђавола са демонским,
црвенимочимаисапорукомусмереномпротивњеговеполитике:
„Новилабуристи,новаопасност“(«New La bo ur, New Dan ger»),то
је само допринело повећањуњеговог рејтинга ињеговој победи
надглавнимриваломуликуЏонаМејџора(JohnMajor),односно
допринелојепоразуњеговихнападача,чимејеиокончанаосам-
наестогодишњавладавинаконзервативаца.Сличнојебилоитоком
кампањезапарламентарнеизбореуВеликојБританији2005.Ита-
дасуконзервативциначелусасвојимлидеромМајкломХауардом
(MichaelHoward)водиливеомапрљавукампањупротивтадашњег
премијераБлера,чијапопуларностјеионакобилавеомаопала,чак
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имеђусамимлабуристима,апреманекимистраживањимаон је
тададоспеоимеђунајнепопуларнијеполитичареумодернојбри-
танскојисторији(пресвегазбогувлачењаземљеуратуИраку).
Међутим,овајантимаркетинг,каовидизборнеборбекојијефор-
сираласупарничкастрана,већипооценисамихторијеваца,тојест
оногњиховогкрилаусмереногкамодернизацији,омогућиојеБле-
руилабуристимадаоствареисторијскиуспехиформирајутрећи
путзаредомсвојувладу,маколикојетозањихсамебилауствари
једна„горкапобеда“20)(збогзнатномањегбројаосвојенихманда-
та,којисубиливишенегопреполовљениуодносунапретходне
избореиз2001.године).

Већинаистраживањауобластиизборнихкампањапока-
заласудајетокомпоследњихгодина,сајачањемулогемедија(по-
себноелектронских),дошлодопорастанегативнихкампањатоком
изборнихциклуса.УоченоједасусапорастомТВполитичкогре-
кламирања(te le vi sion adver ti sing),односнопреорјентисањемкам-
пањаодштампанихмедијанакраткотелевизијско,тзв.тридесет-
секунднопредстављање, оптужбеи контраоптужбепостале како
учесталије,такоидиректније.Поредтога,можемо,такође,приме-
титида јеинајновијиразвојмедијске технологије, који једосе-
гаоранијенеслућенедомете,отворионовемогућностиупогледу
таквогмаркетиншкогполитичкогделовањаињеговихефеката.Са
развојемновемедијскесфере–тзв.сајберпростора(cyber spa ce)–
иновихгрупајавности(on-li neјавности),постајусвепопуларније
интернетизборнекампањекоје,стављајућиакценатнасајберарт
(cybe rartкаоједнаспецијалистичкавештинаинтернеткомуника-
цијеипрезентације,алиипосебантипуметности,штоизискује
потребу за укључивањем и стручњака новог профила у изборне
штабове), уносеновинеи велику креативности унегативноре-
кламирање.Каоглавнообележјеиосновнапредностинтернета,у
односунакласичнемедије,истичесеинтерактивност,тојестдво-
смернаинепосреднијакомуникацијаизмећуграђанаиполитичких
актера,односнокандидата.Збогсвевећеулогенајпретелевизије,
аондаиинтернетауизборнимкампањама(иуопштеуполитичкој
20) О тадашњој непопуларности Блера и међу самим лабуристима, њиховим

присталицамаисимпатизеримасведоче,измеђуосталог,речиРобинаКука
(RobertFinlaysonCook)–бившегшефадипломатијеБританијеивисокопо-
зиционираноглабуристичкогминистракојијеиподнеооставкууправозбог
БлеровеполитикепремаИраку:„Свизнајудасмопобедилиупркосњему,а
незахваљујућињему“.Нав.према:„Британскиизбори:Горкапобеда“(аутор:
СлободанкаАст),извор:Време,12.мај2005,http://www.vreme.com/cms/view.
php?id=415635(10.03.2013).
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комуникацији),савременадемократијасесвечешћедефинишеи
као„електронскадемократија“.

3. О пој му, об ли ци ма, функ ци ја ма и ефек ти ма  
не га тив не кам па ње

Негативном кампањом  (антикампањом или антимарке-
тингом)уполитициназивасеонаврстаполитичкогрекламирања
којаније заснованана сопственој афирмацији (афирмативнаили
позитивнакампања),већнадисквалификацијиполитичкихопоне-
ната. Такво негативно рекламирање заправо се заснива на анти-
рекламидругога,увидупрезентацијењеговихслабости,грешака
илипропуста,какобисеиспровоцираонегативанодноспремање-
говојличностиилињеговимставовимаи,тиме,утицалонаизбор-
нуодлукуграђана,пресвегаонихнеодлучних,аконедагласају
заадресантапропаганднепорукесанегативнимсадржајем,онда
макартакоштоћесеодвратитидагласајузапротивничкустрану.

Међутаквимнегативнимполитичкимрекламама,разли-
кују се оне у којима се директно напада конкурентски кандидат
илистранка(рекламе-напади/at tack ads/)одонихпутемкојихсе,
такођенегативнимсадржајем,„узвраћаударац“,односноодговара
нанапад(тзв.одговор-рекламе/re spon se ads/).Наиме,утомтипу
политичкеборбефокуспажњесепомерасапозитивнесопствене
промоције(услучајупозиционихстранака,оногаштојевластура-
дилаиштотепартијепланирајуубудућеда спроведу;у случају
опозиционих,презентовањањиховогполитичкогпрограма),или,
пак, презентације сопствених предности и наглашавања разлика
уодносунаопоненте(тзв.компаративнорекламирање),наисти-
цање негативности и оспоравање (или, у често употребљаваном
колоквијалномречнику,„пљување“)противничкестранеињеног
кандидата.КакопрофесорВ.Гоатиобјашњава:„Тонијенезакони-
то.Прејеречонекимморалнимпрекршајимакојинемајусанкци-
ју“.21) Наравно,тусемислинатодазатаквополитичкоделовање
немазаконскесанкцијеуправномпоретку.Али,занеодговорност

21) ВладимирГоатијетоизјавиоуправокоментаришућизаједанмедијскипор-
талактуелниизборнипроцесуСрбији,причемуједодаоиовуоцену:„Ми-
слимдаћетогабитисвевишекакосеближиданизбораидаћељудикоји
имајуслабијистомакиматисвевишепроблемадатослушају“.Нав.према:
ЈеленаКостадиновић,„Избори2012:Прљаваиграбезправила?“,извор:S me-
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тогтипа,каоуосталомизасвакудругуполитичкунеодговорност,
постојиједнадругаврстасанкцијекојајемождаимноговећа,са
тежимидугорочнијимпоследицама–онакојуспроводиграђанска,
тј.политичкајавност:пресвега,увидујавнеосудетаквогпонаша-
ња;потом,путемпадатзв.рејтингаилитипопуларностиполитич-
когсубјектакојијеприбегаотаквомтипуполитичкогмаркетинга;
пасведоњеговогкажњавањаприликомсамогчинагласања.Све
тоондаводикањеговомлошемкотирањууконачномодмерава-
њуполитичкеснагеи,дакако,његовомлошемизборномрезулта-
ту.Упојединимслучајевима,исходнегативнихизборнихкампања
јестерастизборнеапстиненцијеидемобилизацијабирача,штоу
крајњојинстанциузрокујекризулегитимитетаполитичкихинсти-
туцијаипореткауцелини.Нијереткодаполитичкиактерисами
продукујутаквуклимујертежедадемотивишубирачкотелополи-
тичкихопонената.22) 

Такође,акосеунегативнојкампањиодекоракдаље,те
сепласирајуне самопровокативне алиистинитеинформације о
противнику,већионенеистините,увидуклевета,лажииувреда,
којеспадајуудоменполитичкогсплеткарења(тојеуправооношто
сеподразумевапојмом„прљавекампање“),ондамогудауследеи
судскетужбе,тесутадамогућеиправнесанкције.Усвакомслуча-
ју,негативнорекламирањепредстављаједнонеодговорнопонаша-
њеуполитичкоммаркетингу,којесезаправоиуекономскоммар-
кетингу избегава, сматрајући се неприхватљивим.Комерцијални
оглашивачи,наиме,веомаводерачунада,кадаговореопредности-
масвогпроизводауодносунатаквуробудругемарке,овусакрију
такодаседругибрендневидии,тиме,директнонепрозива.23) 

Ипоредтога,уобичајенисаветиполитичкихконсултана-
таданассудасештопрекренеуизградњунегативногимиџапо-

dia por tal,http://www.smedia.rs/m/spress/vesti/1437/izbori-2012-negativna-kam-
panja-izbori-2012-prljava-igra-bez-pravila-VIDEO.html(1.05.2012).

22) DavidMark,Go ing Dirty: The Art of  Ne ga ti ve Ca ma ig ning,UpdatedEdition,op. 
cit,p.3.

23) УправоговорећиоизборнојкампањиуСрбији2012,ипрограмскидиректор
ЦеСид-а(Центразаслободнеизбореидемократију),ЂорђеВуковић,указао
јенатупаралелусакомерцијалниммаркетингом.Онјеузеозапримерре-
кламирањедетерџентаилипрашкачијисеоглашивачи„понашајудовољно
одговорно,данеузмудругипрашакилинекидругидетерџентидаукажуна
то...ставеонубелуфлашуилиставебелукесу,дакле,дасенезнаокомсера-
ди“.Нав.према:Транскриптемисије„Једаннаједан“(ауторкаиводитељка:
ДаницаВученић;гост:ЂорђеВуковић),РТВВојводине,17.04.2012, http://
media.rtv.rs/sr_ci/jedan-na-jedan/2474.
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литичког/ихпротивника,какобисеунапредосигуралапредност.24) 
Утомконтексту,мождајеипакзначајнијиекспертскисаветдаје
„важноозбиљноуправљатиодносимас јавношћу“,собзиромна
тодасе„просторзаантикампањустварасопственимгрешкама“.25)

Какосуполитичкекампањегенералнопостајалесвевише
ивишеконтроверзне,иусамојтеоријиуновијевремепочелоје
дасепоклањамноговишепажњеутицајунегативногрекламирања
наизборнуизлазностбирача,тесусеокотогпитања(де)мобили-
заторскеулогенегативнекампањеразвилеинекеинтересантнете-
оријскерасправе.Такојеједнагрупапознатихнаучника(Ансола-
бер/StephenAnsolabehere/,Ајангар/ShantoIyengar/,Сајмон/Adam
Simon/иВалентино /NicholasValentino/),наосновуспроведених
истраживањауСАД,утврдиладанегативнаизборнакампања,за-
снованананападиманадругекандидате,иакоможедопринетипо-
литичкоједукацији,заправоделуједемобилишуће,удаљујућиби-
рачкотело,односнопотенцијалнегласаче,одизласканагласање.26) 
Сдругестране,постојеиони–попутМартинаВатенбергаиКрега
Брајанса–којидоводеупитањемогућностдасенаосновуоваквих
тврдњиизводегенерализацијезаусловеизваноквираконкретних
испитивања.Настојећидаседржетогметодолошкогпринципау
свом истраживању утицаја негативне кампање на изборну изла-
зностуСАД,поменутиауторисудошлидоразличитихрезултата
услучајудвеврстеизбора,штоуказујенаједнуконтрадикторност
устварнојполитичкојпраксиовеземље.Наиме,онисуизнелиза-
кључакдаоваврстаизборнекампањеимамобилизаторскуулогу
услучајуамеричкихнационалнихизбора–онихнафедеративном
нивоу, а тосепресвегаодносинатамошњепредседничкеизбо-
ре,кадапропаганднепорукечијисадржајчинеполитичкинапади
стимулишупартиципацијуграђана.Али,када јеречосубнацио-

24)  DavidA.M.Peterson,PaulA.Djupe,“WhenPrimaryCampaignsGoNegative:
TheDeterminants ofCampaignNegativity”, Po li ti cal Re se arch Qu ar terly,Vol.
58,No.1,2005,p.45.

25) Ово,преманашеммишљењу,веомаважноупозорење,везаноуправозакон-
текстуалнеусловенегативнекампањеуСрбијикојајебилапочелајошпре
расписивањаизбора 2012, дао је  домаћимаркетиншки стручњак–Марко
Селаковић,директорагенцијеStratCom.Видети:J.Диковић,„Дискредитаци-
јасвимсредствима:НегативнапредизборнакампањауСрбијипочеламесе-
цимапреонезваничне“,извор:Данас,26.12.2011,

 http://www.danas.rs/danasrs/politika/diskreditacija_svim_sredstvima.56.html?
news_id=230980(20.04.2012).

26)  Видети:StephenAnsolabehere,ShantoIyengar,AdamSimon,NicholasValenti-
no,“Doesattackadvetisingdemobilizetheelectorate?”,Ame ri can Po li ti cal Sci en-
ce Re vi ew,Vol.88,No.4,1994,pp.829-838.
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налнимизборимауСједињенимДржавамакао,какојеистакнуто,
„мањевидљивим“,овајауторскидвојацнапомињедаутомслучају
негативнеполитичкепорукеипакмогуиматиидругачијиефекат.27)
Умеђувремену,појавила су сеинекановијаистраживања (нпр.
онакојасуобавилиГолдштајн/KenGoldstein/иФридман/PaulFre-
edman/,објавившињиховерезултате2002.)санаводноновимдока-
зимауприлогтзв.мобилизаторскетезеостимулативнимефектима
негативногрекламирања.28)

Заправо,какоћетоутврдитиПолМартин/PaulS.Martin/,
заступниции једнеи друге тезе (имобилизаторскеи демобили-
заторске)нисунипонудилинекуваљану експланацијуузрочних
механизаматаквихефеката.Стогаћетопокушатидаурадипоме-
нутиаутор,којијепакидентификоваотритаквамеханизмасасти-
мулишућимдејствомнегативнекампањенамобилизацијубирача:
прво, путем јачањањиховог осећања грађанске дужности, услед
указивањанапостојањеопасностипозаједницу;друго,путемсти-
мулисањаосећајастрахаодпротивничкогкандидата,тј.страхаод
могућностињеговогдоласканавласт;итреће,јачањемперцепције
оповећанојнеизвесностиизборнетрке.29) УтомејеМартинвидео
триразлогазаштонегативнекампањеимајумобилизаторскуулогу,
остајућиисам,дакле,уоквируонемобилизаторскетезе.Но,нека
конкретнаемпиријскаистраживања(случајапредседничкекампа-
њеуСАДиз1996.године,чијисуглавниактерибилиКлинтон/
BillClinton/иДол/BobDol/),накојасеонослањауоквируиспи-
тавањаоногдругогмеханизмавезаногзаизазивањеанксиозности
кодбирача,ипакдемонстрирајусамоограниченеефектекојеутом
погледуиманегативнакампања.Резултатитогистраживањапока-
залису,наиме,дајесамонегативнакампањадемократскогканди-
датаКлинтонапротивДолаималатакавефекатизазивањаљутње
истрахаодпротивкандидата,итопресвегакоднеодлучнихионих
којиинклинирајудемократскојопцији.Насупроттоме,Доловаре-
публиканска кампањанападанаКлинтонаније имала такводеј-
ство,чакнимеђунезависнимилирепубликанскиоријентисаним

27) Према:MartinP.Wattenberg,CraigLeonardBrians,Ne ga ti ve Cam pa ign Adver ti-
sing: De mo bi li zer or Mo bi li zer,op. cit.,pp.1-21.

28) Видети:KenGoldstein,PaulFreedman,“CampaignAdvertisingandVoterTurno-
ut:NewEvidenceforaStimulationEffect”,Jo ur nal of Po li tics,Vol.64,No.03,
2002,pp.721-740.

29) Видети:PaulS.Martin, “Inside theBlackBoxofNegativeCampaingEffects:
ThreeReasonsWhyNegativeCampaignsMobilize”,Po li ti cal Psycho logy,Vol.
25,No.4,2004,pp.545-562.



207

                              Александра Мировић     -   ЕФЕК ТИ НЕ ГА ТИВ НЕ КАМ ПА ЊЕ 2012. У ПО СТИ ЗБОР НОЈ СР БИ ЈИ

бирачима(штосеобјашњавачињеницомдајеДоловакампањаби-
лаукомпетицијисаактеромкојијевећбиодобропознатширокој
националнојпублици).30) Можемо,дакле,већизовогазакључити
даседејствонегативнекампањесводипресвеганаучвршћивање
својихгласачаи/илиактивирањевећпостојећихпреференција.

Што се тиче трећег Мартиновог каузалног механизма
стварања, путем негативних реклама, утиска веће неизвесности
изборногисхода,чимесекодграђанастимулишеосећајдањихов
индивидуалнигласдобијанатежинииимавећизначај,важноје
истаћида се та тезаослањанапознату теоријурационалногиз-
бора,примењенунаграђане-бираче,односнонањиховоизборно
понашање(илинаполитичкупартиципацијууопште).Прематом
економском моделу демократије, рационалан бирач се води тзв.
costbenefitлогиком,тећеонгласатиакопроценидатоњему(иза-
једници)можедонетивећекористинегоштосуњеговитрошкови
увидунапоракојионморадауложизапотребноинформисање,
доношењеодлукеиодлазакнабирачкоместорадигласања(тзв.
економскиилиДаунсовмоделрационалногбирача,названпоЕн-
тонијуДаунсу/AnthonyDowns/,ауторупознатекњигеЕкономска
теоријадемократијеиз1957.год.).Услучајуповећаненеизвесно-
стиизбора,бенефитиизгледајувећи.Мишљењасмодајекодове
теоријеосновнипроблемтоштосенеможерачунатистимдасви
бирачи,панивећинањих,спадајуукатегоријурационалнихбира-
ча.Уосталом,циљупотребенегативнекампањеиниједасењоме
делујенаразумграђанавећнањиховаосећања.Какокажеједан
нашдобарпознавалацвештине(политичког)говорништва:„Старо
јеговорничкоправило:Кадаимашчињеницеиаргументе‘усвоју
корист’–циљајнаразум,кадихнемаш–оптеретисрцеслуша-
оца“.31) Анегатитивнимкампањамасеиприбегаваилиутаквим
ситуацијамакадасенемадовољнопозитивнихаргуменатаусвоју
корист–немаранијихуспеха,сопственихзаслугаипредностикоје
семогуистаћи,тејеондаијединапреосталаопција„прљаваигра“
са„нискимударцима“–или,пак,кадајетостратешкаодлукаме-
наџментакампање,односнорезултатстратешкогприступакреира-
њуипреношењуполитичкихпорука.32)  

30)  Ibid.,pp.553-557.
31) ДејанА.Милић, (Анти)говорници у кампањи, 14.05.2012, http://izbori2012.

istinomer.rs/blog/u-ovoj-kampanji/(9.03.2013). 
32) Вишеоразличитимприступимапренешењуполитичкихпорукаи,посебно,

остратешкомприступу,гдесеакценатстављанакомпетицијусупарничких
порукаимеђузависностактера,видети:АнаСтојиљковић,„Далисеизборне
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4. Ср би ја 2011-2013:  
кон ти ну и ра на не га тив на кам па ња

УСрбијије,урелативнократкомвременскомпериоду(за
двадесетакгодинаодпоновногувођењавишестраначја),остварен
својеврсни„цивилизацијскинапредакнаплануодносапремапо-
литичкоммаркетингу“.Какотообјашњаваједандобарпознавалац
овеобласти,професорЗоранСлавујевић, за товреме сепрешло
одпочетне„фаземаркетиншкогнихилизмаипримитивизма“,одн.
„маркетиншкогнатурализма“(узпотцењивањезначајаинеразуме-
вањесамеприродеполитичкогмаркетингаимедијскепромоције,
каоиполитичкихбенефитакојионимогудонети),употпунодру-
гукрајносткакваједанашња„фазатзв.тоталногмаркетинга“,са
свеобухватном,свеприсутномисвепрожимајућоми,такође,навод-
носвемоћноммаркетиншкомделатношћу.33) Но,итајмодеранпри-
ступполитичкомрекламирањуипроцесамериканизацијеизборне
кампањеосталисуидаљеобележнипримитивниммаркетингом,
уследполитичко-културногпримитивизмакојилежиуосновиово-
га.Стогасеипостављапитањедалису,макаруовомсмислу,по-
литички актери уСрбији заиста изашли изфазе „маркетиншког
примитивизма“?

Дакле,ипоредпромењенихоколностисавременеСрбије
иизвеснењенеполитичкемодернизације (којасеуглавномсамо
напојавномнивоуипољукомуникацијскихобликаисредставаод-
разиланаполитичкесубјектеињиховоделовање,безнекогвећег
утицајаинасуштинскуприродусрпскеполитике),нештосепока-
зујекаоидаљенепромењено,штавишеикаотешкопроменљиво,
то јестизузетнопостојаноиотпорнонапромене.Ато јеништа
другодоодређенаполитичкакултурасрпскетзв.политичкеелите.
Тојеполитичкакултуракојајенедопустивонискогнивоаикојом

кампањеисплате?“,у:ЗоранСтојиљковић(ур.),Заштогласам,какогласам,
акоуопштегласам,op. cit,стр.164-165.

33) З.Славујевићуједнојновијојанализидемонстриракакосуполитичкиактери
уСрбијизакратковремепрешлитајдугпутмаркетиншкогразвоја,заштаје,
например,уСједињенимАмеричкимДржаваматребалополавека.Видети:
ЗоранСлавујевић,„ДвадесетгодинавишестраначјауСрбији:Одмаркетин-
шкогнихилизмаипримитивизмадототалногмаркетингаиидолопоклонства
маркетингу“, у:СлавишаОрловић (прир.),Партије и избори уСрбији: 20
година,FriedrichEbertStiftung,ФПН–Центарзадемократију,Београд,2011,
стр.285-295.
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заправо доминирају елементи примитивизма и парохијалности.
Израженосттогаје,измеђуосталог,последица,понашеммишље-
њу,погрешнограчунањаспостојањемтаквогпаланачкогментали-
тетаикодсамихграђана,односноослањањанаоноштојепознати
српскифилозофи књижевник, РадомирКонстантиновић, назвао
„духомпаланке“.Онје,наиме,тимеописаоодређенкултурнидух
комејекорелативанфеноменинфантилизма34) или,акопреведемо
тонаподручјеполитикеиполитичкекултуре,можеморећиико-
мејеинхерентнополитичконепунолетсво(политичканезрелост).
Отудсе,уконтекстунегативногрекламирањатокомпоследњегиз-
борногциклусауСрбијикојејечестобилонаграници(акаткади
сонењенестране)прљавекампање,самопосебинамећепитање
нијелимождаисправнијеговоритиополитичкојнекултуриовда-
шњихактераусмеринихнаполитичкопољеделовања.35) 

Иакополитичкакултураperdefinitionem36)обухватасадр-
жајекојисетешкомењају,јерњиховапроменаизискујеипромену
саместруктредруштвенеииндивидуалнесвести,штопредставља,
пак, један веома споридуготрајанпроцес, грађаниСрбије ипак
константно(дакле,непрвипутинесамоуовомслучајувећиу
многимдругим,итопоразнимпитањима)показујудасумногови-
шеодмаклинатомпутустицањаполитичкогпунолетстваодоних
којипретендујудабудуњиховилидериикојисепотпунонеоправ-
даноназивајуполитичкомелитом.Заправо,посвомпонашањуу
политичким наступима, та групацијаљуди пре заслужује статус
политичке естраде.Ата естрадизација српскеполитике је, чини

34) Видети: Радомир Константиновић, „Философија паланке“,Трећи програм,
бр. 2, 1969 (првоиздање), илинекоодкаснијих,посебнихиздања,нпр:Р.
Констатиновић,Философијапаланке,Нолит,Београд,1981;оначелима„па-
ланке“,паланачкомдухуињеговојкорелативностисаинфатилизмом,посеб-
новидети:Ibid.,стр.7-20.

35) Вишео тој везиизмеђудоминантнихобразацаполитичкекултуреиполи-
тичкогмаркетингакодовдашњихполитичкихактера,видетиу:Александра
Мировић,ПетарМатић,„Политичко(анти)рекламирањеуизборномпроцесу
2012.уСрбији:Начинвођењаизборнекампањекаоодразполитичкекулту-
ре“,Српскаполтичкамисао,вол.36,бр.2,2012,стр.297-315.

36) Према једнојопштојдефиницији,политичкакултурапредставља„онајдео
опште културе једног друштва који обухвата вредности, уверења, ставове,
симболе,склоностииобрасцепонашањауодносунаполитикуиполитичка
питањакаоонапитањакојасеодносенаопштеусловезаједничкогживотау
једномдруштвуинаизборправацаициљеваукупногдруштвеногразвитка“
(МиланМатић,„Политичкакултура“,одредницау:М.Матић (гл.ур.),Ен
циклопедијаполитичкекултуре,Савременаадминистрација,Београд,1993,
стр.830).
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се,достигласвој„зенит“управотокомпротеклеизборнекампање
2012.Но, како З.Стојиљковић сликовито каже – говорећи упра-
воосазревањусрпскогбирачкогтеланакондведеценијеизбора
–бирачисуовде „навиклидасуизборинекаврставашариштау
којојсекандидатинудезафункцијувласти,спремнидадођудоте
позицијенасвеначине“.37) Такосуиовогпутаграђани,показав-
шизавиданнивополитичкесвестиизначајнуинтериоризацијуде-
мократскихполитичко-културнихвредности,натуестрадизацију
политичкесценеСрбије(заштасупрвенственоодговорниглавни
такмациуовојизборнојутакмици)одговорилиизвеснимсанкцио-
нисањемтаквогпредизборногпонашањакојејеималосвојнајма-
нифестнијиобликуполитичком (анти)рекламирању.Произведен
јетзв.бумерангефекат,сасанкцијамаувидусмањењарејтинга,
односнопопуларностидвенајјаче странке–Демократске стран-
ке(ДС)иСрпскенапреднестранке(СНС),одкојихниједнаније
остварилажељенииочекиваниизборнирезултат.

Натосувећуказивалииподацинекихпредизборнихис-
траживањаоподршциграђанапојединимполитичкимсубјектима
као учесницима у овој изборној трци и тенденцијамањене про-
мене.А,према једномтаквомистраживању,великавећинаанке-
тиранихграђана–одчак70%њих–нијеподржаваланегативну
кампањукојајевођена.38) Збогтогасе,уполитичкомдискурсуоко
општихизборауСрбији2012,иотворилопитањекојеисакаквим
мотивима започео такву врсту кампање, односно која је странка
билаиницијаторнегативног,пачакипрљавог,начинаспровођења
политичкогмаркетинга,заштасусеДСиСНСмеђусобнооптужи-
вале.Наиме,уСрбијијенегативнапредизборнакампањазапоче-
ламногопреонезваничне,односнодабисеушлоупредизборну
дискредитацијусвимсредствима,нијесечекалозваничнораспи-
сивањеизборадочегаједошло5.априла2012.Премаоценамане-
кихпажљивихпосматрача,појединестранке(итонесамоглавни
37)  Нав.према:ЈеленаКостадиновић,„Избори2012:Прљаваиграбезправила?“,

извор:S me dia por tal,http://www.smedia.rs/m/spress/vesti/1437/izbori-2012-ne-
gativna-kampanja-izbori-2012-prljava-igra-bez-pravila-VIDEO.html(1.5.2012).

38)  Речјеосеријиненарученихистраживања(тзв.комерцијалнипројекат)мар-
кетиншкеагенције„Партнерконсалтинг“,којејеонаспровелатокомаприла
2012.године–управоувремезахухтавањаизборнекампање–путемтехнике
телефонскеанкете(CATI),акојимајебиообухваћенрепрезентативан(попо-
лу,старостииобразовању)узоракод1.400испитаника,добијенвишеетап-
нимслучајнимизбором(према:„Негативнакампањасмањујебројгласова“,
29.април,2012,извор:Новимагазин,http://www.eizbori.com/negativna-kam-
panja-smanjuje-broj-glasova/,30.4.2012).
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„играчи“)кренулесуунегативнукампању,усмеренучакипротив
њиховихтадашњихкоалиционихпартнераувласти,јошспочетка
2011,дабисетокомлета,анарочитосјесенитегодинесамопо-
јачавали интензитет и агресивност таквогмаркетинга.39) Тиме је
наговештенодаћесеупредстојећојизборнојтрци„политичкису-
парници‘ударатиисподпојасаигребатиизубимаиноктима’“,и
тобезобзирананекаранаупозорењастручњакадаћепоследица
таквеврстекампањебитиуправо„порастапстиненцијемеђуби-
рачимакојисувећуморниоддемократијекојанедајерезултате,у
којојнеманајспособнијихљуди“.40)

Иуовојранојиукаснијој,званичнојкампањидомини-
ралесунегативнесугестивнепорукекојесупресвега„ударале“на
личностодређених(супарничких)кандидата,сугеришућињихову
нaводнукорумпираностили,пак,лицемерје,асвеуциљууказива-
њаназначајкадровских,персоналнихрешења,уодсуству,запра-
во,понуде„правих“политичкихрешења(изборнаборбакаопер-
соналнаборба,анеборбаидејама).ТакосуДСињенипартнери
изизборнекоалицијенастојалидауТВспотовимаипутемоста-
лихсредставаизборнепропагандепокажунедоследностипроти-
вуречностданашњихнапредњака,анекадашњихрадикала;потом
су прибегли и оспоравању компетентности, односно квалифико-
ваностињиховоглидера(отварањеафере„диплома“).Потеглису
затаквимвођењемкампање,уззадавање„нискихудараца“супар-
ничкојстрани,вероватноуследнервозеипаникеукојујебилаупа-
лаованајвећаинајјачастранкаудотадвладајућојкоалицијикако
збогсвесностипостојањавеликогнезадовољстваграђана,такои
збогпроценаинајаваодстраненекихистраживачаианалитича-
рањеногрелативнонеповољног(уодносунаонајочекиваниили
„пројектовани“)изборногрезултата.Такосунаполитичкомтржи-
штупласиранипровокативниплакати,летциитзв.we at her va neви-
деоспотови(„каковетардува“спотови–типнегативнихспотовау

39) Видети:J.Диковић,„Дискредитацијасвимсредствима:Негативнапредиз-
борнакампањауСрбијипочеламесецимапреонезваничне“,извор:Данас,
26.12.2011,

 http://www.danas.rs/danasrs/politika/diskreditacija_svim_sredstvima.56.
html?news_id=230980(20.04.2012).

40) Таквоупозорењејоштокомоктобра2011.год.даојеНевенЦветићанин,са-
радникИнститутадруштвенихнаукаизБеограда.Свенав.према:„Почела
прљавакампања:Клизећистарт–политичкестранкекренулеупредизборни
рат“(аутор:БиљанаБојић),извор:Press,17.10.2011,http://www.pressonline.rs/
info.politika/181728/počela-prljava-kampanja.html(25.04.2012).
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којимасеистиченедоследностипроменаставаполитикогконку-
рента)саконтрастнимизјавамаТомиславаНиколића.Алудирањем
напроменуполитичкогмишљењаи деловања овог опозиционог
лидера,путемпропагандногматеријалаподнасловом„Тома–ју-
чеједно,данасдруго,асутракознашта“(инсертованеречиНи-
колићаизњеговихизјавадатихпреипослењеговогполитичког
заокрета,аповодомразнихпитања,каоштосу:евроинтеграције,
статусКосоваиМетохије,обавезеСрбијепремаХашкомтрибуна-
луињенасарадњастимсудомидр.),желеласезаправопослати
порукадасесњимникаднезна,тедабибилоисувишеризично
датакваособаводиземљуилидањеговапартијапреузмевласт.И
мадасу,збогизвеснихреакцијаујавности,уследилејавнеограде
даоваизборнакоалицијаневодисамонегативну,већпаралелно
ипозитивнукампању(каодасеочекивалодаћесеовомпотрти
нежељениефектионепрве),тоипакнијемоглонидапоништини
даублажипостојећиутисак,а,какосмовидели,нитидазнатнопо-
бољшаконачанефекат.

Сдругестране,СНСочигледноданијемогладаодолита-
квимпровокативнимизазовимаиискушењимадаузвратинаисти
илисличанначин,ипоредмогућихнегативнихимпликацијакоје
тоносисасобом.Наиме,безобзиранаанулирањетимесопстве-
них предности и потенцијалних позитивних гласова које је она,
тј.коалицијакојујепредводила(„ПокренимоСрбију–Томислав
Николић“), могла да задобије услед негативног деловања супар-
ничке стране, а да је сама остала привржена афирмативном во-
ђењуизборнекампање,овапартијасеипакодлучилазаre spon se 
adver ti sing (тзв.одговор-рекламе)као,такође,једанвиднегативног
политичкогрекламирања.41) Ускладустим,усвомпредизборном
41) ТребанапоменутидајеСНСупрвимахрачуналанатодаће,њенимопре-

дељењемзаконструктивниипозитивникурскампање,негативниполитички
маркетингДСпроизвестиконтраефекат,тедаможесамоњојићиуприлог.О
томесведочебројнедатеизјавењенихвођаистраначкихфункционераили,
рецимо,саопштењецентралногизборногштабакоалиције„ПокренимоСр-
бију–ТомиславНиколић“укомеје,какојепренеоbktvnews.com,истакнуто
следеће: „Негативнамедијска кампања, на коју владајући режим саДемо-
кратскомстранкомначелунемилицетрошиновацграђанаСрбије,имато-
талноконтраефекат...Разлогзатаквуситуацијуцентралниизборништабви-
диутомедаграђаниСрбијесаједнестранеимајупрљавукампању,асадруге
странекоалицијукојасетрудидапредложичитавнизконкретнихрешењаза
бољиживотобичнихљуди.Саједнестранесевршимедијскаманипулација,
асадругефанатичантеренскирадактивистакоалиције“ (видети:Небојша
Татомир, ”Централни изборни штаб ‘Покренимо Србију’: Негативна кам-
пањаДС=позитивни гласови коалицији!“, http://bktvnews.com/centralni-iz-
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маркетингуграђанимасуупутилипитањедалисвионилепоживе
каоипредставницивласти(слоган„Ониживелепо,ати?“),при
чемунисутимесамореаговалинаконкурентскирекламнислоган
и,уједно,називизборнелистекоалицијеокоДС(„Изборзабољи
живот–БорисТадић“),већсужелелиидаалудирајунаизвесно
сумњивобогаћењепојединихпредставникавластитокомњиховог
мандатаињиховунаводнуповезаностсанекимтајкунима,одно-
сно на њихову умешаност у разне корупционашке и друге афе-
ре.Утомдуху,уследиојеиТВспотукомесесадаиконкретно
подсећалонаразличитеаферечијисуактерибилипојединцииз
влaсти,ачимесу„поткачени“илидерипојединихмањихстрана-
ка–партнераДСуњенојкоалиционојвласти(нпр.прозивањели-
дераСоцијалистичкепартијеСрбије/СПС/,ИвицеДачића,увези
сатзв.афером„кофер“илиМлађанаДинкића,лидераУједињених
регионаСрбије/УРС/,тј.Г17+,увезисааферомобесплатнимак-
цијама,итд.).Поредтога,уовојполитичкојборбизавласт,мање
странкесудодатнобилеизложенедејствунегативнекампањекоју
јеводилаСНС,собзиромнатодајеовапартијаграђанимаслала
имаркетиншкупорукуупозорењада је гласање замале странке
наводнонепоузданојерсенезнаскимћеонепослеизборабити
(алудирајућиначувенопомирењеикоалициониспоразумСПСи
ДС, узприказивањеТВслике руковањаИвицеДачићаиБориса
Тадића).Каодасеикадапоузданознаскимће„велики“битиили,
другимречима,каодасуовдеикадабилеизвеснепостизборнеко-
алиције.Искуствонасје,наиме,научилодаонеуовомдруштву,
нажалост,зависепресвегаодполитичкетрговинеитогакодајеви-
шеуобично„феудалној“расподелиресора,разнихфункцијаијош
разноврснијихпозиција.Такође,унегативномпропагандномасор-
тимануСНС,остаћезапамћенизначајноексплоатисанштампани
материјалсаизношењеммалтенедетаљнедескрипцијеонаводној
умешаностикандидатаДСзаградоначелникаБеоградаубројнеи
разноврснекорупционашкеафере.Докојеграницеможеићиова
врстаполитичкекампањеискаквомзлоупотребомтрећихлица,
нарочитоонихугледнихиславних,пачакиакосупокојна,алине

borni-stab-pokrenimo-srbiju-negativna-kampanja-ds-pozitivni-glasovi-koaliciji/,
29.04.2012).Но,нијепрошлопуновременаапосталојеочигледнодајеСНС
одлучила да промени стратегију маркетиншког деловања, јер је врло брзо
њенлидернајавиодаћенапредњацинанегативнукампањусвогглавногопо-
нентаузвратиистоммером.Заонекојииолепознајуобластмаркетингаиод-
носасјавношћубилојеодмахвишенегојаснодаћетобитиједна,поњихов
коначанрејтинг,лошаодлука.
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самотовећипосвекарактеристичанполитичкицинизам,каоиод-
ређенсмисаозахумор,показаојеплакатсаликомчувеногглумца
МиодрагаПетровићаЧкаљеиспоруком:„Јел’итебижути(мисли
сеначлановеДСчијије‘заштитнизнак’жутабоја–прим.аутора)
обећалипосао–упетак“.

НатајначинсепредизборнакампањауСрбији2012.го-
динепретворилауправипредизборниратдваглавнатакмаца,и
токаконаулицамаСрбије,уштампаниммедијимаинаТВекра-
нима,такоиуонојвиртуелнојсферијавностикакавјеинтернет.
Но,иакојевођенаприличноинтензивнатзв.on li neкампања(због
чегасекажедајетобиопрвионлајнизборнипроцесуСрбији),
у којој су, такође, у значајнојмерибилиприсутнидемотивацио-
нипостери санегативним садржајем, поменута главнапредност
интернетакаосредстваполитичкекомуникације–интерактивност
–нијесеудовољнојмерикористила.42)Чиниседајетакво,нега-
тивностимаобележено,маркетиншкоделовањеовихактераимало
интенцијудасестворисвојеврсна„референдумска“атмосферана
овимизборима,какобисеваљдаодиграоизборсамоизмеђуњих,
узпривидсвођењаполитичкесценеСрбијенадвопартијскусцену.
ПоказалоседајемедијскасферауСрбијипросторгдесевисоко
толеришенегативнакампања.Медији,каоглавникреаторијавног
мнењауданашњемвремену,претворилисусеу„полигонзамеђу-
страначкасплеткарењаипрепуцавања“,уместодабуду lo cusгде
ће сепрезентацијом „квалитетногпрограмапронаћипутдо гла-
сача“.43)СтогаинечудеоценеОЕБС-аидругихорганизацијакоје
себавемедијскиммониторингомдамедијиуСрбијинисуимали
довољноаналитичаникритичкиприступ,односнодасубиливе-
омаинертниилипасивниупраћењуовеизборнекампање.Једно
недавноизнетозапажањеувезисамедијскомситуацијомунашем
региону,мождананајбољиначиносликавамедијскусферуистање
новинарстваиусамојСрбији:истакнутоје,наиме,„дајеновинар-

42) Натоуказујунекеозбиљноспроведенеанализесадржајаовеинтернеткам-
пањеуСрбији.Пореднеискоришћеностиинтерактивнефункцијеинтернета,
указује сеина јошнеке слабоститекампање,попутодсустванормативне
регулативезаовајмедијски(сајбер)просторињегово„виртуелнопољеиз-
борнетишине“.Отомевидети:СенкаИгњатовић,„Коришћењеинтернетау
изборнојкампањиуСрбији2012.године“,у:ЗоранСтојиљковић (ур.),За
штогласам,какогласам,акоуопштегласам,op.cit.,стр.181-193.

43) Свенав.према:ЈеленаКостадиновић,„Избори2012:Прљаваиграбезпра-
вила?“,op. cit.,http://www.smedia.rs/m/spress/vesti/1437/izbori-2012-negativna-
kampanja-izbori-2012-prljava-igra-bez-pravila-VIDEO.html(01.5.2012).
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ствоуфункцијиинформисања‘умрло’урегионуипретворилосе
уполитичкупропаганду“.44) 

Кадасуупитањукласичникомерцијалнимедији,њихов
интересзауступањесвогмедијскогпростораусврхунегативног
политичког рекламирања, иако се не може оправдати, могуће је
разумети.Јер,итајмаркетинг,каоисвакидруги,доносипрофит,
а,привлачећипажњу јавности,увећавасеигледаност (одн.слу-
шаностилитираж)дотичногмедија,штозначидарастеонаданас
толико„обоготворена“категоријакаквајемедијскирејтинг.Но,та
толеранцијамеђусобнеполитичкенетолерантностизабрињавака-
дајеречомедијскомпросторуоногаштосеназивајавнимсерви-
сомкојиби,каовласништвосвихграђанаијавниресурс,мораода
сепридржаваодређеногкодексапонашањаусвомпословању.Али,
одсуство институционалног праћења медијске изборне кампање
спадау доменширепроблематикенеразвијености адекватнеин-
ституционалнеинфраструктуреидефицитазаконскихнадлежно-
стипостојећихспецијализованихинституција(попутРепубличке
радио-дифузнеагенције–РРАилиРепубличкеизборнекомисије
–РИК)уполитичкомсистемуСрбије.45) 

Иакојепоменутопитањеиницијалностивођењаовевр-
стеизборнекампањеодмањегилиготовоникаквогзначајауког-
нитивном смислу, анализа мотивације и, посебно, ефективности
таквогделовањаомогућуједолажењедонекихважнихзакључака,
значајнихизаспознајуполитичкогпонашањаизаразумевањеса-
могизборног,алииширегполитичкогпроцесауСрбији.Наиме,
негативна кампања је директноутицалана опадањерејтинга, то
јестпопуларностидвенајјачестранке,доксунајвишепрофитира-
литрећи(коалицијаСПС-ПУПС/Партијаудруженихпензионера
Србије/-ЈС/ЈединственаСрбија/).Натутенденцијууказиваласу
већинекапредизборнаистраживања.Премапоменутомистражи-
вањумаркетиншкеагенције„Партнерконсалтинг“,коалицијаоко

44) Овозапажањеизнеојебившихрватскиновинар–ТомиславЈакић.Отоме,
каоиодругимактуелнимоценамамедијскеситуацијеуСрбијии,посебно,
ооценамамедијскогпраћењаизборнекампање2012,видети:„Медијскиам-
бијент“,14данаумедијима(двонедељнибилтен),бр.29,2012,http://www.
mc.rs/medijski-ambijent.3158.html(29.05.2012).

45) ЂорђеВуковићизЦеСида-ајеупоменутојемисијипосебноподвукаонео-
пходностпостојањанекедржавнеинституцијекојабипратиламедијскуиз-
борну кампању и, својим реаговањем, спречавала да она поприми негати-
ван смер.Видети:  Транскрипт емисије „Једанна један“ , РТВВојводине,
17.04.2012,http://media.rtv.rs/sr_ci/jedan-na-jedan/2474(30.04.2012).
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СНС,ураспонуодсвегадвенедељеуаприлу,изгубилајебилапо-
дршкувишеод5одстобирача(са29,7%палајена24%подршке
грађана);док јекоалицијаокоДС,уистомвременскомпериоду,
изгубилавишеод3одстогласова(са25,1%палајена21,8%подр-
шке).Додуше,премаовомистраживању,негативнакампањајеби-
лаутицаланападрејтингаинекихдругихпартија,напримериса-
могСПС(којијенајпреимао13,2%подршкеграђана,дабипотом
паоза1,8одсто–на11,4%гласова),мадасада,саоведистанце,
можесепоузданорећидајетобиосамоједантренутнипад.Та-
кође,премаистомистраживању,самиграђанисуоценилидајеДС
вишеоддругихкористиланегативнукампањуусвомпредизбор-
номнаступу.46) Иакоузмемоуобзирконачнерезултатерепублич-
кихпарламентарнихизбора,јасноједасуСНСињенаколицаја,
остваривши24,04% гласова, изашлеиз изборне трка са највише
гласова,алиипакнесаоноликоколикосуочекивалеиликоликосу,
преманекимпрогнозама,могледадобијусобзиромнаподршку
грађанакојусууживаледопредсамфинишкампање.Топоказу-
једајенегативнакампањаусмеренапротивовепартијеињеног
лидера,акојујевеомаинтензивноидуговодилаДС,ималаипак
самоограниченеефекте.Сдругестране,другопласираносткоали-
цијеокоДСкојаједобила22,06%гласова,остварившитакођело-
шијерезултатеодочекиванихинепрелазећиоквиреонеподршке
којујеималаитокомкампање(од22%до25%премапоменутим,
али и неким другим предизборном истарживањима), не само да
додатнопотврђујерелативнинеуспехњеногмаркетиншкогдело-
вања,већиограничењастратегијеизборнекампањеСНС.Свеово
потврђуједаиуслучајуполитичкепраксеважионадобропозната
оценаомаркетингу:„...макакоинтензиванидобарбио,маркетиг
неможепродаватинадужироклошуробу“.47) Надовезујућисена
то,можеморећиидамаколико(политички)маркетингбиоагреси-
ванинападачки,оннеможепродати(политичку)робусаистеклим
рокомтрајања.

46) Према:„Негативнакампањасмањујебројгласова“,29.април,2012,извор:
Нови магазин, http://www. eizbori.com/negativna-kampanja-smanjuje-broj-gla-
sova/(30.4.2012);видетииизвештајоовомистраживањусаконференције
зановинаре,одржане11.04.2012.уМедијацентру:http://www.mc.rs/rezulta-
ti-istraživanja-javnog-mnenja-Srbije-povodom-izbornekampanje.4.html?even-
tId=8442(30.4.2012).

47) ЗоранСлавујевић,„ДвадесетгодинавишестраначјауСрбији:Одмаркетин-
шкогнихилизмаипримитивизмадототалногмаркетингаиидолопоклонства
маркетингу“, op. cit.,стр.285.
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ТакојеиспалодајезаправокоалицијаокоСПС–чијије
изборнирезултатод14,51%гласовазамногебиовеликоизненађе-
ње–највећидобитникизбораиполитичкиактеркојије,стекавши
значајантзв.уцењивачкипотенцијал,највишепрофитираоодне-
гативногполитичкогрекламирањадвенајјачестранкеињихових
коалиционих партнера. СПС је била, како се показало, онај „је-
зичакнаваги“токомпроцесаконституисањаВладе:одтогакоме
ћесеовапартијаприклонитизависилојетокојаћеоддвенајјаче
странкебитиунаредномпериодувладајућа.Накрају,коначнапо-
стизборнакомбинаторикајебилатаквадајеовојпартији,иакоје
њенакоалицијабилатрећепласиранапобројудобијенихгласова,
припалафункцијапредседникаВладе, уз једнопотпредседничко
местоуВладизањеногкоалиционогпартнера(ПУПС)ијошпет
министарскихфункција.

Поредтога,какосепоказало,негативнаимедијскиагре-
сивнапредизборнакампањанијеутицаланаповећањенимогуће
(уистраживачкимпројекцијама)нистварнеизборнеизлазности.
Наиме,токомприближавањафинишуизборнетркеспремностгра-
ђанадаизађунаизборенијесебитноповећалауодносунапериод
презахуктавањакампањеињеногскретањакадоминантнонега-
тивномкурсу.48) Такође, излазностнаопштимизборимаодржаним
6. маја 2012. (3.912.904 грађана, тј. 57,80% уписаних у бирачки
списак)билајемањанегонаизборимаизпретходногизборногци-
клуса(2008.год.упрвомкругупредседничкихизборагласалоје
4.141.176грађанаили61,35%регистрованихбирача),докјеупо-
јединимопштинамаиградовимабилачакизненађујућемала(нпр.
уБеоградусамо54,58%),ато„изненађење“ једодатнопојачано
задругикругпредседничкихизбораод20.маја2012,кадајеиз-
лазностбиласвега46,28%(2008.год.удругомкругуизносилаје
68,14%уписаних,а2004.удругомкругу–48,36%).Овозаправо
и није било тако изненађујуће, ако се имало у виду то да је не-
гативнорекламирањеуправодостигловрхунацупериодуизмеђу
дваизборнакруга.Дакле,уовомслучају, јасна једемотивишућа
улоганегативнекампањеињениодбијајућиефекти.Овакводеј-
ствонегативнекампањепоследичноје,пак,произвело јошједан

48) Тојетакођеједанод закључакадокојихседошлоупредизборномистра-
живању„Партнерконсалтинга“;видети:„Анкета ‘Избори2012’–Партнер
консалтинг:УРС са 6,5%прелазицензус,СПСнајвећи добитникизбора“,
http://www.eizbori.com/anketa-izbori-2012-partner-konsalting-URS-sa-6,7-prela-
zi-cenzus-SPS-najveći-dobitnik-izbora(1.05.2012).
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штетанефекат,ато једодатнопродубљивањекризелегитимите-
та институција и даље недовољно консолидоване демократије у
Србији.Стога,несамодасенеможемосложитисаоценомдаје
негативнакампањауСрбији2012.„осталауоквиримадоброгуку-
са“,негосматрамоидасусеизтогаизведенетезеоњенимна-
водномогућимпозитивнимефектима,усмислумотивацијебирача
(првенственоонихнеодлучних)даизађунагласањеилиусмислу
повећањарејтингапартија-носилацатаквекампање,показалекао
нетачне.49) 

Но,постојеитакваобјашњењадамобилизаторскаимо-
тивациона функција негативне кампање постају делотворне под
одређенимоколностима.УправотаквоједнообјашњењедаојеЗ.
Стојиљковић,истакавшидауситуацијикаданемавећихпрограм-
скихразликамеђуглавнимтакмичаримаикадасеникоодкандида-
танеможепозватинанекекрупнерезултатекојејепостигао(што
јепосебноизраженоувременуекономскекризе),текадасубирачи
приличноапатичниибезнекевећежељедагласају,онданегатив-
накампањаиможебитинештоштојеполитичкипрофитабилно.50) 
Усвакомслучају,кадајеречомотивационојфункцијинегативне
кампање,важнојеподвућидатоможебитисамоједнанегативна
мотивација,базирананаисказивањунетрпељивостипремадругој
страни,акоја јепресвегаусмеренакадемотивисањуњенихпо-
тенцијалнихгласача,тојесткањиховомодвраћањуодгласањаза
политичкогопонента.УслучајуизборауСрбији2012,негативна
кампањаје,поредвећпоменутог,ималаиједнуширудруштвену
функцију одвраћања пажње јавности од горућих социјално-еко-
номскихпроблемазакојенисунуђенаконкретнаиефикаснареше-
ња(„друштвенафункцијамаскирањадруштвенекризе“51)).

49) ОвуоценуипропратнетезеизнеојеоперативнидиректорЦеСид-а,Марко
Благојевић,додавшиитода„...партијеуСрбијинисупрешленекумерупре-
кокојебизаправотанегативнакампањапроизводилаконтраефекте,каошто
би,например,бирачимамоглодазгадиполитикуиизборе.Тоседешавало
уСрбијинанекимизборима,например2002.напредседничким.“Нав.пре-
ма:„Благојевић:Негативнакампањауоквиримадоброгукуса“,изворБ92,
30.4.2012,

 http://www.b92.net/info/izbori2012/analize.php?yyyy=2012&mm=04&dd=30
&nav_id=605077(30.4.2012).

50) ОтомејеЗоранСтојиљковићговориозаS me dia por tal;видети:ЈеленаКо-
стадиновић,„Избори2012:Прљаваиграбезправила?“,op. cit.,http://www.
smedia.rs/m/spress/vesti/1437/izbori-2012-negativna-kampanja-izbori-2012-pr-
ljava-igra-bez-pravila-VIDEO.html(01.5.2012).

51) ОтаквојдруштвенојфункцијинегативнекампањеуСрбији2012.говориоје
социологЈовоБакићуемисији„Једаннаједан“,РТВВојводине,03.05.2012.
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Пореддиректногутицајанаизлазност(којајебила,како
смоприказали,веомаслаба)иизборнерезултате(којисубилире-
лативнонеповољнизаглавнетакмаце,уодносунаонеочекиване
илипотенцијалномогућедасекористиодругачијиобликмарке-
тинга), ефектиовенегативнекампањеуСрбијимогусеочитати
иујошнекимњеним,директнимилииндиректнимпоследицама,
одкојихнекенемајусамократкорочнодејство,већизвесноионо
на средњи, амогућеидужирок.Пре свега, ту јењенутицајна
самизборниисходјерјеонасвакакоделовалаинасмањењепар-
тијских коалиционих капацитета, пошто предизборно политичко
„пљување“јестеилиби–макарсаједнеетичкепозиције–требало
дабудепрепреказакасније,постизборнополитичкосавезништво.
Овдемислимопрвенственонатакводејствонегативнекампањеу
Србијиувидуограничавањапросторазаформирањепостизборне
владајућекоалицијеизмеђудвенајвећестранке–СНСиДС(тзв.
великакоалиција),алииусмислусмањењакоалиционихкапаци-
тетањиховихмањихпартнераизпредизборнихкоалиција.Мада,
туморамоистаћииједанпажњевреданизузетак,атојеСоцијал-
демократскапартијаСрбије(СДПС)начелусасвојимоснивачеми
лидером–РасимомЉајићем,којијеипакуспеоуспешнодаобави
такав„коалиционитрансфер“,тедасагубитничкеизборнелисте
(чији јестожербилаДС)доспеуредовевладајућекоалиције (са
СНСкаоокосницом),изборившизасебеивисокоместоједногод
потпредседникаВладеиминистраунутрашњеиспољнетрговине,
телекомуникацијаиинформационогдруштва.Мишљењасмо,ме-
ђутим,дасууовомслучајуипакпресуднибилистручникапаците-
тииперсоналниквалитети,савећпоказаномдовољноммеромпо-
литичкефлексибилности.Такође,прљаваизборнакампања,како
сепоказало,нијебиласметњадасеунекимслучајевимананивоу
локалнесамоуправеуђеуразноврснепостизборнекомбинаторике,
пачакнегдеиуполитичкосавезништвоглавнихизборнихривала
радиформирањавластина„локалу“(например,владајућакоали-
цијадемократаинапредњакаформиранајеуопштинамаПрибоји
Трговиштеили,пак,узучешћеиСПС,убеоградскојопштиниРа-
ковица,аузучешћеДемократскестранкеСрбије/ДСС/уопштини
Лучани).

Видети:Транскриптемисије„Једаннаједан“(ауторкаиводитељка:Дани-
цаВученић;гост:ЈовоБакић),РТВВојводине,03.05.2012,http://media.rtv.rs/
sr_ci/jedan-na-jedan/2536(30.5.2012).



ИЗБОРИ У СРБИЈИ 2012. ГОДИНЕ: (НЕ)ОЧЕКИВАНА ПРОМЕНА   

220

Даље,лошизборнирезултатигубитакпозицијевласти,
атимеиндиректноифорсирананегативнакампањакојајеовоме
допринела,довелисудосвојеврснеимплозије,тј.самоурушавања
идезинтегрисањаунутарпартијскогсистемаДемократскестранке
(наконпроменаусамомврхупартијскогруководства,уследилоје
осипсњепартијскихредова,какопутемодласкаи/илиизбацивања
чланства, такоикрозодлазаки/или гашењечитавих страначких
локалниходбора).Атоје,пак,довелонесамодо„ерозијеполи-
тике“ДС (израз који се овихданамогаочутиу оквиру критике
либерала /Либерално демократскe партије – ЛДП/ упућене овој
странци)52), већидопрекомпоновањаидаљег атомизирањапар-
тијскесценеСрбије,собзиромназапочетпроцесоснивањанових
партија,илињиховенајаве,одстраненекихбившихдемократаи
њиховихфракција.

Коначно, све ово заједно, у свом кумулативном ефекту,
продукује једнуполитичкуатмосферукојојпогодујенастављање
оненегативне кампањеиупостизборномпериоду.Сведоци смо
учесталихпласирањаразличитихсадржајанегативностиусмере-
нихпротивполитичкихопонената:одоптужбизавећчувенеко-
рупционашкеафереитајкунскевезе;прекоједне,чинисе,увезене
афере,односнопотпуноконфузнихоптужбииконтраоптужбиза
(не)дозвољенуколичинуафлатоксинаумлеку;пасведомеђусоб-
них компромитација демократа и бивиших демократа, уз разне
оптужбенарачундојучерашњихпартијскихсабораца(посебноје
упадљивраднастварањунегативногимиџаизбаченогчланаДСи
бившегшефадипломатије–ВукаЈеремића,узнајновијеоптужбе
нањеговрачунизанепотизам,апричемусенедопустиво„забо-
равља“дадискредитовањеиурушавањеугледаактуелногпредсе-
давајућегГенералномскупштиномУједињенихнација,значиисто
тоизасамудржавуСрбијуучијеимевршиповеренмумандат).
Радисе,дакле,отомедасеусрпскомполитичкомдруштвупро-
дукује једна континуирана негативна кампања која, одржавајући
сенекадуотвореној,некадулатентнојформи,имаштетне,пачак

52) Либералнодемократскапартијајетакореаговалаусвомсаопштењузајав-
ностнаконштојеДСпромовисалаједногсвогновогчланакојије,напустив-
шилиберале,прешаоуњенередове.Тусе,какосупренелемногеагенције
имедијскекуће,измеђуосталог,истаклодасе„ерозијаЂиласовеполитике
иорганизације(се)неможезауставитибесмисленимтрансферимаиконфе-
ренцијамазамедијенакојиманеманиречиополитици“(видети,например:
„ЛДП:ЕрозијаЂиласовеполитике“,извор:РТС,25.март2013,http://www.
rts.rs/page/stories/ci/story/1/%D0%9F%D0%BE%...html(30.03.2013).
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иопаснепоследиценаширем,друштвеномидржавномплану.То
потврђујеовдеизнетутезуоидаљедоминантноммаркетиншком
примитивизму иза чега се крије постојани политичко-културни
примитивизамкојисенамећеодозго.Утомсмислу,постајууочљи-
веитрајнијепоследицеовакве(анти)кампањенаразвојполитичке
културеиизградњудемократскихвредностиунутарсрпскогдру-
штва.Имајућисвеовоувиду,можемозакључитидаона„патоло-
гијапредизборја“(„патологијаизборнекампање“)53)нијепрестала
окончањемизборногпроцеса2012,већдасесамотрансформисала
упостизборнупатологијукојаидаљетраје.Изражавамострепњу
да то ондаможе водити у једнупосебнуи трајнију социјалнуи
политичкупатологијусрпскогдруштва,сазаистадугорочнимне-
гативнимпоследицама.

Безобзиранаонеакадемскерасправе,најновијеискуство
Србијесанегативнимрекламирањемтокомизборнекампањегово-
риуприлогтомедаовдетаврстаполитичкогмаркетинганесамо
дадемобилизаторскиутиченаизлазност,већидаводикапримет-
номповећањубројатзв.белихлистића.Атозначидасенегативна
мотивацијадобримделомсводинамотивисањенекихграђанада
својгласучиненеважећим.ЗаанализиранслучајСрбијеистичесе,
такође,итодајезнатномуделубелихлистићадопринеојошједан
занимљивфеномен–бојкотнакампањакао једанпосебаноблик
тзв.паракампање(тојекампањакојасеводиупоредосаформал-
номизборномкампањомпартија,одн.„наободу“ове;њениноси-
оцисуактерицивилногдруштваидругидруштвениактери,међу-
народнеорганизације,анекадчакипојединидржавниоргани)54) 

53) Опатологијиизборнекампањекаосвојеврсној„патологијипредизборја“–
итокрозједнузанимљивуесејистичкуанализууправоизборауСрбијииз
2012.године–говориСрећкоМихаиловићизЦентразаразвојсиндикализма.
Видети: СрећкоМихаиловић, „Предизборна патологија: Есеј о патологији
предизборјауочиЂурђевданскихизбора2012.“,у:ЗоранСтојиљковић(ур.),
Заштогласам,какогласам,акоуопштегласамop.cit.,стр.59-65.Између
осталог,онтуиздвајаинекезначајнепојавнеобликетаквепредизборнепато-
логије,каоштосунпр:„прљавакампања,популизам,стереотипиигласине,
фамаоистостисвихстранакаисвихкандидата,догађајнакампања,флотант-
нестранкеифлотантнипосланици (тзв.прелетачи–прим.А.М.)...“ (Ibid.,
стр.59).

54) ОваквоодређењепаракампањедаојеДушанСпасојевић,којијепосебнупа-
жњупосветиоовомфеномену.Онјеидентификоваоитриобликаовеврсте
кампања:поредпоменутебојкотнекампање,ту јеикампањазаизлазакна
изборе(GOTV/get out the vo te/кампања),каоикампањапрофилисањаполи-
тичкепонуде(policyprofilingкампања).Завишеинформацијаотомевидети:
ДушанСпасојевић,„Паракампање–кампањенаобудуизборнихкампања“,
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којајенаводноорганизовановођенаодстраненекихпредставни-
каинтелектуалне елите.Сигурнода јеи тапаракампања„белих
листића“допринелаопредељењунекихзаовојначинизражавања
протестногстава,делујућинаодређенегрупејавности(пресвега
наонесавишимобразовањеми/илинаонебољеинформисане),
алисматрамодајеипакформалнанегативнакампања,којајеби-
лаширокозаступљенаумедијимаичијимсадржајимајебилаиз-
ложенамасовнапублика,представљалаодлучујућифактортаквог
изборногпонашањаграђанаСрбије.Уосталомиодговорииспита-
никаупоменутимпредизборнимистраживањимаупућујунатода
суграђаниудобројмерибилисвеснициљаногдејстванегативне
партијскекампање.

5. За кљу чак

Дакле, мотивациона и мобилизаторска улога негативне
изборнекампање,иакомождаунекимполитичкимсистемимаи
пододређенимоколностимаделује,услучајуСрбијениједошла
доизражаја,будућидасутаквиефектиизостали,доксуистовре-
мено створени контраефекти у виду демобилизације и повећане
апстиненције бирача, каоипораста „белихлистића“ (неважећих
гласова).Поредтога,кампањанегативностимајеовдеималаиниз
другихефеката,одкојисунекиисаодложеним,паидугорочним
дејством.Наконцу,произведена јетакваклимаукојојсеконти-
нуираноодржавајунегативнеполитичкекампање,самопродужа-
вајући тако ону „предизборну патологију“ (С. Михаиловић), уз
њенотрансформисањеупостизборну,амождаиунештотрајни-
јусоцијалнуиполитичкупатологију.Маркетиншкапоукаизовог
искустватребалобидајејасна:најефикаснијајеипакпозитивна
кампањасаафирмацијомсопственихквалитета,промоцијомсво-
јихконкретнихрезултата,плановаипрограма.

у:ЗоранСтојиљковић(ур.),Заштогласам,какогласам,акоуопштегласам,
op. cit,стр.211-220.
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AleksandraMirovic

EF FECTS OF THE 2012  
NE GA TI VE CAM PA IG NING IN 

 THE PO STE LEC TO RAL SERBIА

S u m  m a r y

In this pa per, the aut hor is trying to ex plo re the ef ects and con se qu en ces 
of ne ga ti ve cam pa ign in the ra ce for vic tory in the ge ne ral elec ti ons in 
Ser bia in May 2012. In ad di tion, analyzed ca se is ob ser ved thro ugh the 
prism of con tem po rary the o re ti cal con tro ver si es abo ut the ro le and ef
fects of (ne ga ti ve) elec tion cam pa ign, but al so in the con text of bro a der 
com pa ra ti ve prac ti ce. On this ba sis, eva lu a tion of the ef ects of ne ga ti ve 
cam pa ig ning in po ste lec to ral Ser bia has been do ne. Be si des the com pa
ra ti ve met hod, con tent analysis of the sci en ti fic and me dia do cu ments 
was used as the main met ho do lo gi cal in stru ment. Spe cial at ten tion is 
be ing paid to the con tent analysis of the po li ti cal par ti es’ elec to ral mar ke
ting, sta te ments and spe ec hes of the ir le a ders, and al so of sta te ments of 
va ri o us analysts and the ex perts. Al so, the re sults of cer tain pu blic opi nion 
sur veys we re in use as a se con dary da ta so ur ce. It was con clu ded that 
the mo bi li zing and mo ti va ting ro les of ne ga ti ve elec tion cam pa ign, even 
tho ugh they may ope ra te in so me po li ti cal systems and un der cer tain cir
cum stan ces, we re not evi dent in the ca se of Ser bia, sin ce such ef ects we re 
ab sent. Mo re o ver, it cre a ted co un teref ects in the form of vo ters’ de mo bi
li za tion and in cre a sed ab sti nen ce, as well as the in cre a sing of “whi te bal
lots” (in va lid vo tes). Ad di ti o nally, ne ga ti ve cam pa ign has had many ot her 
ef ects, with so me of them be ing de layed and with the longterm im pacts. 
In the end, a cli ma te of con ti nu o us ne ga ti ve po li ti cal cam pa ign has been 
cre a ted, ex ten ding the “preelec tion pat ho logy”, with its tran sfor ma tion 
in to a postelec tion one and per haps in to mo re per ma nent so cial and 
po li ti cal pat ho logy.
Key words: Ne ga ti ve cam pa ign (an ticam pa ign), elec tion cam pa ign, po
li ti cal (an ti) adver ti sing, elec ti ons, ef ects, tur no ut, elec tion re sults, elec tion 
out co me, co a li tion ca pa ci ti es, po li ti cal cul tu re, po li ti cal ac tors, de moc
racy, po li ti cal mar ke ting, an timar ke ting.
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С а  ж е  т а к

У овом тек сту раз ма тра мо иде о ло шку кон зи стент ност и иде
о ло шки про фил Вла де Ре пу бли ке Ср би је фор ми ра не на кон из бо ра 
2012. На осно ву крат ке ана ли зе нај ва жни јих те ма у из бор ној кам
па њи, по ку ша ли смо да ука же мо на че ти ри раз ли чи те ком би на
ци је за фор ми ра ње вла де, као и да ис так не мо пред но сти и ма не 
сва ке од њих. Осла ња ју ћи се на основ не ли ни је по ли тич ких по де ла 
у Ср би ји и по сто је ћу иде о ло шку и про грам ску ди фе рен ци ја ци ју, у 
ра ду по ка зу је мо због че га је до шло до фор ми ра ња вла де СНССПС
ПУПСЈСУРС и ана ли зи ра мо ка кав је иде о ло шки иден ти тет но ве 
вла де. 
Кључ не ре чи: из бо ри, Ср би ја, иде о ло ги ја, пар тиј ски про гра ми
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жњупосвећујемоформиранојвладиИвицеДачићаињенимоснов
нимпозицијама.

1. Из бор на по ну да 2012. – уме ре на  
и убла же на 2008.

Одизбора2012.семногоочекивало.Пунмандатпретход
некоалицијебиојеизузетакуодносунауобичајенупостпетоок
тобарскуизборнудинамику,пасуиопозицијаивластпоследужег
временадобилиприликудапоновоизађунамегдан.Превремено
расписивањепредседничкихизборасамоједопринелозначајуиз
бораиподизањутензије.Међутим,сааспектанаосновукојеграз
матрамоовеизборе,онисузаправопрошлиурелативномирноји
досаднојатмосфери.

Овајзакључаксуштинскипроизлазиизпоређењасаиз
борнимциклусима2007.и2008.којисудовелиполитичкуполари
зацијууСрбијидотачкеусијања,асампроцеспребројавањагла
совајепоказаодасвакигласзаистанештоодлучујејерсунекеод
суштинскиважнихпобедаизвојеванесарелативномалимбројем
гласовауодносунавеликуизлазностодпреко60%.Најважнија
карактеристикaтогизборногциклусабилајеизборгласачаизмеђу
евроцентричнеимодернистичкеполитикесаједнестране(коали
цијаЗаевропскуСрбију,ЛДПимањинскестранке),икосовоцен
тричнеитрадицоналнепозиције(СРС)садругестране1).Централ
намедијаторскапозицијакојује20042007.успешнодржаоДССје
уследполаризацијеизгубиланапривлачностипасевећинастрана
каибирачаопределилазаједнуодполаризованихстрана.Некису
овоопредељивањенаправилитекудругомкругупредседничких
избора,акључниактеризборасубилисоцијалистикојисуиско
ристиливеликикоалиционипотенцијалидонеликључнупревагу
коалицијиокоДемократскестранке.

Оваодлукасоцијалистаједугобилаоспораванаидово
ђенаусумњу,алисепоказалодајеруководствостранкедоброоце
нило како ће се развијати партијска сцена уСрбији у наредним
1) За више о изборној поларизацији видети Душан Спасојевић, “Динамика

политичкихрасцепауСрбији“,узборнику:Партије и избори у Србији – 20 
година(ур.СлавишаОрловић),FriedrichEbertStiftung,Центарзадемократију,
Факултетполитичкихнаука,Београд,2011,стр.105118.
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годинамаиштаћебитинајважнијеполитичкетеме.Збогпроцене
даћеунаредномпериодуфокусбитинаекономији,тедакосов
скопитањенеможедонетипревишекористиниграђанима,ани
самојстранци,СПСјеодлучиладаконачноформализујесарадњу
самодернистичкимстранкаманекадашњегДОСисебиприпише
статусреформисанесоцијалистичкепартије,теотворибројнеме
ђународнемогућности.Чиниседасамаодлуканебитоликобила
довођенаупитањедапредседнициСПСаиДСанисупотписали
Декларацијуопомирењуитимепривременозатворилиполитичку
борбузапочетусанастанкомвишепартизма.Такође,утисакнакон
четиригодинеједасусоцијалистибољепрошлиуовомдоговору,
јерихбирачинесамоданисуказнилиза„променутабора“,већсу
имдоделилимноговећибројгласованаизборима2012.

Наравно, најснажнија индиректна подршка овој одлу
цисоцијалистадошла јеодстраненајвишегруководстваСрпске
радикалнестранкекојесенаконпостизборногсукобасајошувек
званичним лидером ВојиславомШешељем одвојило од матичне
странкеиформиралоСрпскунапреднустранку–СНС.Овајрас
цепмеђурадикалимаи стварањеумереније,формално европски
настројене странке је заправо показало да се клатно политичке
сценетрајнопомерилокаевропскојстрани,макарнанајосновни
јем,начелномидекларативномнивоу.Иакобисемоглотврдитида
језаозбиљнуисуштинскутрансформацијуруководстваибирач
когтеланапредњакапотребномноговишевременаипоказатеља,
можемосасигурношћутврдитидајеовапроменаувеликојмери
умањилатензијенаполитичкојсцени,нарочитокадајеречо50
55%бирачкогтелакојегравитирадвемавеликимстранкама (ДС
иСНС),каоиоко1520%бирачаУРСиСПСкојисутакођебиле
усмерененацентарполитичкогпоља,алисанештоперсонализо
ванијимприступом.Овацентрализацијаидоминацијацентрипе
талнихсилаисвеобухватнелогике јесугерисаларадикализацију
позицијакојесузаузималеосталерелевантнестранке,пасеДСС
свевишепрофилисаласамоуодносунакосовскопитање,докје
ЛДПбиосвегласнијиукритицисаевроентузијастичкихпозиција.

Акосистемпосматрамоуодносунадвеосекојезаана
лизупосткомунистичкихсистемапредлажеКичелт2),можемоиз
двојитидвегрупенајважнијихполитичкихпитања.Упрвугрупи
спадајуначелнапитањаидентитета,припадањаиосновнихдру
2) HerbertKitschelt,“TheFormationofPartyCleavagesinPostcommunistDemoc

racies”,Party Politics1(4),1995,pp.447–472.
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штвенихвредности,докудругусврставамоосновнасоциоеконом
скапитања.

Емпиријскестудијепоказујудасеодноспремапрвомсету
питањанајлакшеисказујепрекоставаоевропскиминтеграцијама
иЕвропскојунији.Овакваинтерпретацијаначелногпитањапре
доминантојеобојилаизборнепроцесе2007.и2008.алисеуслед
поменутихоколностиочекивалодаонавишенебуденајзначајнији
политичкирасцеп.Дакле,заморевроентузијазмауЕУиеврокон
сезусуСрбијиумањилисузначајоветемеиоставилипросторза
новеполитичкеподеле,аекономскакризакојасесвевишеосећала
иуСрбијијепростонаметаласоциоекономскетеменаполитичку
агенду.Рецесиониикризниконтекст,поредчињеницедасуисто
времено одржани избори на свим нивоима, представља основну
карактеристику ових избора3). Због тога се очекивало да избори
доведудозначајнијегпрофилисањастраначкихсоциоекономских
позицијаидозаснивањаинтереснихвезаизмеђубирача.Партиј
скасценаје,дакле,предизборе2012изгледалаотприликеовако:
Графикон1.ПартијскисистемСрбијепредизборе2012.го

дине4)

ДС СНС

УРС

СПС
ПУПС
ЈС

ДСС СРСЛДП

Међутим, утисак стручне јавности о кампањи 2012. је
приличноједногласан.Например,Јовановићсматрадасу„ура
3) ЗоранСтојиљковић,„Ђурђевданскиизбори2012.године–Коалиционеигреи

игрицеоковласти“,Око избора 18,Центарзаслободнеизбореидемократију
иНационалнидемократскиинститутзамеђународнеодносе,Београд,2012.

4) Графикон користи једнодимензионалну поједностављену скалу на основу
Кичелтове основне линије груписања партија у посткомунистичким дру
штвима.Налевојстраниграфиконасврстанесупартијекојесувишетржи
шнооријентисанеиприпадајулибералнокосмополитискомполу,доксуна
деснојстранистранкекојепреферирајудржавниинтервенционизамипарти
куларнеиауторитарнеполитике.Предностједатаидентитетнимпитањима
науштрбекономскихјерсматрамодасутеподелеидаљезначајнијеуСрби
ји.
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зним, реторичкимимаркетиншким варијацијама на тему сви су
нудилирешењазапривлачењестранихинвестиција,фаворизова
њемалихисредњихпредузећа,подстицалипредузетникенаотва
рањеновихраднихместа,дотацијепољопривредницима,покрета
њеифинансирањеинфраструктурнихобјеката,реформупореског
система,свеобухватанииздашнијисистемсоцијалнезаштите,де
партизацијујавнихпредузећаиустанова,децентрализацијудржа
ве,ефикаснију,професионалнијуимањуадминистрацију,исл.”.5)

Најопштије говорећи, социоекономске теме су поред
формално примарног значаја често коришћене као надоградња
основнихидеолошкихпозиција.ТакоДС, а нарочитоЛДПвиде
економскиразвојкаопоследицуевропскихинтеграција,докДСС
својевроскептичниипрорускиставдодатнопојачаваекономским
обећањимабазиранимнарускимкредитимаисуспензијиСпоразу
маостабилизацијиипридруживању.Такође,иУједињенирегиони
Србијесвојрегионализампреводеудецентрализацијусубвенци
јаизаговарајуравномерниекономскиразвој.Коначно,Социјали
стичкапартијаСрбијерелативнокохерентноразвијасвојуалтери
антиглобалистичкупозицијукрозпротивљењеММФу,дискурсу
штедњеипоручујућидасесрпскирадници“сагињатинеће”.

Заправо,моглобисерећидаразликеусоциоекономским
позицијамапроизилазеизпозицијестранке(позицијаилиопози
ција), те њених очекивања од изборних резултата. Стога су две
највећестранке(ДСиСНС)ималеприличносвеобухватнеидеје,
доксусечетиримањетрудиледазаузмуразличитепозицијеида
изградеиолепрепознатљивуполитику.Ипак, реално суженима
неварскипростор,теизазовпопулизмадовелисудоскороистовр
снихтврдњиопрескупојинеефикаснојдржави,алиидообећања
оновимредистрибуциониммерамаипомоћинајсиромашнијим.

2. Из бор на ма те ма ти ка – ка ко ску пи ти  
126 по сла ни ка?

Резултати парламентарних избора били су мањевише
очекивани.Резултатпредседничкихизборадаојеправиоквирза

5) МиланЈовановић,„ПредседничкиизбориуСрбији6.и20.маја2012.годи
не“,Око из бо ра 18,ЦентарзаслободнеизбореидемократијуиНационални
демократскиинститутзамеђународнеодносе,Београд,2012.
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интерпретацијуиформирањевладекојајепредстављалаизнена
ђење.

Иако се то након годину дана лако заборавља, резултат
парламентарнихизборадонеојевеликурадостстранкамакојесу
чинилевладуМиркаЦветковића.Упркоспесимистичнијимпроце
нама,коалицијапредвођенаДемократскомстранкомјеоднапред
њачкекоалицијепораженазасвега2,5%,штојеузодличанрезул
тат социјалистаи још једноУРС/Г17прескакањецензуса старој
владидонеловишемандатанегоуранијемсазиву.Демократесу
додатнуутехузбогобјективногнеуспехаискоро500000гласова
мањеод2008.нашлеупобедиБорисаТадићаупрвомкругу,штоје
имајућиувидудотадашњаискустванајављивалоистииубедљи
вијиисходудругомкругу.Ипак,изборниземљотреситеснапобе
даТомиславаНиколићадовелаједоновеситуацијенаполитичкој
сцениидовећемогућностизакомбиновањеновевладе.

Табела1.Резултатиизбораибројосвојенихмандата

називлисте бројгласова бројман
дата

ПокренимоСрбију(СНСиНС) 940.659 73

Изборзабољиживот(ДС) 863.294 67

СПСПУПСЈС 567.689 44

ДСС 273.532 21

Преокрет(ЛДП) 255.546 19

УРС 215.666 16

СавезвојвођанскихМађара 68.323 5

СтранкадемократскеакцијеСанџака 27.708 2

Свезаједно 24.993 1

Ниједанодпонуђениходговора 22.905 1

КоалицијаАлбанацапрешевскедолине 13.348 1

На основу изборних резултат било је могуће неколико
сценаријакојисемогусврстатиучетириосновнамодела:(1)коха
битационаформула,(2)владанапредњака,регионалистаисоција
листа,(3)великакоалицијаи(4)владанапредњакаинародњака6).
6) ЗоранСтојиљковић,„Изборнаобећањаипостизборнареалност:јавнеполи

тикеуизборнојпонудиуСрбији“,По ли тич ке пер спек ти ве,бр5,Факултет
политичкихнаука,Београд,2012,стр.93.
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Каоштосмовећистакли,измеђудвакругасеочекивалоформира
њеврлосличневладекаоупретходноммандату.Збогтогаполази
моодтогсценарија.

2.1. Вла да Де мо крат ске стран ке,  
Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је и “тре ће ли сте”

Свакокојегледаоснимакконференцијезаштампуодр
жаненаконпрвогкругаизбора,анакојојсулидериДСа,СПСа,
ПУПСаиЈСајавнопоказивалисрећуимеђусобноповерењемо
гаоједапретпоставидајереченицаИвицеДачића(којомнајављу
једаћебитипремијер)изговоренауизборнојноћисамопроизвод
еуфоријезбогдоброгрезултата.ДСиСПСПУПСЈСскупилису
111мандатаибиливеомаблизумагичнојцифриод126.Трећиеле
ментновевладемогаојебитиЛДП(Преокрет)са19илиУРСса
16мандата.

Убезбројнимпредизборниманализама,предвиђањимаи
нагађањимачестосејављалоуверењедаћеЛДПнаконизбораући
увладу.Оватезазасниванајенауверењудајеовастранкапосте
пеноублажаваласвојуреторикупремадемократама,алиипрема
другим потенцијалним партнерима, те да се заједничко вршење
властинанивоуБеоградапоказалокаорелативноуспешнои,што
јејошважније,могуће.ЛДПје,садругестране,већудвациклуса
остаобеззначајнијегуделаувласти,пасуисамиосећалипотребу
даконачнопотврдедаимајукоалиционипотенцијалнанационал
номнивоу.Основнипроблемзастварањеовевладепредстављала
јеидеолошкадистанцаизмеђуЛДПаикоалицијепредвођенесо
цијалистима,анарочитоЈединственеСрбије.Иакосмовећистакли
да се окопитањачланства уЕвропској унији створиоконсензус
којијеумањиозначајовогпроблема,тонезначидасусвисукоби
окоосновнихвредностинесталикаорукомоднети.Збогтогајеби
ловеомалакоизазватиконфликтизмеђуЛДПаиСПСПУПСЈС
ослањајућисенаосетљивапитањапопутпарадепоносаилиин
терпретацијеблискепрошлости.Моглобисепретпоставитидаби
функционисањеоваквевладеподсећалонаДОСовувладукојаје
ималамногопроблемазбогсвојеидеолошкехетерогености.

ДругаалтернативауовојједначинибиобиУРСса16по
сланика.Наравно,уобеваријантесемоглоочекиватидаувладу
уђуинекипредставницинационалнихмањина,какобисеосна
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жилавладинавећина.Основнипроблемуовојсарадњисулоши
односиизмеђуДСаиУРСакојисузапочелиупретходномман
датуикулминиралисаоставкомМлађанаДинкићанаместоми
нистраекономије.Штосепрограмскихпозицијатиче,чиниседа
тунебибилопревишепроблема.Иако јеСПСукампањиимао
достапримедбинаЕвропскуунијуилиММФ,постизборнипериод
јепоказаодасеполитичкоделовањеДачићаразликујеодњегове
реторике.Кадајеречоекономскимполитикама,светристранке
заговарајуповећањеутицајадржавеупривреди, стимштоУРС
покушавадатоулагањеусмеринаограниченбројрегионаукојима
имајубирачкотело.

Суштинскипроблемзастварањеовекоалицијенастаоје
накондругогизборногкруга,јерсууслед„губитка“позицијепред
седникаСрбиједемократеизгубиледобрупреговарачкупозицију.
Уколикопреговоресведемонапитањепремијерскепозиције,ДС
вишенијебиоуситуацијидаукрајњојинстанцииизнудиципону
диДачићупремијерскуфотељујербисеонданашаоуситуацији
којајеличиланадругувладуВојиславаКоштунице.Такође,пози
цијаБорисаТадићајебилазначајноотежанањеговомисхитреном
изјавомнаконизборногпоразаданећебитипремијер.Утаквојси
туацијубилојејаснодаСНСможеСПСудатимногобољупонуду.

2.2. Ве ли ка ко а ли ци ја

Разматрање„великекоалиције“или„свадбеслонова“има
смисласамоусистемуумереногплурализма.ОвајмоделСартори
дефинишепрекоцентрипеталнихсила,малеидеолошкедистанце
инепостојањабиполарнихопозиција које сукарактеристичне за
поларизованиплурализам.7)НастанакСНСаизСРСаипоследи
цетепроменеприближилисумоделпартијскогсистемаСрбијека
умереномплурализму,пасејошод2010.активноразматрајумо
гућностиформирањавладеСНСаиДСа.

Овеспекулациједодатносуојачанеједномпаралелноми
увекактуелномтемом–питањемизборнереформе.Србијатренут
ноимапропорционалнисистемсаједномизборномјединицоми
цензусомод5%,саизузеткомстранаканационалнихмањинаили
онихкојисетакодекларишу.Овакворешење јерелативноуоби
чајено запосткомунистичка транзиционадруштвакојимасенај
чешће препоручује да у првимфазама демократизације омогуће

7) ĐovaniSartori,Par ti je i par tij ski su sta vi,Političkakultura,Zagreb,2002.
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штовишеслободеиштовећуартикулацијуполитичкихинтереса,
како би се створиламогућност да се задовољеи интереси број
нихмањина8).Ипак,наконнекогвременајеочекиванодадођедо
институционализацијепартијскогсистемаињеговогпоследичног
укрупњавања.Насупроточекивањима,бројмалихпартијауСрби
јинесамоданеопада,већирасте.Овдејеважнонапоменутида
немислимонабројформалнорегистрованихпартија,већнаброј
онихкојеувеликимкоалицијамаулазеупарламент,а затимиу
владајуће коалиције. По веома заступљеним мишљењима, један
одзначајнихпроблемазафункционисањедемократијеуСрбијије
уцењивачкапозицијамалихпартијакојемогудаизнудеразличите
уступкезасебеисвојебирачкотело,штоводиодређеномоблику
клијентелизма.Безобзирадалијеоватезатачнаилијеречоиз
говорувеликихпартијазалошерезултате,можемосасигурношћу
тврдитидабиједандеобирачаируководствадвенајвећепартије
засигурноволеоданавластивидиједноставнудвостраначкукоа
лицијукојабиускупштиниималасигурнувећину.Збогтогасес
временанавремеујавностипојавепробнибалоникојизаговарају
увођењевећинскогизборногсистемаилиповећањеизборногцен
зуса.Занимљивојеприметитидасенегативнаконотацијасамалих
партијачестопреусмераваикапартијамакојесамосталнопрелазе
цензус,попутДССаилиЛДПа.

Но,безобзиранаизборнисистем,тезеостварањувели
кекоалицијесуосновналазилеудвааргумента.Саједнестране,
ДемократскастранкајезавремевладеМиркаЦветковићабилавр
лонезадовољнасарадњомсанекимкоалиционимпартнерима(пре
свегаГ17/УРС),пасузаговорницивеликевладепокушалидана
некиначинзаплашеСНСовимискуствомидаобестранкемоти
вишузавеликукоалицију.Ипак,изборнирезултатисупоказалида
јеидејаодвопартизмуилистварањудваблокаозбиљноугрожена
одличнимрезултатомсоцијалиста,каоирелативностабилнимре
зултатомДССа,ЛДПаиредефинисаногГ17.Уовомконтексту
Стојиљковићсматрадајеразбијањеилузијеодвопартизмуједан
однајважнијихисходаизбора2012.9)Садругестране,ипреизбо

8) За детаљније о овоме видетиДушанСпасојевић, „Изборни систем и дру
штвенекарактеристике– случајСрбије“, у зборнику:Пре по ру ке за из ме не 
из бор ног за ко но дав ства(ур.ЗоранСтојиљковићиДушанСпасојевић),На
ционалнидемократскиинститут,Београд,2011.

9) ЗоранСтојиљковић,„Изборнаобећањаипостизборнареалност:јавнеполи
тикеуизборнојпонудиуСрбији“,По ли тич ке пер спек ти ве,бр.5,2012,стр.
82.
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ра јебилопотпуно јаснодаСрбијуунаредномпериодуочекују
великиизазови,пресвегаупогледуконачногстатусаКосоваиМе
тохијеиувезисапревазилажењемвеликеекономскекризе.Реша
вањеобапроблемаподразумеваспровођењенекихвеомаболнихи
непопуларнихмера,пасузаговорницивладеДССНСсматралида
бивеликакоалицијаималалегитимитетиснагудатемереизнесе.

Међутим,уовимразматрањиманебитребалоизгубити
извидадасувеликекоалицијеизузетакуполитичкојпраксиида
сестварајусамоуситуацијамавеликихкризаикададелуједане
мадругогизлаза.Такође,основастварањавеликихкоалицијамора
бити нека спроводива политика, а крајње је дискутабилно гово
ритиопостојањуразвијенихјавнихполитикастранакауСрбији.
Коначно,великакоалицијаможебитииодговорнарадикализам
малихпартија,алисеунашемслучајубарјошдвевеликекоали
цијемогусврстатиуширепољецентраполитичкогспектра(СПС
ПУПСЈСиУРС),докбисамоЛДПиДССмогледапредстављају
„крајњашке“опције.

Уконкретномсмислу, тешкобибилоутврдитикомеби
вишеодговаралавеликакоалиција.ДСбисеистомзадржаонавла
сти,докбиСНСдошаопопрвипутнакон2000.године.Ипак,ути
сакједасутедвестранкеидаљеуфазиразвијањаривалства,те
данисуспремнедауђуузаједничкивладавиничкиаранжман.Ако
говоримооперсоналнимрешењима,моглобисерећидабивелика
коалицијабилаизвеснијадајеТадићпобедионапредседничким
изборима,тедајерасправаоовојкоалицијинакондругогкругаи
Николићевепобедеједноставноскинутасдневногреда.

2.3. Bлада Срп ске на пред не стран ке,  
Де мо крат ске стран ке Ср би је и СПС-ПУПС-ЈС

ОдСрпскенапреднестранкесе,каоформалнихпобедни
каизбора,очекивалодапокренеиницијативу застварањевладе.
РуководствоСНСсевећнеколикопута(додушеподдругимиме
ном)налазилоусличнојситуацији,алисеувексуочавалосама
лимкоалиционимпотенцијалом.Такође,скоропоправилусеСРС/
СНСупочеткуокретаоДССу јер су сматралида са томстран
комимајунајвишезаједничкихстановишта,итонарочитоупољу
спољнеполитике.

Наконизбора2012.рачуницапредСНСомјебиламање
вишејасна–поредвеликекоалиције,усвакојвладикојуформи
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рајуморајубитиукљученисоцијалистиијошједнамањастранка
иликоалиција.Накондругогкругапредседничкихизборапостало
јејасноидасешансеСНСадаформиравладунаглоповећавају.
Какоћемоунаредномделуобјаснитиразлогезастварањевладеса
СПСомиУРСом,овдећемосефокусиратинаразлогезбогкојих
нијестворенавладасаСПСомиДССом.

У првом делу текста изнели смо тезу да сеСНС само
позициониралакаопроевропскастранка,алиидаћезаозбиљну
евалуацију те позиције битипотребно да прође одређено време.
Такође,безобзирана(не)искреностуставовимаСНСа,лидерима
овестранкејепотпунојаснодаћеонибитивеомаотворенизакри
тикепроевропскихстранака,анарочитостручнеиинтелектуалне
јавностиилибералнихмедија.Поредтога,наполитичкиживоту
Србијиувеликојмериутичеимеђународназаједницачијајепер
цепцијаоСНСујошувекуфазиизградње,пајојсенећетолери
сати„грешкеукорацима“којејемогладачиниДС.

Садруге стране,Демократска странкаСрбије је јошод
2007.годинезапочелапроцесфокусирањасвојеполитикенапита
њебудућегстатусаКосоваиМетохије.РаспаддругеКоштуничине
владеидефинитиванразлазсаДСомнаконпредседничкихизбора
2008.кадаДССнијеподржаоТадићаудругомкругупротив(тада)
радикалаНиколића,каоинерединаконмитингазаКосовотоком
којих јенападнутонеколикоамбасадаземаљаЕУсусамододат
норадикализовалипозицијуДССа.Заправо,доксунапредњаци
ишликасредњембирачуикреиралиумеренијуполитику,ДССсе
свевишепомераокадесномкрилупартијскесцене.Чиниседаје
овај процес кулминираоу кампањи2012. када сеДССотворено
ибезувијањауспротивилачланствуСрбијеуЕУ,појачавајућиту
позицијузаговарањемвојненаутралностиисарадњомсаРусијом.
Заправо,спољнаполитикајепосталаосновсвихДССовихполи
тика,пасеукампањиподекономскимтемамаскороискључивого
ворилоуконтекстурускихзајмоваилиизвозанарускотржиште.10)

Дакле,можесерећидасусеСНСиДССупоследњече
тиригодинекреталиусупротнимправцимаидасунанекиначин
заменилеулоге.Збогтога јеСНСбилосасвим јаснодабисвака
коалицијасаДССоммораладаводиполитикукојабибилаближа

10) Душан Спасојевић, „Социоекономске теме у изборној кампањи 2012“ у
зборнику:Јав не по ли ти ке у из бор ној по ну ди(прир.ЗоранСтојиљковић,Гор
данаПилиповић),ФондацијаКонрадАденауер,Београд,2012,стр.71.
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старојрадикалнојстранци;имајућиувидудабитрећипартнеру
владибилаСПС,јасноједабисесвакагрешкавладеуоквирива
лакроз„страходповраткаудеведесете“,штојеДСвећнајавила
у изборној кампањи.Из ових разлогаможемо да тврдимо да би
иСНСиСПСевентуалномкоалицијомсаДССомзаправопони
штиличитавпроцес„модернизације“,„Европеизације“или„сана
деризације“11) укојисумногоуложили,инаосновукојег су, са
свимсигурно,добилизначајанбројгласоваијошважнијеотупели
оштрицукритика.

3. Вла да Иви це Да чи ћа - раз ло зи за фор ми ра ње  
и основ не иде је

Ипак,рачуницанапредњаканијебиланималоједностав
на.Саједнестранеимјенарасполагањубилаидеолошкиближа
ДСС,садругеукампањитешкооптуживаниУРС.Иакоотомене
постојеистраживања,сасвимјесигурнодабивеликавећинагласа
чаСНСаоптиралазавладусаКоштуничиномпартијом.Међутим,
осталојенејасноколикабиценабилаовекоалиције,односнодали
биКоштуницаинсистираонапремијерскојпозицији.

Наравно,нисусесамонапредњаципиталиоковладе.За
право, кључнидетаљупреговориманастао јенаконформирања
неформалнекоалицијеизмеђуСПСПУПСЈСаиУРСаозајед
ничкомнаступуупреговоримасаДСомиСНСом.Индиректна
последицаовогдоговорајесмањењешанседасеформиравлада
саДСомкојијебиовеомазаинтересовандауновојвладиуместо
УРСавидиЛДП.12)Ипак,мождајеоваиндиректнапоследицаби
ланамераваниисходдоговораСПСаиУРСа.Збогтогајеважно
даразмотримомотивеСПСаданапусте„стратешкопартнерство“
саДСом.

Основни аргумент за овај избор је чињеница да су на
предњацимоглидапонудеДачићуместопремијера,штоуслучају
савеза саДСомнијебиломогуће.ИвицаДачић, који је упрет
ходноммандатуиграовеомазапаженуулогуувладијебиовиђен
каоједанодкандидатазапремијераипренегоштосусоцијалисти
11) Уономзначењукојејета„реч“ималапрехапшењаИвеСанадера.
12) ЗоранСтојиљковић,„Изборнаобећањаипостизборнареалност:јавнеполи

тикеуизборнојпонудиуСрбији“,По ли тич ке пер спек ти ве,бр.5,2012,стр.
94.
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остварилиодличанизборнирезултат.Наравно,овакомбинацијаби
билавероватнијауслучајудајеТадићостаонапозицијипредсед
ника,аунедостаткукандидатаизДСазбогТадићевежељедасе
наместопремијеранепрофилишеполитичкиснажнафигура.

Садругестране,кадаговоримооидеолошкимпозиција
ма,напредњацисуукампањиистицалипроевропскоопредељење,
аодсуствопревеликогЕУентузијазмајеодговаралосоцијалисти
макојисусеформално„европеизовали“13)упретходноммандату
пасусадамоглидабудукритичнијипремаЕУилиММФ.Такође,
можесетврдитидајебашсоцијалистимабиловажнодасевлада
формирасаУРСомкакобиизбеглиДССипревишееврофобич
нуполитикуикритикеокојимасмоговорили.Акосефокусира
монадругудимензијуполитичкогспектра,тј.насоциоекономске
теме,ондасеможетврдитидајеовавладазаправохомогенијаод
Цветковићеве.УпркосчињеницидасеДСформалнопозиционира
каосоцијалдемократскастранка,јасноједајеДСзначајнолибе
ралнијаодСПСа.Поредтога,бирачиДСасувећинскидобитни
цитранзиције(образованији,млађи,живеуурбанијимкрајевима,
предоминантноусевернојполовиниСрбије),насупротпристалица
коалицијеокосоцијалистакојивишеспадајуугубитникетранзи
цијеибирачекојиинклинирајукласичнијојлевици.Поовимка
рактеристикамасупристалицесоцијалистамногоближегласачима
СНСа;имајућиувидуиконцептуалнизаокретнекадаекономски
либералнеГ17каулагањуусиромашнекрајеве,јасноједабивла
дамогладаводиприличноконзистентуекономскуполитику.Ипак,
уекономскомконтекстунесмемозаборавитидајеСНСтокомкам
пањенајвишекритиковаоУРСсматрајућииходговорнимзастање
уекономији,ауједноилакшомметомодДСауовомконтексту.

Накрају,каоштоје2008.Дачићпроцениодаћеклатно
неповратноотићинамодернистичкустрану,такојеи2012.напра
виодобрупроценудаћесеДСтешкоопоравитиодизборногпо
раза.

3.1. Екс по зе и пр ви ме се ци вла де

Сасвим је сигурно да је формирање овакве владе било
великоизненађење.Јовановићсматрада јеДачићевавлада„иде
олошкиамалгамконзервативних,либералнихисоцијалдемократ

13) Симоболички врхунац овог процеса било је проглашењеИвицеДачића за
„најевропљанина“2009.
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скихидејанакојимастранкекојејеформирајуинсистирајусамо
декларативноипрограмски“.14)Но,погледајмоипакмогулисеу
позицијамановевладедефинисатиодређениидеолошкиставови.

У експозеу мандатара Ивица Дачић сасвим очигледно
стављаекономијунапрвоместо,испредсвихдругихпитањасма
трајућидаостваривањесвихдругихциљева„зависиодспособно
стидасеобезбедиекономскиопстанакземље“.15)Дачићјепозвао
на “закључивање социјалног договора између владе, запослених
ипослодаваца”сациљемдасествори“економскаполитикакоја
ћебитиразвојнаикојаћезакрајњициљиматиподизањеживот
ногстандардаосиромашенихграђанаСрбије”.16)Дачићсматрада
уСрбијипостоједваповезанапроблема:осиромашењедруштваи
стањепривреде,саједнестранеиогромносоцијалнораслојавање,
садруге.Оветезезаправоуказујудаћеекономскаполитикаби
тиусмеренанасиромашнијеслојевеинеразвијенекрајевеСрбије,
штојестебирачкотелонакојерачунајуиСНСиСПСПУПСЈС,
алииУРС.Заправо,насупротвладисаДСомкојајеипоредсо
цијалдемократског одређења усмерена на бољестојеће и образо
ванијеслојеве,СПСувладисанапредњацимаирегионалистима
можедабудекласичналевичарскастранка,какосуиукампањи
најављивали.Наравно,овденетребаочекиватинекенаглезаокре
теуодносунаполитикупретходневладе,нарочито збогтогато
економскересореводиистастранка.

Највећиизазовзаовувладууидеолошкомипрограмском
смислубићепитањеевропскихинтеграцијаињеговакорелација
сакосовскимпроблемом.Овденијесамоупитањукохерентност
владе,већиунутарстраначкиодносијерсмоупрвихшестмесе
цибилисведоцидисонантнихтоноваизмеђуНиколићаиВучића.
Такође,Дачић је у спољнополитичком смислу наставио са „реа
листичким“приступомизкампање,доксунекеодизјавалидера
СНСазвучалекаодаихизговарајучлановиЛДПа.Ипак,тешко
једаватипроцененаосновунеколикомесецииутокубриселских
преговорасаЕУикосовскимАлбанцима.

14) МиланЈовановић,„ПарлементарниизбориуСрбији2012.године–резултати
иполитичкепоследице“,Срп ска по ли тич ка ми сао, 4/2012,вол.38,стр.29.

15) ЕкспозеИвицеДачића,доступнонаhttp://www.rts.rs/upload/storyBoxFileDa
ta/2012/07/26/2396544/Ekspoze%20Ivice%20Dacica%20260712.pdf (присту
пљено15.9.2012)

16) Ibid.
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4. За кључ не на по ме не

Уовомтекстусмопокушалидаукажемонамогућеидео
лошкеиполитичкеоријентацијекојесубиленарасполагањувлади
Србијенаконизбора2012.Упркосопштемуверењудаидеолошке
позицијенемајупревишеутицајанаполитичкиживотуСрбији,
сматрамодасмопоказалидасестранкеуначелнимиосновним
питањимаипакруководеодређенимидеолошкимипрограмским
концептима. Процес стварања иснтитуционализованог партиј
скогсистемаје,наравно,дугачакитрајаћејошнеколикоизборних
циклуса. Ипак, изборна изненађења и неочекиване постизборне
коалицијећебитивероватнијеакостранкеостанулидерскеине
демократизоване и ако се не профилишу идеолошки и на нивоу
конкретнихјавнихполитика.

DusanSpasojevic

IDE O LO GI CAL AND PRO GRAM MA TIC 
 IDEN TI TI ES AND FOR MA TION OF 

THE SER BIAN GO VERN MENT  
AF TER 2012 ELEC TI ONS

S u m  m a r y

In this ar tic le we analyze the ide o lo gi cal pro fi le of the new Ser bian go
vern ment. Our de par ting po int is a short analyses of elec to ral cam pa ign 
fo cu sed on the main po li ti cal is su es and two main axes of po li ti cal com
pe ti tion: one di vi ding tra di ti o na lists from mo der nists and the ot her di vi
ding promar ket ori en ted par ti es from prosta te ones. Fol lo wing the elec
tion re sults we un der ta ke de tail analyses of fo ur dif e rent sce na ri os for the 
go vern ment for ming and ex pla in po si ti ve and ne ga ti ve aspect of each 
pos si ble go vern ment co a li tion. It is our con clu sion that alt ho ugh for ming 
of the cur rent Ser bian go vern ment was a sur pri se, it was the most re a
so na ble out co me from the stand po int of ide o lo gi cal and pro gram ma tic 
po si tion, espe ci ally in the con text of mo der ni za tion and Euro pe a ni za tion 
pro ces ses that we re sha ping two lar gest par ti es in the go vern ment – Ser
bian pro gres si ve party (SNS) and So ci a list party of Ser bia (SPS). 
Key words: elec ti ons, Ser bia, ide o logy, party pro grams 
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