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Сажетак
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 и Г17, ко је су 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 ње 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 скорш њег „стра те шког парт не ра” 

* 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.
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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 90-тих, по сле 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 про це су ре де мо кра ти за ци је Ср би је, ко ји тра је не што ду же 
од две де це ни је, би ло је, не ра чу на ју ћи пр ве кон сти ту тив не, шест 
пре вре ме них пар ла мен тра них из бо ра и са мо два из бор на ци клу-
са, 1997. и 2012. го ди не,  ко ја су одр жа на по сле ис те ка уста вом 
од ре ђе ног че тво ро го ди шњег ман дат ног пе ри о да На род не скуп-
шти не. Из бор ни ка лен дар је на го ве шта вао да ће се они одр жа ти 
исто вре ме но са из бо ри ма по сла ни ка Скуп шти не АП Вој во ди не и 
од бор ни ка у ве ћи ни оп шти на и гра до ва, као и 2008. го ди не ка да 
су се исто вре ме но одр жа ли из бо ри за пар ла мен те од ло кал не са-
мо у пра ве, пре ко АП Вој во ди не до Ре пу бли ке. Ме ђу тим, из бор на 
сце на се до дат но усло жи ла рас пи си ва њем пре вре ме них из бо ра за 
пред сед ни ка Ре пу бли ке. Та ко се 6. мај 2012. го ди не пре тво рио у 
оп ште из бо ре, јер је ве ћи на гра ђа на би ра ла пред ства нич ка те ла од 
ло кал не са мо у пра ве, пре ко ауто ном не по кра ји не, до на ци о нал ног 
ни воа. Тер мин исто вре ме ног одр жа ва ња из бо ра на свим ни во и ма 
ни је про из вод слу чај но сти. На про тив. Он је па жљи во и на мер но 
од ре ђен во љом вла да ју ће Де мо крат ске стран ке из не ко ли ко про-
за ич них раз ло га за ко је све стран ке на вла сти ве ру ју да ће им би-
ти до дат ни адут пред би ра чи ма. Пр ви се огле да  у обра зло же њу 
да тро ше ње пу ног ман да та пар ла мен та и вла де зна чи ста бил ност 
вла сти, уз оче ки ва ње да ће јав но мње ње то раз у ме ти као по др шку 
би ра ча стран ка ма вла да ју ће ко а ли ци је, као из раз  над мо ћи над опо-
зи ци о ним ри ва ли ма и ве ћом шан сом за из бор ни успех и до би ја ње 
још јед ног ман да та и оста нак на вла сти. За то је  до по след њег ча са 
че ка на од лу ка о до би ја њу кан ди да ту ре за члан ство у ЕУ, от по чи ња-
ње про из вод ње ауто мо би ла ФИ АТ у Кра гу јев цу, као нај ве ћих из-
бор них обе ћа ња, и за то су од би је ни зах те ви опо зи ци је да се го ди ну 
да на ра ни је рас пи шу пре вре ме ни из бо ри. Дру ги раз лог је уве ре-
ност де мо кра та, ве ро ват но за сно ва на на ин тер ним ис тра жи ва њи ма 
јав ног мње ња, да ће одр жа ва њем из бо ра на свим ни во и ма до дат но 
хо мо ге ни зо ва ти при ста ли це сво је по ли ти ке. За то је су прот но ду ху 
Уста ва, пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је и Де мо крат ске стран ке Бо-
рис Та дић, иза звао ин сти ту ци о нал ни ва кум „скра ћи ва њем” ман да-
та  и рас пи си ва њем пре вре ме них из бо ра за ше фа др жа ве. По ред 
ова два по ли тич ка раз ло га за ко је су ве ро ва ли да ће „да ти ве тар у 
ле ђа” њи хо вим кан ди да ти ма и кан ди дат ским ли ста ма, де мо кра те 
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су по се гле и за вер ским: из бо ри су рас пи са ни на ве ли ки пра во слав-
ни пра зник, Ђур ђев дан, стра нач ку сла ву, по ру чу ју ћи да у из бо ри ма 
осим би рач ке, оче ку ју и не бе ску по др шку. 

ПОЛИТИЧКИОКВИР

Из бор ним про це сом до ми ни ра ју стран ке и гра ђа ни као би-
ра чи, али ди на ми ка из бо ра узро ко ва на је пре вас ход но дру штве ним 
кон тек стом. Из бор на од лу ка је увек од раз од но са сна га у стра нач-
кој аре ни и рас по ло же ња би ра ча, али узро ци ис хо да из бор них про-
це са увек су уокви ре ни дру штве ним по љем, оним што се у ње му 
до га ђа, ка ко тре нут но та ко и ду бин ски. По ли тич ки ак те ри при пре-
ма ли су се че ти ри го ди не за мај ски ула зак у из бор ну аре ну. Власт је 
има ла пун ман дат да спро ве де про грам око ко јег се фор ми ра ла пар-
ла мен тар на ве ћи на, а опо зи ци ја исто то ли ко да кри ти ка ма ука же 
би ра чи ма на сла бо сти те по ли ти ке и да се на мет не као ре ал на ал-
тер на ти ва. Тај ин тер вал је бо гат број ним до га ђа ји ма и про це си ма 
од ко јих су не ки има ли уло гу епи зо де, а дру ги има ју ду же тра ја ње 
и ду го роч ни је по сле ди ца на по на ша ње би ра ча. За то ће мо украт ко 
ука за ти на не ке, по на ма нај мар кант ни је кон тек сте у том по љу без 
ко јих ни је мо гу ће ту ма чи ти опре де љи ва ња би ра ча.

Тек тон ско по ме ра ње у по ли тич кој аре ни у сег мен ту стра-
нач ког си сте ма, пр ва је ка рак те ри сти ка дру штве ног кон тек ста и 
од ви ја ло се у два ко ра ка. Пр во је фор ми ра на вла да Де мо крат ске 
стран ке и Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је, а за тим је до шло до су-
ко ба у Срп ској ра ди кал ној стран ци. Оба ова про це са про из ве ла су 
дис ба ланс у стра нач ком си сте му у ко рист евро ин те гри ста у од но су 
на су ве ре ни сте, два до ми нант на бло ка на по ли тич кој по зор ни ци 
фор ми ра на и ја сно про фи ли са на по сле 2000. го ди не у кон тек сту 
од но са пре ма ре ша ва њу про бле ма не ле гал не се це си је Ко сме та и 
при дру жи ва ња ЕУ. Де кла ра ци јом о по ли тич ком по ми ре њу со ци-
ја ли сти и де мо кра те су отво ри ли пер спек ти ву со ци јал де мо кра ти-
за ци је стран чке сце не и ја сни јег иде о ло шког про фи ли са ња ле вог 
бло ка.1) Со ци ја ли сти су се по сле осам го ди на вра ти ли у власт и 
до шли у при ли ку да ја сни је ре по зи ци о ни ра ју сво је ме сто на стра-
нач кој сце ни, по бољ ша ју ме ђу на род ну ре пу та ци ју отва ра њем про-
це са ула ска у Со ци ја ли стич ку ин тер на ци о на лу, „амор ти зу ју…
стиг ма ти зи ци ју из де ве де се тих” и та ко за у ста ве вр то гла ви пад реј-

1)  Де кла ра ци ја о по ли тич ком по ми ре њу и за јед нич кој од го вор но сти за оства ри ва ње ви-
зи је Ср би је као де мо крат ске, сло бод не, це ло ви те, еко ном ски и кул тур но раз ви је не и 
со ци јал но пра вед не зе мље, до ступ но пре ко: http://www.ds.org.rs/do ku men ti [19.6.2012.]
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тин га ко ји  је пре тио да их по ти сне ис под за кон ског из бор ног пра-
га.2) Де мо кра те су за др жа ле по зи ци ју во де ће стран ке у фор ми ра њу 
вла де и обез бе ди ле оста нак на вла сти, до би ја ју ћи мо гућ ност да 
се из цен тра по ли тич ког спек тра по ме ре у ле во и до след ни је про-
фи ли шу као стран ка ко ја је на со ци јал де мо крат ским по зи ци ја ма 
про грам ски и по ли тич ки, а не са мо по во љи сво јих ли де ра. Дру-
ги  тек тон ски удар у стра нач ком си сте му за по чео је у мар ту 2008. 
го ди не, пред из бо ре, ка да је Ма ја Гој ко вић, пот пред сед ни ца СРС, 
на пу сти ла ра ди ка ле и осно ва ла На род ну пар ти ју, а на ста вио се у 
сеп тем бру, ка да је То ми слав Ни ко лић, за ме ник пред сед ни ка СРС, 
под нео остав ку на све функ ци је у стран ци. Во љом ауто ри тар ног 
ли де ра  Во ји сла ва Ше ше ља ко ји је из Ха шког за тво ра упра вљао 
стран ком ис кљу чен је из стран ке. Т. Ни ко ли ћа је по др жа ло два де-
се так по сла ни ка ко ји су фор ми ра ли по себ ну по сла нич ку гру пу ко-
ја је пре ћут ном по др шком вла да ју ће ве ћи не ус пе ла да са чу ва ман-
да те и та ко се ин сти ту ци о на ли зу је као фрак ци ја ко ја ће вр ло бр зо 
пре ра сти у но ву стран ку, иси са ва ју ћи ма тич ниј стран ци члан ство, 
би ра че и ути цај.3)  

У осно ви оба про це са био је од нос пре ма ин те гра ци ји у 
Европ ску уни ју. Пре ла ском со ци ја ли ста у блок евро ин те гри ста и 
ја сним по зи ци о ни ра њем  Срп ске на пред не стран ке за члан ство Ср-
би је у ЕУ, евро скеп ти ци оста ју у мар ги нал ној ма њи ни. Исто вре ме-
но уз не знат на ка дров ска осве же ња и со ци ла ли сти ма и пре о бра-
же ним ра ди ка ли ма пре ве де ним у СНС по чи ње да ра сте из бор ни 
реј тинг. Со ци ја ли сти ма за хва љу ју ћи по зи ци ји у вла сти, а на пред-
ња ци ма за хва љу ју ћи по зи ци ји нај сна жни је опо зи ци о не стран ке 
ко ја се фор ма ти зо ва ла као спе ци фи чан по крет не за до вољ них учин-
ци ма и по ли три ком вла сти.

Дру ги аспект дру штве ног кон тек ста је сте по ли ти ка Вла де 
у гло бал ној еко ном ској кри зи и њен ути цај на при вре ду Ср би је. 
Вла да ни је схва ти ла раз ме ре пр вог та ла са еко ном ске кри зе ко ја је 
од 2008. го ди не за хва ти ла САД и низ др жа ва ЕУ и си сте мом до-
ми на се про ши ри ла на цео свет. Про јек то ва ни ци ље ви на по чет ку 
ман да та ко ји ко ин ци ди ра ју са по чет ком кри зе, упра во то по ка зу ју: 
опре де ље ње за европ ску бу дућ ност Ср би је, не при хва та ње не за ви-
сно сти АП Ко со ва и Ме то хи је, нео п ход ност ја ча ња еко но ми је, ја-
ча ње со ци јал не од го вор но сти Вла де, по о штра ва ње бор бе про тив 
кри ми на ла и ко руп ци је и по што ва ње ме ђу на род ног пра ва. Вла да 

2) Па вло вић, В. (2012), Ци вил но дру штво, пар ти је и из бо ри. Политичкиживот, 5 : 12.

3) Јо ва но вић, М. (2012), Пред сед нич ки из бо ри у Ср би ји 6. и 20. ма ја 2012.го ди не, уОко
избора18-Председничкииизборимај2012,Цен тар за сло бод не из бо ре и де мо кра ти ју и 
На ци о нал ни де мо крат ски ин сти тут за ме ђу на род не од но се, Бе о град, стр.13.
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је на ме ра ва ла да еко ном ске ци ље ве оства ри  ди на мич ним ра стом 
БДП од 7% го ди шње, ра стом за по сле но сти са нај ма ње 200.000 но-
вих рад них ме ста за че ти ри го ди не, сма њи ва њем сто пе на за по сле-
но сти са 18,1% на 11,9%, по ве ћа ва њем стан дар да гра ђа на и рав-
но мер ним ре ги о нал ним раз во јем.4) Уме сто то га на ис те ку ман да та 
не за по сле ност је  по ра сла на 23,7% (но вем бар 2011.) са тен ден ци-
јом ра ста, БДП је спао на 1,5% (2012.), но ми нал ни ма ли раст пла та 
и пен зи ја обез вре ђен је ин фла ци јом од 14,7% на кра ју 2011.го ди не 
ка да је јав ни дуг пре шао 45% бру то до ма ћег про из во да и до сти-
гао су му од 14,48 ми ли јар ди евра. Све је пра тио пад ин ду стриј ске 
про из вод ње и успо ре на ре а ли за ци ја ин фра струк тур них про је ка та: 
не за вр шен ауто-пут, ка шње ње са про из вод њом ауто мо би ла ФИ АТ 
у Кра гу јев цу.5)  Не га тив ни ефек ти до дат но су по ја ча ни по ни шта ва-
њем тре ћи не при ва ти за ци ја и ло шим ра дом при ва ти зо ва них пред-
у зе ћа: та ко је нпр. вла сник вра тио др жа ви же ле за ру Сар тид и об у-
ста вио про из вод њу. Ку му ла ци ја не га тив них трен до ва ре зул ти ра ла 
је па дом стан дар да и по врат но сна жно ути ца ла на  не за до вољ ство 
гра ђа на и кри ти ке Вла де.

Функ ци о ни са ње и ста ње  по ли тич ких ин сти ту ци ја у по сма-
тра ном пе ри о ду по ка зу је успо ра ва ње и де ви ја ци је у про це су кон-
со ли до ва ња де мо кра ти је. На род на скуп шти на је по ка за ла за ви дан 
сте пен функ ци о нал но сти ме ре но бро јем усво је них за ко на. За ко но-
дав ни ди на ми зам у ства ри по ка зу је склад но функ ци о ни са ње пар-
ла мен тар не ве ћи не и до ми на ци ју ег зе ку ти ве над за ко но дав ним 
те лом. „Ефи ка сност” срп ског пар ла мен та под стак ну та је и про це-
ду рал ним из ме на ма по слов ни ка ко јим је убр зан про цес од лу чи ва-
ња, а мо гућ ност ко ри шће ња про це ду ре за оп струк ци ју све де на на 
ми ни мум. Из о ста ја ње сту ди о зни јег ан га жо ва ња по сла ни ка у про-
це су де ба то ва ња о за кон ским про јек ти ма, спо ра дич но ор га ни зо ва-
ње јав ног слу ша ња у за ко до ва ном про це су, ко ри шће ње зна ња, иде ја 
и при мед би ци вил ног сек то ра и по себ но пра ће ња спро во ђе ња за-
ко на, сла бо сти су ко је су ба ца ле сен ку на рад На род не скуп шти не. 
Из вр шна власт оли че на у пред сед ни ку Ре пу бли ке и Вла ди по ка за-
ла је све осо бе но сти ме шо ви тог мо де ла: до ми на ци ју ше фа др жа-
ве над вла дом и пар ла мен тар ном ве ћи ном. За др жа ва ју ћи по зи ци ју 
пред сед ни ка Де мо крат ске стран ке, Б. Та дић је као пред сед ник Ре-
пу бли ке ди рект но упра вљао ра дом пар ла мен тар не ве ћи не и Вла де. 
Из ја ва ма и ак ти ма - ди рект ним уче шћем у скла па њу уго во ра, упли-

4) Екс по зе ман да та ра за са став Вла де, Мир ка Цвет ко ви ћа 7.6.2008. го ди не. До ступ но на : 
http://www.sr bi ja.gov.rs  [20.6.2012.]

5) Ста ти стич ки при лог: ста нов ни штво, ма кро е ко ном ска, при вред на и фи нан сиј ска кре та-
ња, (2012). Преглед, бр. 1: 126-129.
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та њем у од лу чи ва ње Вла де и по је ди них ми ни стар ста ва, он је пре у-
зео уло гу ак тив ног де ла ег зе ку ти ве ко ја устав но при па да Вла ди. Са 
по ли тич ки ин фе ри ор ним пре ми је ром Б.Та дић је по стао цен трал на 
фи гу ра по ли тич ког си сте ма ко ји је по вре ме но функ ци о ни сао по 
пред сед нич ком мо де лу. Ко а ли ци о на Вла да са стро го стра нач ки из-
де ље ним ре со ри ма по ја ча ва ла је по тре бу ар би три ра ња са стра не и 
то је до дат но ја ча ло по зи ци ју пред сед ни ка Ре пу бли ке. Од нос пре-
ма тре ћој гра ни вла сти, суд ској, пот пу но је до вео у пи та ње устав но 
на че ло по де ле вла сти и не за ви сност суд ства. Про цес за ди ра ња у 
не за ви сност суд ске вла сти за по чет је до но ше њем Уста ва РС 2006. 
го ди не, а кул ми ни рао за вр шет ком ре фор ме 2009. го ди не. Пра ћен 
от по ром и оспо ра ва њи ма ака дем ских и струч них кру го ва, али и 
ин сти ту ци ја ЕУ, про цес ре фор ме пра во су ђа пре тво рио се, с јед не 
стра не, у  лу стра ци ју, а с дру ге у но ми на ци ју стра нач ки по доб них 
су ди ја и ту жи ла ца, обе спро ве де не по иде о ло шким кри те ри ју ми-
ма. Уме сто да до би је мо суд ство оја ча не не за ви сно сти, до бро ор-
га ни зо ва но и ефи ка сно, до би ли смо стра нач ки за ви сно пра во су ђе, 
дез ор га ни зо ва но и спо ро. Та кво ста ње ин сти ту ци ја ума њи ло је мо-
гућ ност си сте ма да ефи ка сни је су зби је ко руп ци ју и раз не ви до ве 
ор га ни зо ва ног кри ми на ла и по ред еви дент них успе ха по ли ци је и 
ту жи ла штва да се об ра чу на са број ним кри ми нал ним кла но ви ма 
за шта су до би је на при зна ња ути цај них др жа ва и ме ђу на род них 
ин сти ту ци ја. Успо ра ва ње кон со ли до ва ња ин сти ту ци ја пра ће но је и 
про бле ми ма у ра ду не за ви сних те ла за за шти ту људ ских пра ва као 
што су По ве ре ник за ин фор ма ци је, За штит ник гра ђа на, По ве ре ник 
за род ну рав но прав ност, и сл. То ме тре ба до да ти ло ше оце не о сло-
бо ди ме ди ја. Оп шта оце на је да су ме ди ји под по ли тич ком кон тро-
лом не ин стру мен ти ма по ли тич ке, не го еко ном ске ре пре си је, али 
и ди рект ним упли вом и при ти ском са нај ви шег ме ста - ка би не та 
пред сед ни ка Ре пу бли ке, о че му све до че по ле ми ке уред ни ка, но ви-
на ра и са вет ни ка.6)

Ман дат ни пе ри од Вла де на ме ђу на род ном пла ну био је у 
зна ку из бор не кри ла ти це „и Ко со во и ЕУ” и обе ле жен про бле мом 
ста у са Ко со ва и Ме то хи је и на сто ја њи ма да Ср би ја стек не ста тус 
кан ди да та за члан ство у ЕУ и до би је да тум за от по чи ња ње пре-
го во ра.  Скуп шти на Ко со ва  је 17. фе бру а ра 2008. го ди не акла ма-
ци јом усво ји ла де кла ра ци ју о не за ви сно сти, а по ку шај Ср би је да  
пред ме ђу на род ним су дом у Ха гу тај акт про гла си не ле гал ним са 
ста но ви шта ме ђу на род ног пра ва осу је ћен је. Исто вре ме но Ср би ја 
је при хва ти ла ми си ју ЕУ на Ко со сву и Ме то хи ји и та ко сма њи ла 
уло гу ОУН у ре ша ва њу овог про бле ма. Под им пе ра ти вом убр за ва-

6)  Исто, стр.14-15.
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ња „европ ског пу та” от по чет је ди ја лог око ре ша ва ња „тех нич ких 
пи та ња”, ко ји је за вр шен  број ним ком про ми си ма ко је све стра не 
раз ли чи то ту ма че. Ср би ја је хап ше њем и ис по ру чи ва њем Ра до ва на 
Ка ра џи ћа и Рат ка Мла ди ћа за вр ши ла оба ве зе пре ма Ха шком три-
бу на лу, али је тек на кра ју ман да та  Вла де, 1.мар та 2012., до би ла 
ста тус др жа ве са ко јом ће се раз го вар ти о члан ству7). Про кла мо ва-
на спољ но по ли тич ка по зи ци ја са „че ти ри сту ба”, ЕУ, САД, Ру си-
ја и Ки на, кри ти ко ва на и оспо ра ва на, осла ња ла се пр вен стве но на 
пр ва два „сту ба”. Са рад ња у ре ги о ну је уна пре ђе на. По себ но се ту 
ис ти чу од но си са Хр ват ском, али без до вољ но агил но сти да се ин-
си сти ра на ре ша ва њу имо вин ских и ста ту сних про бле ма број них 
из бе гли ца и бри ге за по ло жај срп ске на ци о нал не ма њи не у зе мља-
ма бив ше Ју го сла ви је. 

Овo je гру би кро ки основ них ка рак те ри сти ка дру штве ног 
кон тек ста ко ји је ути цао на по на ша ње из бор них ак те ра, те мат ско 
об ли ко ва ње из бор них кам па ња и оче ки ва ња би ра ча. Као што у из-
бо ри ма че сто би ва, вла да ју ћа ко а ли ци ја и опо зи ци ја у вред но сном 
од ре ђи ва њу по је ди них еле ме ме на та овог кон тек ста има ле су  ди ја-
ме трал не по зи ци је. 

НОРМАТИВНИОКВИР

Из бор ни мо дел ус по ста вљен 2000. го ди не био је на сна зи и 
у овим пар ла мен тар ним из бо ри ма - јед на из бор на је ди ни ца, за тво-
ре на бло ки ра на ли ста, 5%-тни из бор ни праг ко ји не ва жи за ли сте 
стра на ка ко је пред ста вља ју на ци о нал не ма њи не и рас по де ла ман-
да та Д'Он то вом фор му лом. Је ди на про ме на нор ма тив них пра ви ла 
од но си ла се на рас по де лу ман да та. Од ред бе из бор ног за ко на по ко-
ји ма су стран ке са мо стал но рас по де љи ва ле ман да те, Устав ни суд 
про гла сио је не у став ним, па се из ме на ма из бор ног за ко на ман да ти 
до де љу ју кан ди да ти ма по ре до сле ду на ли сти. При то ме се мо ра 
во ди ти ра чу на да сва ко тре ће по сла нич ко ме сто при па да ма ње за-
сту пље ном по лу,  же на ма.

Од ре де мо кра ти за ци је ова кав про пор ци о нал ни мо дел из бор-
ног си сте ма нај ду же је у при ме ни. По ње му су на род ни по сла ни ци 
би ра ни пет, а од бор ни ци два пу та. Основ ни про блем код ова квог 
мо де ла је сте де пер со на ли зо ва ност пред став ни ка – гра ђа нин не зна 
ко га пред ста вља у оп шти ни, гра ду и Ре пу бли ци. По сла ни ци и од-
бор ни ци су де ле га ти стран ке, а не пред став ни ци гра ђа на. Та кав мо-

7) Ван Ром пеј: „Ср би ја по ста ла кан ди дат за ЕУ“, до ступ но на: http:// www.blic.rs 
[17.6.2012.]
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дел де мо ти ви ше  из бор ну пар ти ци па ци ју, а по сла ни ке и од бор ни ке 
усме ра ва ис кљу чи во на стран ку. У та квим усло ви ма, по ли тич ки 
си стем функ ци о ни ше по прин ци пи ма пар то кра ти је, а из бор не ко а-
ли ци је су спен ду ју деј ство за кон ског из бор ног пра га, про из во де ћи 
фраг мен та ци ју пар ла мен тар ног стра нач ког си сте ма. По ку шај да се 
спро ве де це ло ви та из бор на ре фор ма и ови не до стат ци убла же, ни је 
ус пео. Ме ђу тим, ипак је про ме ње но не ко ли ко за ко на ко ји тан ги ра-
ју при ступ из бор ној аре ни па су по тој ло ги ци ути ца ли и на пар ла-
мен тар не из бо ре.

Пр во је до нет но ви за кон о по ли тич ком ор га ни зо ва њу ко јим 
је утвр ђен 100 пу та ве ћи цен зус за ре ги стра ци ју стран ке та ко да 
се уме сто до са да шњих 100 осни ва ча са да тра жи 10.000 хи ља да. 
То ли ко пот пи са је по треб но и за по др шку кан ди да ту ри пред сед-
ни ка Ре пу бли ке. Због то га су не ке стран ке по кре ну ле про цес оце-
не устав но сти ове од ред бе. Про кла мо ва ни циљ - сма њи ва ње бро ја 
стран ка и ста би ли за ци ја стра нач ког си сте ма, де ли мич но је оства-
рен. У  тре нут нут ку рас пи си ва ња из бо ра у ре ги стру је би ло 89 упи-
са них стра на ка, од че га је ви ше од по ло ви не но ми нал но за сту па ла 
ин те ре се на ци о нал них ма њи на. За тим је до нет за кон о је дин стве-
ном би рач ком спи ску и по пр ви пут је са чи ње на ком плет на еви ден-
ци ја би ра ча. Кри ти ке из ре че не на сум ње у уку пан број би ра ча са мо 
су пу то каз да си стем са да тре ба стал ним ажу ри ра њем до ве сти до 
што ве ће тач но сти. Ова чи ње ни ца је ва жна и за из бор пред сед ни ка 
др жа ве. Иако ак ту ел на ре ше ња не са др же ни ка ка ве цен зу се ко ји 
усло вља ва ју ње гов из бор, ажур на еви ден ци ја би ра ча по ди же кре-
ди би ли тет чи та вог про це са. На кра ју су учи ње не зна чај не из ме не 
у кон тро ли фи нан си ра ња и ме диј ском пра ће њу из бор них кам па ња 
чи ме је из бор ни про цес, иако уз број не кри ти ке, до био на озбиљ-
но сти и по ди гао од го вор ност свих ак те ра за ре гу лар ност ових 
аспе ка та из бор не утак ми це.8)

Иде ја уоб ли че на у за кон ски про је кат да се уве де про фе си о-
нал на из бор на ад ми ни стра ци ја и стра нач ки ак ти ви сти ис кљу че из 
из бор них ор га на ка ко би се на гла си ла про фе си о нал ност, по ли тич-
ка не у трал ност и не при стра сност у вр ше њу из бор них рад њи, ни је 
при хва ће на. Као што ни су спрем не да при хва те про ме не из бор ног 
мо де ла и од рек ну се мо но по ла над пред став нич ким ман да ти ма, 
стран ке ни су хте ле да се ли ше мо гућ но сти кон тро ле и ар би три-
ра ња и у из бор ном про це су, и то ди рект но пре ко из бор них ор га на. 

Ка ко и тех нич ке из ме не из бор них пра ви ла мо гу има ти ди-
рект не по сле ди це по ис ход из бор не од лу ке, што ће се ви де ти и на 

8) Јо ва но вић, М. (2012). Ин сти ту ци о нал ни оквир из бор ног си сте ма - „ма ла” или „ве ли-
ка”из бор на  ре фор ма?.Политичкиживот,  5: 19.
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при ме ру ових из бо ра, ва жно је има ти у ви ду основ не нор ма тив-
не де тер ми нан те из бор ног си сте ма по ко ји ма се од ви ја ла из бор на 
утак ми ца да би  раз у ме ло по на ша ње из бор них ак те ра и ре зул та ти.

АКТЕРИИКАМПАЊЕ

Про пор ци о нал ни из бор ни си стем прет по ста вља са мо ста лан 
из бор ни на ступ пар ти ја. Ко а ли ци је ни су има нент не овом из бор ном 
мо де лу јер се сва кој стран ци до зво ља ва да про ве ри свој реј тинг у 
би рач ком те лу, од но сно до би је гла со ве би ра ча  оних со ци јал них 
сло је ва чи је ин те ре се за сту па ју.

Ме ђу тим, на из бо ри ма 2012. го ди не у Ср би ји то ни је био 
слу чај. За ме ста у На род ној скуп шти ни пре тен до ва ло је 18 из бор-
них ли ста, че ти ри ма ње не го на прет ход ним из бо ри ма, у окви ру 
ко јих је би ло по стро је но 93 ор га ни за ци је - 54 пар ти је, од 89 упи са-
них у ре ги стар, и 39 удру же ња и гру па гра ђа на. Од осам на ест из-
бор них ли ста, је да на ест је на сту пи ло  са мо стал но - де вет из бор них 
ли ста пар ти ја: Де мо крат ска стран ка Ср би је, Са вез вој во ђан ских 
Ма ђа ра, Стран ка де мо крат ске ак ци је Сан џа ка, Ни је дан од по ну-
ђе них од го во ра, Срп ска ра ди кал на стран ка, Ко му ни стич ка пар ти ја 
- Јо сип Броз, Со ци јал де мо крат ски са вез, Ре фор ми стич ка стран ка и 
Цр но гор ска пар ти ја, и из бор не ли сте два по кре та, уства ри две гру-
пе гра ђа на: Две ри за жи вот Ср би је и По крет рад ни ка и се ља ка. Из 
ове гру пе три из бор не ли сте сте кле су пар ла мен тар ни ста тус, ДСС 
пре ско чив ши за кон ски из бор ни праг,  СДА и Ни је дан од по ну ђе-
них од го во ра, осво јив ши број гла со ва ве ћи од при род ног из бор ног 
пра га. 

Са мо ста лан на ступ ве ћи не од утвр ђе них из бор них ли ста 
ишао би у при лог тврд њи да про пор ци о нал ни из бор ни си стем 
сма њу је по тре бу из бор них ко а ли ци ја. Ме ђу тим, то је при вид. У 
пре о ста лих се дам ко ла ци о них ли ста би ло је свр ста но 45 пар ти ја, 
ви ше од по ло ви не упи са них у ре ги стар, и 37 гру па гра ђа на, удру-
же ња гра ђа на, из бе гли ца, пред у зет ни ка и сл., и свих се дам ли ста 
осво ји ло је по сла нич ке ман да те. Са мо је ли ста Ко а ли ци ја ал ба на ца 
Пре шев ске до ли не ко ри сти ла за то при род ни из бор ни праг, док су 
све оста ле пре ско чи ле гра ни цу за кон ског из бор ног пра га од 5% ва-
же ћих гла со ва. Ко а ли ци о ним на сту пом пар ти је су из бе гле деј ство 
из бор ног пра га. Ко а ли ци је су би ле мно го чла не и че сто из гле да ле 
као „хар мо ни ке”, рас те за ле су се оно ли ко ко ли ко је би ло ин те ре-
се на та да ко а ли ци ји при сту пе, без про грам ске и иде о ло шке кон зи-
стент но сти. Ко а ли ци о ни уго во ри, бо ље ре че но, до го во ри ли де ра 
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ко а ли ци о них чла ни ца, оста ли су ван до ма ша ја чла но ва пар ти ја, па 
и би ра ча и ши ре јав но сти. 

Та бе ла 1. Из бор не ли сте ко је је утврдила 
Републич ка из бор на ко ми си ја

ред
ни 

број
на зив ли сте

број 
кан ди

да та
пр ви на ли сти

1 Избор за бољи живот  Борис Тадић 250 Драган Ђилас

2 Српска радикална странка  др Војислав 
Шешељ 250 Војислав Шешељ

3 Уједињени региони Србије  Млађан 
Динкић 245 Млађан Динкић

4 Чедомир Јовановић  Преокрет 250 Чедомир Јовановић
5 Покренимо Србију  Томислав Николић 250 Томислав Николић

6 Демократска странка Србије  Војислав 
Коштуница 250 Војислав Коштуница

7 Ивица Дачић  “СПС, ПУПС, ЈС” 250 Ивица Дачић
8 Двери за живот Србије 209 Бранимир Нешић

9 Савез Војвођанских Мађара  Иштван 
Пастор 250 Балинт Пастор

10 Реформистичка странка  Проф. др 
Милан Вишњић 175 Александар Вишњић

11 Странка демократске акције Санџака  
др Сулејман Угљанин 30 Ифета Радончић

12 Покрет радника и сељака 190 Зоран Драгишић

13 Социјалдемократски савез  Небојша 
Лековић 182 Даница Грујичић

14 Све заједно: БДЗ, ГСМ, ДЗХ, ДЗВМ, СС 
 Емир Елфић 68 Емир Елфић

15 Коалиција Албанаца Прешевске долине 11 Риза Халими
16 Црногорска партија  Ненад Стевовић 52 Ненад Стевовић
17 Комунистичка партија  Јосип Броз 60 Јосип Броз
18 Ниједан од понуђених одговора 93 Никола Тулимировић

Ка рак те ри сти ка ових из бо ра је ста па ње пред из бор не и из-
бор не кам па ње за ло кал не, по кра јин ске, пар ла мен тар не и пред сед-
нич ке из бо ре. Пред из бор на кам па ња за по че ла је знат но ра ни је, по-
чет ком апри ла 2010. го ди не. Пе ти ци јом Срп ске на пред не стран ке и 
Но ве Ср би је са ми ли он пот пи са и ни зом ма сов них ми тин га зах те-
ва но је рас пи си ва ње пре вре ме них пар ла мен тар них из бо ра. Кон ти-
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ну и ра но се од ви јао низ из бо ра од бор ни ка за скуп шти не оп шти на у 
2011. го ди ни, за сто ји и усло вља ва ња за до би ја ње ста ту са кан ди да-
та за члан сто у ЕУ, те све отво ре ни је ме ђу соб не кри ти ке парт не ра у 
Вла ди. Они ће еска ли ра ти сме њи ва њем Мла ђе на Дин ки ћа са ме ста 
пот пред сед ни ка и ми ни стра и ре кон струк ци јом Вла де по ло ви ном 
мар та 2011. го ди не. На то се на до ве зу је спек та ку лар ни штрајк гла-
ђу То ми сла ва Ни ко ли ћа, ли де ра СНС у апри лу исте го ди не, као ра-
ди ка лан чин про те ста због од би ја ња вла сти да рас пи ше пре вре ме-
не из бо ре. Вла да ју ћа ве ћи на оста ла је чвр ста у на ме ри да по тро ши 
чи тав ман дат и у то ме је ус пе ла. То је од 1990. го ди не дру га вла да 
ко ја је тра ја ла чи тав Уста вом од ре ђен ман дат ни пе ри од. 

У том пе ри о ду ни је би ла ак ту ел на иде ја да се одр же и пре-
ве ре ме ни пред сед нич ки из бо ри јер је ман дат Б. Та ди ћу ис ти цао 
2013. го ди не. Про це ном из бор них стра те га Де мо крат ске стран ке 
да би исто вре ме но одр жа ва ње из бо ра на свим ни во и ма има ло си-
нер гиј ско деј ство на њи хов реј тинг, од но сно да ће во ђе ње кам па ње 
од стра не ли де ра по ве ћа ти број гла со ва за њи хо ве из бор не ли сте, 
тра си ран је пут да  Б.Та дић остав ком ство ри прав ни основ за оп-
ште из бо ре и то је учи ње но. Рас пи си ва ње пред сед нич ких из бо ра у 
је ку из бор не кам па ње за од бор ни ке и по сла ни ке ауто мат ски је до-
ве ло до про ме не из бор них кам па ња. До та да пре те жно про грам ске, 
за ме њу ју се ли дер ским кам па ња ма9).

Из ла зак из кри зе као ло ги чан од го вор на ду бо ку еко ном ску, 
со ци јал ну, ин сти ту ци о нал ну, по ли тич ку и мо рал ну стаг на ци ју у 
дру штву, чи ни ло је око сни цу про грам ске кам па ње. У ни јан са ма ре-
то рич ке и мар ке тин шке при ро де сви су ну ди ли ре ше ња за при вла-
че ње стра них ин ве сти ци ја, фа во ри зо ва ње ма лих и сред њих пред-
у зе ћа, под сти ца је пред у зет ни ци ма за ве ће за по шља ва ње, до та ци је 
по љо при вред ни ци ма, по кре та ње и фи нан си ра ње ин фра струк тур-
них обје ка та, ре фор му по ре ског си сте ма, све о бу хва тан и из да шни-
ји си стем со ци јал не за шти те, де пар ти за ци ју јав них пред у зе ћа и 
уста но ва, де цен тар ли за ци ју др жа ве, ефи ка сни ју, про фе си о нал ни ју 
и ма њу ад ми ни стра ци ју, и сл. Ко хе зив ни фак тор и ак си ом ски про-
па ги ра ни услов за оства ри ва ње обе ћа ног, го то во свих ак те ра у кам-
па њи, би ло је што бр же члан ство у ЕУ. Упа дљи во је по ти ски ва ње 
у дру ги план круп них др жав них и на ци о нал них те ма : ре ша ва ње 
ста ту са Ко со ва и Ме то хи је, за шти та и по др шка Ре пу бли ци Срп-
ској, бри га за за шти ту пра ва срп ске на ци о нал не ма њи не у др жа-
ва ма на ста лим на тлу бив ше  СФР Ју го сла ви је. Ин си сти ра њем на 
жи вот ним пи та њи ма ак те ри су ослу шки ва ли оче ки ва ња гра ђа на и 
про фи ли са ли сво ју по ну ду би ра чи ма усме ра ва ју ћи их на ра ци о на-

9) Сла ву је вић, З. (2012). Из бор на кам па ња 2012.го ди не, Политичкиживот, 5:27-35
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лан из бор ал тер на ти ва за ре ша ва ње број них про бле ма. Ипак, ра-
ци о на лан из бор је из о стао. Исте те ме, иста ре ше ње, иста обе ћа ње 
ујед на чи ли су из бор ну по ну ду ко ја се раз ли ко ва ла са мо по стра-
нач ким ам бле ми ма. То је до ве ло до кон фу зи је и су жа ва ња про сто-
ра за ра ци о на лан из бор про сеч ног би ра ча. Ка ко су про мо те ри из-
бор них по ру ка пре вас ход но би ли пар тиј ски ли де ри, рас пи си ва њем 
пред сед нич ких из бо ра оно ма ло еле мен та про грам ског по ти сну то 
је у дру ги план и за ме ње но ли дер ским кам па ња ма чак и у оним 
стран ка ма и ко а ли ци ја ма ко је ни су има ле пред сед нич ке кан ди да те. 
Оп шта је оце на да су до ми ни ра ле по зи тив не кам па ње са еле мен ти-
ма не га тив не и пр ља ве кам па ње, по себ но у дру гом кру гу пред сед-
нич ких из бо ра.10)

РЕЗУЛТАТИИПОСЛЕДИЦЕ

Ма ња из ла зност на би ра ли шта, по раз вла ди не ко а ли ци је 
оку пље не око ДС, зна чај но оси па ње бро ја би ра ча два глав на из бор-
на ри ва ла, на пред ња ка и де мо кра та, ве ли ки раст гла со ва ко а ли ци је 
оку пље не око со ци ја ли ста, крах ра ди ка ла ко ји су оти шли у ван пар-
ла мен тар ну опо зи ци ју и зна ча јан успех по кре та Две ри, као но вог 
су бјек та на по литчкој сце ни, нај мар кант ни ји су ре зул та ти ре дов-
них  ђур ђев дан ских пар ла мен тар них из бо ра 2012. го ди не.

По сле  ра ста из ла зно сти би ра ча у по след ња че ти ри из бор на 
ци клу са од 2000. до 2008. го ди не, на мај ским из бо ри ма 2012. го ди-
не до ла зи до зна чај ног опа да ња из бор не пар ти ци па ци је. На би ра ли-
шта је укуп но иза шло 57,8% упи са них би ра ча, 4% или око 150.000 
би ра ча ма ње не го у прет ход ним пар ла мен тар ним из бо ри ма че ти ри 
го ди не ра ни је.11) Мно го је фак то ра ко ји су ути ца ли да се у овом 
из бор ном ци клу су пре ки не тренд ра ста из ла зно сти на би ра ли шта. 
Пр ви је сва ка ко пад стан дар да гра ђа на ко ји се нај бо ље ви ди по ра-
сту не за по сле но сти и па ду пла та. Не по вољ ни при вред ни трен до ви 
ни су са мо про из вод екс тер них уда ра свет ске еко ном ске кри зе. Они 
су до брим де лом по сле ди ца ло ше еко ном ске по ли ти ке ни за вла да, 
не у спе шно из ве де не при ва ти за ци је и од су ства во ље и зна ња по ли-
тич ке кла се да об ли ку је при вред ни и ад ми ни стра тив ни ам би јент 
ко ји би при ву као стра не ин ве сти то ре. Ефек ти свет ске еко ном ске 
кри зе то су са мо по ја ча ли и ого ли ли. Дру ги је раз о ча ра ност у из-
бор ну по ну ду. Стран ке и из бор не ко а ли ци је су у из бор ној кам па њи 

10) Сла ву је вић, З. (2012). Из бор на кам па ња 2012.го ди не, Политичкиживот, 5:27-35

11) Сви по да ци у та бе ла ма и о из бо ру на род них по сла ни ка  пре у зе ти су из из ве шта ја Ре пу-
блич ке из бор не ко ми си је, http:// www. rik. par la ment. gov.rs [11.5.2012.]
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то ли ко при бли жи ле ста во ве да би рач ни је мо гао уочи ти по себ но-
сти ко је би га мо ти ви са ле да на би ра ли шти ма ја сни је ис ка же свој 
став и при кла њао се оп штем ста ву „да су сви исти”. Дру гим ре чи-
ма би ра чи ни су ви де ли сна гу ко ја би ра ди кал но про ме ни ла ста ње. 
Оп штој апа тич но сти ко ја је под сти ца ла ап сти нен ци ју до при но си ла 
је и сли ка две де це ниј ске кри зе и по тро ше ност енер ги је оче ки ва ња 
у ни зу из бор них ци клу са. Не ис пу ње на обе ћа ња, не из глед на пер-
спек ти ва европ ских ин те гра ци ја, при вред ног опо рав ка, ре ша ва-
ња ни за сло же них пи та ња од „ве чи тог” ко смет ског, до про бле ма 
у здрав ству, обра зо ва њу и дру гим со ци јал ним сфе ра ма чи ни ла су 
не под сти ца јан кон текст и то у то ли кој ме ри да се и ово ли ка из ла-
зност мо же сма тра ти за до во ља ва ју ћом. Тре ћи се очи ту је у од су-
ству ак тив ног уче шћа ци вил ног сек то ра у мо ти ви са њу би ра ча да 
ис ко ри сте би рач ко пра во. Ово су по сле 2000. го ди не, пр ви из бо-
ри у ко ји ма не вла ди не ор га ни за ци је ни су во ди ле кам па њу за ве-
ћу из ла зност, а ко је су че сто ли чи ле на об лик по др шке вла да ју ћим 
струк ту ра ма. На про тив, са да је за бе ле же но ве о ма ак тив но уче шће 
ин те лек ту ал них кру го ва на кри ти ци из бо ра ко ја се од ви ја ла кроз 
кам па њу „бе лих ли сти ћа” што је сва ка ко у од ре ђе ној ме ри ути ца ло 
на је дан број бир ча да 6. ма ја не ис ко ри те би рач ко пра во. С об зи-
ром да су ово би ли оп шти из бо ри, да су гра ђа ни би ра ли пред сед ни-
ка Ре пу бли ке, од бор ни ке, по сла ни ке у на ци о нал ном  пар ла мен ту и 
пар ла мен ту АП Вој во ди не, те да ни ко од ре ле вант них по ли тич ких 
гру ап ци је ни је бој ко то вао из бо ре, што је прет по ста вља ло ве ћу ан-
га жо ва ност гра ђа на на би ра ли шти ма, из ла зност је озбиљ но упо зо-
ре ње по ли тич ким ели та ма и стран ка ма. На ред ни из бор ни ци клу си 
по ка за ће да ли је овај пад из ла зно сти про ла зна епи зо да или на ја ва 
трен да ко ји не би под сти цај но де ло вао на ле ги тим ност ин сти ту ци-
ја и кон со ли да ци ју де мо крат ског по рет ка.

Ве ћи од зив би ра ча од ре пу блич ког про се ка ре ги о нал но по-
сма тра но, за бе ле жен је у цен трал ном де лу Ср би је (58,2%) и Вој-
во ди ни (58,3%), али и у овим ре ги ја ма око 3% ма ње у од но су на 
из бо ре 2008. го ди не. Град Бе о град, као дру га ре ги ја по ве ли чи ни 
би рач ког те ла имао је, ре ла тив но по сма тра но, ве ћу ап сти нен ци ју у 
од но су на прет ход ни из бор ни ци клус: ма ја 2012. го ди не гла са ло је 
5% ма ње би ра ча. Ме ђу тим, то је све га 35.000 би ра ча ма ње не го пре 
че ти ри го ди не. На и ме број би ра ча у Бе о гра ду у од но су на из бо ре 
2008. го ди не по рас тао је за око 70.000 што ре ла ти ви зу је пад из ла-
зно сти про цен ту ал но по сма тра но. Би ра чи су у нај ве ћем бро ју иза-
шли на би ра ли шта ипак у окру зи ма на ју гу - То плич ком (70,1%), 
Пи рот ском (69,5%), Ја бла нич ком (69%). У са мо јед ном окру гу, 
Бор ском (49,6%), иза шло је ма ње од по ло ви не упи са них би ра ча и 
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то је убе дљи во нај ма њи од зив у овом из бор ном ци клу су по сма тра-
но по окру зи ма. Де таљ ни је ана ли зе ће по ка за ти шта је та кав од зив 
зна чио за реј тинг по је ди них стра на ка и ко а ли ци ја, од но сно чи ји су 
би ра чи и при ста ли це ап сти ни ра ли.

Табела 2. Број бирача који су гласали по окрузима

Окрузи Уписано бирача
Гласало бирача
ф %

Град Београд 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
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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
Заводи за извршење 
затворских санкција 9.233 7.124 77,16

Са та квим од зи вом би ра ча тре ћи на из бор них ли ста ус пе ла 
је да пре ђе из бор ни праг од 5% или 195.645 гла со ва, што је био 
ми ни ма лан број гла со ва по тре бан за уче шће у рас по де ли ман да та. 
При то ме тре ба има ти у ви ду да је са мо јед на стран ка, Де мо крат ска 
стран ка Ср би је, са мо стал но на сту пи ла на из бо ри ма. Све оста ле из-
бор не ли сте су ко ла ци о не ли сте ви ше стра на ка и ра зних удру же ња 
и гру па гра ђа на. По ред њих, још пет из бор них ли ста на ци о нал них 
ма њи на уче ству ју у рас по де ли ман да та на осно ву при род ног из-
бор ног пра га. Та ко је чак је да на ест из бор них ли ста оства ри ло пар-
ла мен тар ни ста тус, али је за то би ло чак 465.618 ба че них гла со ва. 
То ли ко је укуп но гла со ва осво ји ло се дам из бор них ли ста ко је ни су 
осво ји ле ман да те, што је ви ше стру ко ви ше не го 2008.го ди не ка да 
је број ра су тих гла со ва био бли зу 100.000. 

Табела 3. Редослед изборних листа

назив листе број 
гласова

%  
гла-
сова

број 
ман-
да та

% 
ман да-

та
Покренимо Србију 940.659 24,04 73 29,20

Избор за бољи живот 863.294 22,06 67 26,80

СПС-ПУПС-ЈС 567.689 14,51 44 17,60

Демократска странка Србије 273.532 6,99 21 8,40

Преокрет 255.546 6,53 19 7,60

Уједињени региони Србије 215.666 5,51 16 6,40

Српска радикална странка 180.558 4,61 0 -

Двери за живот Србије 169.590 4,33 0 -

Савез војвођанских Мађара 68.323 1,75 5 2,00

Покрет радника и сељака 57.199 1,46 0 -

Комунистичка партија 28.977 0,74 0 -

Странка деморкатске акције Санџака 27.708 0,71 2 0,80

Све заједно 24.993 0,64 1 0,40
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Ниједан од понуђених одговора 22.905 0,59 1 0,40

Социјалдемократски савез 16.572 0,42 0 -
Коалиција Албанаца Прешевске 
долине 13.384 0,34 1 0,40

Реформистичка странка 8.867 0,23 0 -

Црногорска партија 3.855 0,10 0 -

Два глав на из бор на фа во ри та и ри ва ла, ко а ли ци је оку пље не 
око СНС и ДС, до би ли су мно го ма ње гла со ва у од но су на оче ки-
ва ња из бор них шта бо ва, али и у од но су на прет ход не из бо ре. У 
од но су на пар ла мен тар не из бо ре 2008. го ди не СНС је из гу би ла, 
ако им при пи ше мо и све гла со ве ма тич не СРС, око 100.000 гла-
со ва. Де мо кра те су, чак ако им при до да мо и гла со ве Ује ди ње них 
ре ги о на Ср би је ко је је пред во дио Г17 ко ји је на из бо ри ма 2008. 
го ди не на сту пио под окри љем ко а ли ци је ДС, оста ле без по др шке 
око 500.000 би ра ча.

На пред ња ци су осво ји ли нај ви ше гла со ва и осим из бор не по-
бе де и нај ве ћег бро ја ме ста у На род ној скуп шти ни по бе ди ли су и 
свог глав ног ри ва ла Срп ску ра ди кал ну стран ку. Из бо ри су озна-
чи ли крај про це са по де ле, кон фил ка та и ства ра ња но ве Срп ске 
на пред не стран ке. Ра ди ка ли, нај мо но лит ни ја и нај ја ча оп зи ци о на 
стран ка го то во чи та ву де це ни ју, оста ла је ис под за кон ског из бор-
ног пра га. От це пље но кри ло у но во фор ми ра ној СНС при до би ло 
је го то во све: чла но ве, би ра че, по сла нич ке ман да те и ме диј ску па-
жњу. Из бор ни су но врат ба цио је ра ди ка ле  на мар ги ну ва нин сти-
ту ци о нал не опо зи ци је са до брим из гле ди ма  да, по не ми нов ном 
да љем оси па њу чла но ва, функ ци о не ра и би ра ча, у ду жем вре ме ну 
оста ну ван по ли тич ких ин сти ту ци ја и не ста не са по ли тич ке по зор-
ни це. Про грам ски и по ли тич ки за о крет и ли дер ски кон ти ну и тет 
ни је био смет ња на пред ња ци ма да за др же глав ни ну би рач ког те ла 
ко је је по др жа ва ло ра ди ка ле и при до би ју но ве. По бе да је обез бе ђе-
на упра во за то што ни је би ло оси па ња бро ја гла со ва и по ред че тво-
ро го ди шњег су ко ба, стал ног ме диј ског под се ћа ња на  ра ди кал ско 
по ре кло, и фор ма ти зо ва ња стра нач ке струк ту ре ко је су кроз пр ља-
ву кам па њу по тен ци ра ле де мо кра те.

Гу бит ком сва ког тре ћег би ра ча у од но су на из бо ре 2008. 
го ди не де мо кра те су по сле ра ди ка ла нај ве ћи гу бит ни ци мај ских 
из бо ра, иако су осво ји ли са мо 2% гла со ва ма ње од на пред ња ка. 
Ли де ри ДС пре ви де ли су сте пен не за до вољ ства гра ђа на по ли ти-
ком ко ју су во ди ли. Сти гла их је ка зна би ра ча ко ји су пер ци пи ра-
ли ДС као глав ног кре а то ра по ли ти ке ко ја ни је ис пу ни ла из бор на 
обе ћа ња, као је ди ног од го вор ног за укуп но ло ше ста ње у др жа ви 
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и дру штву и ка зни ли су их ма њом из бор ном по др шком. Ин тен зив-
на мар ке тин шка кам па ња и рас пи си ва ње пре ве рем них из бо ра за 
пред сед ни ка Ре пу бли ке ни је би ло до вољ но да ком пен зу је бе жа ње 
би ра ча из та бо ра де мо кра та у ап сти нен ци ју или у дру ге стра нач ке 
фа ми ли је. Ку му ла тив но са по ра зом ли де ра ДС у из бор ној тр ци за 
пред сед ни ка Ре пу бли ке де мо кра те су сма њи ле шан се да оста ну на 
вла сти и по ред успе ха ко а ли ци о них парт не ра из Вла де за то што су 
ло шом так ти ком пот це ни ли спрем ност до ју че ра шњих са ве зни ка 
да на пу сте “стра те шког” пар тен ра као што су 2008. го ди не на пу-
сти ле прет ход ног.

Ко а ли ци ја СПС-ПУПС-ЈС пра ви сје по бед ник пар ла мен тар-
них из бо ра 2012. го ди не. За раз ли ку од де мо кра та ко је су би ра чи 
ка зни ли, со ци ја ли сти и ко а ли ци о ни парт не ри на гра ђе ни су за рад у 
Вла ди са око 254.000 но вих гла са ча по ве ћа ва ју ћи та ко свој из бор ни 
реј тинг за око 80% у од но су на број гла со ва на пар ла мен ра ним из-
бо ри ма 2008. го ди не. Сти сну ти из ме ђу бло ка де мо кра та и на пред-
ња ка ко ји ни су при кри ва ли ам би ци је да по ла ри за ци јом стра нач ки 
си стем у Ср би ји усме ре ка дво пар ти зму, со ци ја ли сти су са ко а ли-
ци о ним парт не ри ма ус пе ли да пре ки ну тренд оси па ња би ра ча и да 
се по зи ци о ни ра ју не са мо као “је зи чак на ва ги” у пра вље њу по-
сти збор них ко а ли ци ја, не го и као кон гло ме рат ко ји иако ма њин ски 
парт нер у вла сти има уце њи вач ки по тен ци јал да оства ри мно го бо-
љу по зи ци ју у Вла ди.

Де мо крат ска стран ка Ср би је и Ли бе рал но де мо крат ски са-
вез, пр ви са мо стал но а дру ги уз по моћ ко а ли ци је Пре о крет, су-
прот ним по ли тич ким по зи ци о ни ра њем на по ло ви ма по ли тич ког 
спек тра хо мо ге ни зо а ва ли су би ра че у та квој ме ри да су  пре шли 
из бор ни праг и учвр сти ли сво је би рач ко те ло. ДСС је осво ји ла око 
200.000 гла со ва ма ње не го у из бо ри ма 2008. го ди не ка да је на сту-
па ла са Но вом Ср би јом. Та чи ње ни ца је ин тер сант на за ана ли зу 
реј тин га на пред ња ка у окви ру чи је ко а ли ци је је на ово го ди шњим 
из бо ри ма на сту пи ла НС. Ли бе ра ли су то ком кам па ње по де ша ва ли 
сво је на сту пе убла жа ва ју ћи ре то ри ку и тра же ћи про стор да из бег-
ну деј ство из бор ног пра га. У то ме им је зна чај но по мо гло не рас по-
ло же ње пре ма де мо кра та ма и ко ле ба ње би ра ча у њи хо вом кор пу су.  

Ује ди ње ни ре ги о ни Ср би је, ко а ли ци о ни са вез де се ти на гру-
па гра ђа на и ре ги о нал них стра на ка оку пље них око Г 17, игра ју-
ћи на кар ту де цен тра ли за ци је по ку ша ли су мо но по ли зо ва ти овај 
сег мент у по ли тич ком по љу ра чу на ју ћи на гла со ве би ра ча ко ји су 
не за до вољ ни “бе о гра ди за ци јом”, по ли ти ке. Овај ри зич ни по тез 
ли де ра Г17, М. Дин ки ћа, ни је дао  ре зул тат ко ји су оче ки ва ли кон-
струк то ри. Јед но став но, иде ја де ме тро по ли за ци је по ли ти ке у кон-
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тек сту оп штих из бо ра ни је има ла шан су. Ли дер ске кам па ње пот-
пу но су у сен ци оста ви ле про грам ска пи та ња ло кал не са мо пра ве.

Ва жно је ис та ћи и из бор ни ре зу лат по кре та Две ри. Ова по-
ли тич ка ор га ни за ци ја за сно ва на на про мо ви са њу тра ди ци је вр ло 
бр зо се по зи ци о ни ра ла у по ли тич кој аре ни при до би ја ју ћи по др шку 
кон зер ва тив но ори јен ти са них гла са ча. Ре зу ла тат на пар ла мен тар-
ним из бо ри ма ко ји их је оста вио не знат но ис под из бор ног пра га 
као и осва је ње од бор нич ких ме ста у ни зу скуп шти на оп шти на и 
гра до ва, с об зи ром да се ра ди о но вој ор га ни за ци ји ко ја не ма ни 
чвр сту и уигра ну ор га ни за ци ју, ни ма сов но члан ство, ка дров ске, 
фи нан сиј ске и дру ге ма те ри јал не ре су ре се, мо же се сма тра ти успе-
хом.

Стран ке на ци о нал них ма њи на осво ји ле су оче ки ва ни број 
ме ста у На род ној скуп шти ни. Те ри то ри јал но и по ли тич ки кон цен-
три са ни је ма њи не, по пут ма ђар ске на ци о нал не за јед ни це, оства ри-
ле су мак си ма лан ре зул тат. По пр ви пут, ко ри сте ћи мањ ка ве од ред-
бе о ре ги стра ци ји по ли тич ких стра на ка ко ји омо гу ћа ва стран ка ма 
на ци о нал них ма њи на упис у ре ги стар по ли ти тич ких стра на ка по 
бла жем кри те ри ју му, а што по врат но зна чи из бе га ва ње усло ва за-
кон ског из бор ног пра га, јед на стра на ка, Ни је дан од по ну ђе них 
од го во ра, ко ја фор мал но за сту па вла шку на ци о нал ну за јед ни цу, 
сте кла је пар ла мен тар ни ста тус отва ра ју ћи по ле ми ке о за кон ској 
ре гу ла ти ви ко ја уре ђу је по ли тич ко ор га ни зо ва ње и из бор ни си-
стем.

ЕПИЛОГ

Де ве ти по ре ду пар ла мен тар ни из бо ри до не ли су про ме не на 
по ли тич кој сце ни Ср би је ко је ре зул та ти гла са ња и рас по де ла ме ста 
у На род ној скуп шти ни ни су на го ве шта ва ли. Де мо крат ска стран ка 
је мо гла за др жа ти власт са прет ход ним ко а ли ци о ним парт не ри ма и 
по ред ло шег из бор ног ре зу ла та та. Ме ђу тим, Б.Та дић је, охра брен 
по бе дом у пр вом кру гу пред сед нич ких из бо ра, од био по ну ду и зах-
тев ко а ли ци о них пар те не ра и до ју че ра шњих „при род них са ве зни-
ка” за фор ми ра ње пар ла мен тар не ве ћи не и Вла де од мах по одр-
жа ним из бо ри ма. Од лу ку о то ме од ло жио је за крај дру гог кру га 
пред сед нич ких из бо ра ра чу на ју ћи. Из гу бив ши ман дат пред сед ни-
ка Ре пу бли ке Б.Та дић је из гу био парт не ре, мо гућ ност да фор ми ра 
Вла ду и на кра ју ме сто пред сед ни ка ДС. Ре ал тив ни из бор ни не-
у спех пре тво рио се у оп шти по раз. Су прот но, осво јив ши ман дат 
ше фа др жа ве, Т. Ни ко лић је по стао ап со лут ни по бед ник - фор ми-
рао је Вла ду, пру е зео члан ство и би рач ко те ло СРС и но во о сно ва-
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ну СНС до вео до по зи ци је нај сна жни је по ли тич ке стран ке. Ма ње 
оси па ње би рач ког ра ди кал ско-на пред њач ког кор пу са од би рач ког 
те ла де мо кра та од ре ди ло је по бед ни ка ђур ђев дан ских из бо ра 2012. 
го ди не и про ме ну вла сти.

Као и 2008. го ди не ко а ли ци ја оку пље на око со ци ја ли ста по-
но во је на пра ви ла по ли тич ки пре о крет. „Стра те шко” парт нер ство 
са де мо кра та ма раз врг ну то је на осно ву вр то гла вог из бор ног ра ста 
и по ну де пре ми јер ског порт фе ља ко ји се по ли тич ки те шко од би ја. 
Вла ди на ве ћи на је иде о ло шки амал гам  кон зер ва тив них, ли бе рал-
них и со ци јал де мо крат ских иде ја на ко ји ма стран ке ко је је фор ми-
ра ју ин си сти ра ју са мо де кла ра тив но и про грам ски. По ли тич ки она 
је це мен ти ра на осва ја њем вла сти, праг ма ти змом са ја ким по пу ли-
стич ким еле мен ти ма. Ова, до ју че, „не мо гу ћа” по ли тич ка ком би-
на ци ја уства ри по ка зу је мо гућ ност и дру га чи јих кон сте ла ци ја ко је 
тре нут но из гле да ју као по ли тич ка фан та сти ка, а на ко ју се при пре-
ма и јав ност и стра нач ко члан ство по сле не ких сле де ћих из бо ра 
- на ве ли ку ко а ли ци ју на пред ња ка и де мо кра та. 

По сле два на ест го ди на пер со нал но не знат но из ме ње ни, про-
грам ски  зна чај но ре се то ва ни, ко а ли ци о ни парт не ри из 90-тих по-
но во има ју сву власт и на цен трал ном ни воу и у ве ћи ни ло кал них 
са мо у пра ва, са из у зет ком глав ног гра да и АП Вој во ди не. Оста је да 
по ли ти ка но ве вла сти по ка же да ли се ра ди о ре ста у ра ци ји, ка ко 
твр де ње ни кри ти ча ри ко ји још ми сле да је по раз де мо кра та слу-
чај на гре шка, или су штин ској про ме ни ко ја ће по спе ши ти про цес 
кон со ли да ци је кроз про ме не ко је су нај вљи ва не и обе ћа ва не у из-
бор ној кам па њи, ка ко искре но оче ку је ви ше пу та из не ве ре на би-
рач ка па ства. Ста ње у окру же њу као и дру штву, при вре ди и др жа ви 
но ву власт је и без ове ди ле ме ста ви ла на број не про бе и ис хо ди ће 
по ка за ти ко ју ће  уло гу од и гра ти.

MilanJovanovic

PARLIAMENTARYELECTIONSINSERBIA2012
-RESULTSANDPOLITICALCONSEQUENCES

Summary
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 
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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 fi 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 has 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 B. 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 pos si ble the elec to ral shift. 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. 

Кеу Words: Election results, Elections turnout, Political conse-
quences
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Resume
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 fi 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 has 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 B. 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 pos si ble the elec to ral shift. 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. 

The po li ci es they will en for ce will show whet her the skep tics 
who cla im that this is the ca se of re sto ra tion of the old re gi me and po li-
ci es are right or whet her this is in fact the ca se of strengthe ning and the 
con so li da tion of de moc racy.

Po li ti cal con se qu en ces of the re sults of the elec tons are nu me ro-
us. The first con se qu en ce is re flec ted in the chan ge in the mul ti-party 
sce ne. The lar gest and the most in flu en tial op po si tion party, the Ser bian 
Ra di cal Party, has di sap pe a red from the po li ti cal sce ne: af ter a de ca-
de of playing the ro le of the po li ti cal party with the lar gest num ber of 
vo tes and de le ga tes in the par li a ment and yet al so the one with a we ak 
co a li tion ca pa city, the Ra di cals ha ve go ne in to op po si tion. The ir de fe at 
was so gre at that the re is an equ al chan ce that the SRS will be re du ced 
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to a mar gi nal party and com ple tely ex tin gu is hed. The se cond con se qu-
en ce is re flec ted in the strengthe ning of the SPS. So ci a lists ha ve, thanks 
to the po li ti cal ma ne u vers of the ir le a der Ivi ca Da čić, stop ped the di-
mi nu tion of the ir elec to ra te. For ming and ma in ta i ning co a li ti ons with 
ide o lo gi cally un re la ted par ti es, the So ci a lists ha ve ma na ged to stop the 
di mi nu tion of the elec to ra te and to en su re the co a li tion po ten tial which 
ma de them in di spen sa ble in the for ma tion of a par li a men tary ma jo rity. 
With two sud den and risky po li ti cal tur na ro unds they ha ve strengthe-
ned the ir po si tion in the go vern ment. How will the chan ge of co a li tion 
part ners re flect the ra tings and fun cti o ning of the co a li tion will be seen 
in the next elec ti ons. The third con se qu en ce is re flec ted in the par ti ci pa-
tion of mi no rity par ti es in the go vern ment. The Al li an ce of Voj vo di na 
Hun ga ri ans did not ac cept the of fer to join the go vern ment, but the par-
ti es of Ra sim Lja jić and Su lej man Uglja nin, which re pre sent Bo sni aks 
and Mu slims, par ti ci pa te in the go vern ment. The fo urth con se qu en ce is 
that the We stern co un tri es, pri ma rily the U.S. and the EU, did not in-
ter fe re in the for ma tion of the go vern ment, as they did in the pre vi o us 
elec ti ons. This is pro bably due to the fact that all the par ti es, with the 
ex cep ti on of the De moc ra tic Party of Ser bia, are cle arly ori en ted to-
wards the con ti nu an ce of Euro pean in te gra ti ons. The fifth con se qu en ce 
is that the chan ge of po wer was car ried out pe a ce fully, which emp ha si-
zes the pro cess of furt her con so li da tion of de moc racy.

* Овај рад је примљен 05. новембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. децембра 2012. године.


