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МАНИПУЛАТИВНИУТИЦАЈ
ИЗБОРНЕЈЕДИНИЦЕ

Резиме
Изборни систем Србије у готово две деценије повраћеног 

вишепартизма био је предмет честих промена. Осим темељне 
промене 1992. године и преласка са већинског на пропорционални 
изборни систем, суштинске измене изборних института сводиле 
су се на промену броја (величине) изборних јединица. Изборна 
јединица је један од најманипулативнијих елемената изборног 
система са директним утицајем на (дис)пропорционалност, 
елективни и парламентарни партијски систем, фабриковање 
једностраначких већина. Због тога и не чуди тежња политичких 
стратега да променом броја изборних јединица увећају шансе за 
изборну победу. У раду су приказана мишљења еминентних ауто-
ра о политичким учинцима величине изборног округа, политички 
ефекти који су произашли из поделе Србије на једну, девет и дваде-
сетдевет изборних јединица у новој историји српског парламента-
ризма и симулирани резултати последњег изборног циклуса (2008) 
у три различита изборна модела.
Кључне речи: изборни систем, изборна јединица, величина изборне 

јединице, пропорционалност, фрагментација страначког 
система
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Из бор ни си стем Ср би је у го то во две де це ни је по вра ће ног 
ви ше пар ти зма био је пред мет че стих про ме на. Осим те мељ не про-
ме не 1992. го ди не и пре ла ска са ве ћин ског на про пор ци о нал ни из-
бор ни си стем,  су штин ске из ме не из бор них ин сти ту та сво ди ле су 
се на про ме ну бро ја (ве ли чи не) из бор них је ди ни ца. Ак ту ел ни из-
бор ни си стем ус по ста вљен на на ци о нал ном ни воу у упо тре би је 
већ де вет го ди на. Ка да се 2000. го ди не пре шло на про пор ци о нал ни 
из бор ни си стем са јед ном из бор ном је ди ни цом оче ки ва ло се да ће 
тим из бор ним мо де лом би ти от кло ње ни сви не до ста ци, пре све-
га дис про пор ци о нал ност гла со ва и ман да та. Ис по ста ви ло се да је 
он про из вео низ но вих про бле ма ко ји ути чу на ре пре зен та тив ност 
и пар ти ци па ци ју, елек тив ни и пар ла мен тар ни пар тиј ски си стем. 
Због то га се да нас по но во чу ју гла со ви о вра ћа њу на кон цепт ве-
ли ких ви ше ман дат них из бор них је ди ни ца и на пу шта њу кон цеп та 
Ср би је као јед не из бор не је ди ни це, па се са си гур но шћу мо же ре ћи 
да из бор ни си стем Ср би је ни је ко нач но уоб ли чен. Циљ овог ра да је 
да при ка же ка кве би по ли тич ке кон се квен це на сту пи ле уко ли ко би 
се у Ср би ји ре а фир ми са ла не ка од ва ри јан ти из бор ног си сте ма са 
ве ћим бро јем је ди ни ца, при че му се си му ла ци ја из бор них ре зул та-
та за сни ва на већ при ме њи ва ним мо де ли ма (1992. и 1993. го ди на; 
1997. го ди на).

Кру ци јал ну уло гу из бо ра за на ста нак и одр жа ње сло бод ног и 
де мо крат ског дру штва уоча ва ли су број ни кла си ци по ли тич ке ми-
сли. Осим јед на ко сти, Макс Ве бер ис ти че ду бо ку по ве за ност са-
мог чи на из бо ра са дру гом ве ли ком вред но шћу де мо кра ти је, сло-
бо дом, јер „сло бо да је из бор из ме ђу раз ли чи тих ал тер на ти ва“, па 
је та ко ода би ра ње де мо крат ски чин par excellence, док су пре ма 
Мон те скјеу из бор ни за ко ни основ ни за ко ни де мо кра ти је.1) Слич ну 
ар гу мен та ци ју ко ри сти и Јо зеф Шум пе тер пре ма ко ме „де мо кра ти-
ја под ра зу ме ва са мо то да љу ди има ју мо гућ ност да при хва те или 
од би ју љу де ко ји би тре ба ло да вла да ју њи ма“ чи ме из јед на ча ва 
де мо кра ти ју и ком пе ти тив не из бо ре.2) Уз ова кво ви ђе ње зна ча ја из-
бо ра за раз вој по ли тич ког и пар тиј ског си сте ма ко је са му суд би ну 
и оп ста нак де мо кра ти је до во ди у ве зу са одр жа ва њем из бо ра по-
сто је и ауто ри ко ји из бор ним си сте ми ма при да ју спо ред ну уло гу. 
Та кву, ми ни ма ли стич ку по зи ци ју за сту па ју Вер нон Бог да нор ко ји 
твр ди да „сва ка те о ри ја ко ја чи ни од из бор ног си сте ма су штин ски 
1) Матић, Милан (ур.), Енциклопедијаполитичкекултуре, Савремена администрација, Бе-

оград, 1993, стр. 441.

2) Нав. према: Хејвуд, Ендрју, Политика, Клио, Београд, 2004, стр. 431.
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узроч ни фак тор у раз во ју стра нач ких си сте ма је сте нео др жи ва“3) 
и Ек штајн пре ма ко ме „из бор ни си сте ми из ра жа ва ју са мо основ не 
де тер ми нан те дру штва“.4) Те шко је, ипак, при хва ти ти Ек штај но ву 
тврд њу да су из бор ни си сте ми са мо по сле ди ца дру штве них усло-
ва у ко ји ма на ста ју, а да при то ме не ма ју ни ка кав по врат ни ути цај 
на дру штве ну струк ту ру, по ли тич ки и пар тиј ски си стем, функ ци-
о ни са ње ин сти ту ци ја. Уоста лом, да је ми ни ма ли стич ка по зи ци ја 
ис прав на и да из бор ни си сте ми про из во де по сле ди це ма лог зна-
ча ја, ин те ре со ва ње по ли тич ких те о ре ти ча ра и прак ти ча ра за по ље 
из бо ра не би ни по сто ја ло, а ре фор ме из бор ног си сте ма ни ка да не 
би пред ста вља ле пред мет оштрог су ко бља ва ња раз ли чи тих по ли-
тич ких ак те ра.

Из бо ри ни су до во љан услов за де мо кра ти ју и би ло би по гре-
шно све про бле ме раз во ја де мо кра ти је до во ди ти у ве зу са одр жа-
ва њем фер и сло бод них из бо ра, о че му све до че и при ме ри пост ко-
му ни стич ких зе ма ља у ко ји ма на пу шта ње јед но стра нач ких из бо ра 
ко ји су има ли ри ту ал но-фик тив ну функ ци ју и уво ђе ње стра нач ког 
плу ра ли зма и отво ре них, так ми чар ских из бо ра ни су тре нут но раз-
ре ши ли на го ми ла не про бле ме и свр ста ли ове зе мље у ред раз ви је-
них де мо кра ти ја. Ипак, си гур но је да су из бо ри ну жан услов за по-
сто ја ње де мо кра ти је у јед ном си сте му и да у мо дер ном, ма сов ном 
дру штву не ма пот пу не сло бо де по је дин ца без мо гућ но сти из бо ра 
оних ко ји ће у ње го во име вр ши ти власт. За то и Лај пхарт ви ди „из-
бор ни си стем као основ ни еле мент пред став нич ке де мо кра ти је“5), 
а Сар то ри као „су штин ски део функ ци о ни са ња по ли тич ких си сте-
ма... ко ји је не са мо нај ма ни пу ла тив ни ји ин стру мент по ли ти ке, већ 
и об ли ку је стра нач ки си стем и ути че на од ре ђи ва ње пред став ни-
штва“.6)

ПОЛИТИЧКИУЧИНЦИИЗБОРНИХСИСТЕМА

Код ве ли ког бро ја ауто ра из бор ни си стем об у хва та све што се 
ти че из бор ног про це са, це ло ку пан ком плекс из бор них од но са. Ми-
лан Јо ва но вић де фи ни ше из бор ни си стем као „скуп прав но утвр-
3) Bogdanor, Vernon, Butler, David, (eds.), DemocracyandElections, Cambridge University 

Press, Cambridge, 1983, p. 254.

4) Eckstein, Harry, Apter, D.E., (eds.), ComparativePolitics:AReader, Free Press, New York, 
1963, p. 253

5) Lijphart, Arendt, Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democra-
cies 1945-1990, Oxford University Press, 1994, p.1.

6) Сартори, Ђовани, Упоредниуставниинжењеринг, Филип Вишњић, Београд, 2003, стр. 
14. 
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ђе них прин ци па и ин стру ме на та за ње го во оства ри ва ње, чи јим се 
про жи ма њем об ли ку је оквир за кон сти ту и са ње по ли тич ког устрој-
ства дру штва, и ко ји ујед но по ста је га рант кон ти ну и те та дру штве-
них од но са и на ба зи њих ус по ста вље них ин сти ту ци ја. Њи ме се 
прак тич но од ре ђу је по ло жај свих су бје ка та у из бор ном си сте му и 
про це су – би ра ча, кан ди да та и по ли тич ких ор га ни за ци ја“.7) На дру-
гој стра ни, има и те о ре ти ча ра ко ји из бор ни си стем схва та ју уже и 
сво де на „скуп прин ци па и про це ду ра ко ји ма се ин ди ви ду ал ни гла-
со ви би ра ча пре во де у по сла нич ка ме ста“.8) Из бор ни си сте ми пред-
ста вља ју сло же не ме ха ни зме са чи ње не од раз ли чи тих еле ме на та9) 
ко ји се мо гу ја ви ти у раз ли чи тим ком би на ци ја ма при че му сва ки 
од еле ме на та у од ре ђе ној ме ри ути че на ка рак тер из бор ног си сте-
ма и из бор не ре зул та те. У те о ри ји, али и прак си, нај ве ћа па жња у 
про у ча ва њу по ли тич ких учи на ка ко је из бор ни си сте ми про из во де 
по кла ња се из бор ним је ди ни ца ма, на чи ну кан ди до ва ња и по ступ ку 
ко јим се ин ди ви ду ал ни гла со ви тран спо ну ју у по сла нич ка ме ста 
(рас по де ли ман да та). 

Рас пра ве о по ли тич ким кон се квен ца ма из бор них си сте ма, 
пред но сти ма и не до ста ци ма ве ћин ског, од но сно про пор ци о нал ног 
из бор ног си сте ма тра ју го то во 150 го ди на, али су до дат ни за мах 
до жи ве ле на кон об ја вљи ва ња сту ди је Мо ри са Ди вер жеа из 1950. 
го ди не – Утицајизборнихсистеманаполитичкиживот(L’influ-
encedessystèmèlectorauxsurlaviepolitique). Ко ре ни раз ми шља ња 
о учин ци ма из бор них си сте ма мо гу се про на ћи сре ди ном XIX ве ка, 
у вре ме ши ре ња из бор ног пра ва на ми ли он ске ма се гра ђа на, по ја ве 
си сте ма про пор ци о нал не рас по де ле ман да та (Хер – 1859. го ди не) и 
фи ло зоф ског оправ да ња Хе ро ве ме то де ко ју је из вр шио Џ. С. Мил 
ста вом да пар ла мент не би тре ба ло да са чи ња ва ју са мо две нај ве ће 
стран ке, већ да се у ње му мо ра ју из ра жа ва ти и „гле ди шта ма њи-
не“.10) Ипак, ис хо ди штем са вре ме них по ле ми ка сма тра ју се „со ци-
о ло шке пра вил но сти“ ко је је уоб ли чио Ди вер же. Су шти на ње го вог 
7) Јовановић, Милан, Изборни системи: Избори у Србији 1990-1996, Институт за 

политичке студије, Службени гласник, Београд, 1997, стр. 17.

8) Kavanagh, Dennis, BritishPolitics,ContinuitiesandChange, Oxford University Press, Ox-
ford, 1985, p. 93.

9) О елементима изборног система видети у: Јовановић, Милан, Изборни системи
посткомунистичких држава, Службени лист СЦГ, Факултет политичких наука, 
Институт за политичке студије, Београд, 2004, стр. 25-67.

10)  О ауторима који су разматрали исходе изборних система у политичком животу пре 
Дивержеа видети у: Riker, William Harrison,“Duverger’s Law Revisited”, in: Lijphart, A., 
Grofman B., (eds.) ElectoralLawsandTheirPoliticalConsequences, Agathon Press, New 
York, 1984, pp. 20-26.
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ис тра жи ва ња ме ђу у ти ца ја из бор ног, стра нач ког и по ли тич ког си-
сте ма мо же се са же ти у три хи по те зе:

1. ве ћин ски из бор ни си стем са јед но кру жним гла са њем 
по ка зу је тен ден ци ју ка дво стра нач ком устрој ству

2. про пор ци о нал ни из бор ни си стем по ка зу је тен ден ци ју ка 
ви ше стра нач ком устрој ству

3. ве ћин ски из бор ни си стем са дво кру жним гла са њем има 
тен ден ци ју ка ви ше стра нач ком устрој ству убла же ном 
удру жи ва њем стра на ка11)

Очи то је да пра вил но сти ко је је фор му ли сао Ди вер же не мо-
гу има ти сна гу со ци о ло шког за ко на што су по ка за ле и ем пи риј ске 
про ве ре ње го вих те о риј ских по став ки. Уоче ни из у зе ци (Аустра ли-
ја, Аустри ја, Не мач ка, Ир ска) по ка за ли су да се о Ди вер же о вим 
„фор му ла ма“ не мо же го во ри ти као о де тер ми ни стич ким за ко ни ма 
(уко ли ко је при су тан узрок – из бор ни си стем, при сут на је и по сле-
ди ца – од го ва ра ју ћи стра нач ки си стем), већ са мо као о про ба би ли-
стич ким тврд ња ма. Ипак, за не ма рив ши све (не)оправ да не кри ти ке, 
зна чај Ди вер жеа за из у ча ва ње из бор не про бле ма ти ке је не мер љив. 
Раз ма тра ју ћи ути цај из бор них на пар тиј ске си сте ме, он је на зна-
чио низ пи та ња ко ја и да нас за о ку пља ју па жњу струч не јав но сти: 
ути цај из бор ног си сте ма на са став пред став нич ког те ла, по на ша ње 
би ра ча, уну тар стра нач ке од но се, ка рак тер по сла нич ких клу бо ва и 
њи хов од нос са пар тиј ском цен тра лом, ства ра ње пред из бор них и 
по сти збор них ко а ли ци ја, отво ре ност по ли тич ког си сте ма за но ве 
по ли тич ке иде је и ор га ни за ци је. Уоста лом, Ди вер же о ва сту ди ја је 
по кре ну ла рас пра ву ко ја са успо ни ма и па до ви ма тра је већ ви ше 
од по ла ве ка.

Ме ђу пр вим ауто ри ма ко ји су по ку ша ли да пре фор му ли шу 
Ди вер же о ве ге не ра ли за ци је из два ја се Да глас Ре. Он је из вр шио 
оп се жну ем пи риј ску сту ди ју 121 из бор ног ци клу са у 20 др жа ва у 
пе ри о ду од 1945. до 1965. го ди не. Ва ри ја бле ко је узи ма као нај-
зна чај ни је у свом ис тра жи ва њу су из бор на фор му ла (ве ћин ска или 
про пор ци о нал на), на чин гла са ња (ор ди нал но – мо гућ ност гла са ња 
за ви ше стра на ка или ка те го ри јал но – мо гућ ност гла са ња са мо за 
јед ну стран ку) и ве ли чи на из бор не је ди ни це. Ре је фор му ли сао те-
зу да су „фор му ле ре ла тив ног ве ћин ског из бор ног си сте ма увек...
по ве за не са дво стра нач ким ком пе ти ци ја ма, осим та мо где по сто је 
сна жне стран ке ло кал не ма њи не; а дру ге су фор му ле по ве за не са 
дво стра нач ким ком пе ти ци ја ма са мо та мо где су ма њин ске из бор не 
11)  Duverger, Maurice, Социологијаполитичкихстранака, у: Gurvitch, Georges, Социологија, 

Напријед, Загреб, 1966. (нав. према: Јовановић, Mилан, нав. дело, стр. 90) 
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стран ке сла бе“,12) при че му под дво стра нач ким си сте мом под ра зу-
ме ва си ту а ци ју у ко јој пр ва стран ка осва ја ма ње од 70 од сто ма над-
та, а две нај ја че пар ти је ма кар 90 од сто ман да та за јед но. Ова квом 
фор му ла ци јом Ре успе шно ис кљу чу је при ме ре Ка на де (ре ла тив ни 
ве ћин ски из бор ни си стем не про зво ди дво стра нач ки си стем) и по-
сле рат не Аустри је (дво стра нач ки си стем по сто ји и без ве ћин ског 
из бор ног си сте ма). Та ко ђе, он твр ди да про пор ци о нал ни си стем 
под сти че умно жа ва ње по ли тич ких пар ти ја, али ни је ни до во љан 
услов (не по сто ја ње успе шне тре ће пар ти је у по сле рат ној Аустри-
ји13)) ни ну жан услов (по ја ва и успех Ла бу ри стич ке пар ти је у Ве-
ли кој Бри та ни ји) за на ста нак но вих успе шних стра на ка. Хи по те зу 
о ути ца ју на чи на гла са ња на пар тиј ски си стем ни је по твр дио, јер 
се по ка за ло да ка те го ри јал но гла са ње (мо гућ ност да би ра чи до де ле 
гла со ве са мо јед ном кан ди да ту или стран ци) узро ку је ве ће фрак-
ци о ни са ње од ор ди нал ног (мо гућ ност би ра ча да гла со ве по де ле ве-
ћем бро ју стра на ка или кан ди да та – па на ши ра ње, ал тер на тив но, 
ку му ла тив но гла са ње). Осим то га, Ре је ме ђу пр ви ма ис та као да на 
стра нач ки са став пар ла мен та ути че и ве ли чи на из бор не је ди ни це, 
та ко што од ре ђу је сте пен про пор ци о нал но сти. Што је из бор на је-
ди ни ца ве ћа то је ве ћа и про пор ци о нал ност из ме ђу бро ја гла со ва и 
бро ја ман да та ко је стран ка осва ја што по сред но под сти че умно жа-
ва ње пар ти ја и по ве ћа ва њи хов број у елек тив ном и пар ла мен тар-
ном си сте му, и обрат но. 

Ви ли јем Ри кер оштро раз ли ку је за кон од хи по те за о по ли тич-
ким кон се квен ца ма из бор них си сте ма. Пре ма ње му, са мо се Ди вер-
же о ва тврд ња да јед но кру жни ве ћин ски из бор ни си стем про зво ди 
дво стра нач ки си стем мо же на зва ти со ци о ло шким за ко ном. Ри кер, 
та ко ђе, кри ти ку је Реа јер је „упао у ло гич ку зам ку исто вре ме ног 
по ри ца ња и афир ми са ња Ди вер же о вих за ко на за то што ни је мо гао, 
као и Ди вер же, да раз лу чи да ли је за кон де тер ми ни стич ки или 
про ба би ли стич ки“14). Раз ма тра ју ћи при ме ре Ка на де и Ин ди је ко ји 
пред ста вља ју из у зет ке од Ди вер же о вог „за ко на“ и у ко ји ма има мо 
ви ше од две зна чај не пар ти је упр кос јед но кру жним из бо ри ма, Ри-
кер до ла зи до ре ви зи је за ко на ко ји је фор му ли сао Ди вер же: „Јед но-
кру жни ве ћин ски из бор ни си стем узро ку је и одр жа ва дво пар тиј ску 
ком пе ти ци ју, осим у зе мља ма где је тре ћа пар ти ја на на ци о нал ном 
12) Rae, Douglas, ThePoliticalConsequencesofElectoralLaws, Yale University Press, New 

Haven, 1971, p. 95.

13) Догађаји на политичкој сцени Аустрије последњих двадесетак година су ипак показали 
да је пропорционални систем помогао постепено јачање Слободарске партије Аустрије 
и аустријских Зелених.

14) Riker, William Harrison,op. cit, p. 31. 
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ни воу јед на од две нај ја че пар ти је ло кал но и осим зе ма ља у ко ји ма 
је јед на пар ти ја из ме ђу не ко ли ко ско ро увек Кон дор се по бед ник15) 
на из бо ри ма“.16) Ње го ва тврд ња је де тер ми ни стич ка, јер јед но кру-
жни ве ћин ски из бор ни си стем, уз на ве де не из у зет ке, пред ста вља 
до во љан (не и ну жан) услов за дво пар тиј ски си стем. Ри кер се де-
таљ ни је ба вио и про бле мом со фи сти ци ра ног гла са ња чи ји је зна чај 
при ка зао у че ти ри при ме ра (САД, Ве ли ка Бри та ни ја, Ка на да, Са-
ве зна Ре пу бли ка Не мач ка). „Под со фи сти ци ра ним гла са њем под ра-
зу ме ва се по на ша ње би ра ча у ко ме они во де ра чу на о оче ки ва ним 
гла со ви ма оста лих, те гла са ју та ко да се по стиг не нај бо љи мо гу ћи 
из бор ни ре зул тат.“17) Ис тра жу ју ћи из бор но по на ша ње у по ме ну тим 
зе мља ма Ри кер је до шао до за кључ ка да се со фи сти ци ра но гла са ње 
по ка зу је као ме ха ни зам ко јим се сла би из бор ни ре зул тат и ути цај 
тре ћих стра на ка. На тај на чин, он је по твр дио зна чај пси хо ло шког 
фак то ра (би ра чи ра ди је гла са ју за јед ну од две во де ће стран ке ка ко 
њи хо ви гла со ви не би про па ли) у одр жа њу би пар ти зма ко ји је пр во 
уочио Ди вер же.

По тра гу за са вре ме ни јом ме то до ло шком и ем пи риј ском ана-
ли зом по ли тич ких по сле ди ца из бор них си сте ма на ста вља Лај-
пхарт. Ем пи риј ску осно ву за сво ју ис црп ну ана ли зу про на ла зи у 
ши рој из бор ној гра ђи: у пе ри о ду од 1945. до 1990. го ди не, он ана-
ли зи ра ве ли ки број из бор них ци клу са гру пи са них у 70 из бор них 
си сте ма у 27 зе ма ља, чи ме до би ја чвр шћу ем пи риј ску под ло гу за 
сво је по став ке. Лај пхарт као нај ва жни је ди мен зи је из бор ног си-
сте ма, од но сно еле мен те са нај ве ћим учин ком на из бор не ис хо де, 
из два ја из бор ну фор му лу, ве ли чи ну из бор не је ди ни це, из бор ни 
праг18) и ве ли чи ну пред став нич ког те ла. До дат на па жња по кло-
15) Кондорсе победник (Condorcet winner) је партија или кандидат кога, у поређењу са сва-

ком другом партијом или кандидатом, преферира више гласача. То је особа која би до-
била изборе уколико би се надметала са било којим другим изборним такмацом на избо-
рима са два учесника. Рикер сматра да је Индијски национални конгрес умерена партија 
центра која је други избор бирача и деснице и левице и да би у двобоју са партијама ле-
вице или партијама деснице увек излазила као Кондорсе победник због подршке бира-
ча који се налазе на супротној позицији идеолошког спектра.

16) Riker, William Harrison, op. cit, p. 32.

17) Касаповић, Мирјана, Изборни и страначки суставРепубликеХрватске, Алинеа, За-
греб, 1993, стр. 20.

18) Изборни праг представља број гласова који је неопходно освојити како би се учествовало 
у расподели мандата. Интересантно је да Лајпхарт у анализу укључује појам ефективног 
изборног прага, чак и уколико такав, елиминаторни, цензус није законски успостављен 
унутар државе. У одсуству законског изборног прага, висину ефективног изборног 
цензуса за сваки изборни систем Лајпхарт израчунава уз помоћ изборне формуле и, 
посебно, величине изборне јединице, при чему мали изборни окрузи имају једнаке 
ефекте као и низак изборни праг: умањују пропорционалност и могућност мањих 
партија да освоје мандат.
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ње на је и не што ма ње зна чај ним ва ри ја бла ма из бор ног си сте ма, 
по пут на чи на гла са ња (ор ди нал но/ка те го ри јал но), не рав но мер не 
рас по де ле др жа ве на из бор не је ди ни це (нпр. мо гућ ност да у ве ћин-
ском си сте му од ре ђе ни из бор ни окру зи има ју знат но ви ше би ра ча 
од дру гих), ути ца ја ко ји по сто ја ње пре зи ден ци ја ли стич ког си сте ма 
у не кој др жа ви има на из борнe рез ултатe и мо гућ но сти по ве зи ва ња 
из бор них ли ста раз ли чи тих пар ти ја. Глав ни по ли тич ки учин ци из-
бор них си сте ма на ко је Лај пхарт фо ку си ра па жњу у сво јој сту ди ји 
је су про пор ци о нал ност, од но сно дис про пор ци о нал ност из бор них 
ре зул та та и њи хов ути цај на пар тиј ски си стем, пре све га сту пањ 
ви ше стра нач ја и тен ден ци ју фа бри ко ва ња пар ла мен тар не јед но-
стра нач ке ве ћи не. Он је до шао до за кључ ка да је од нос из ме ђу из-
бор не фор му ле и ефек тив ног из бор ног пра га (ком би на ци ја ве ли чи-
не из бор не је ди ни це и из бор ног пра га) и дис про пор ци о нал но сти 
ве о ма ја ко из ра жен. Јед но кру жни и дво кру жни ве ћин ски си сте ми 
узро ку ју нај ве ћу дис про пор ци о нал ност из бор них ре зул та та, а при-
ме на Д'Он то ве и Им пе ри јал не кво те у про пор ци о нал ним из бор ним 
си сте ми ма сма њу је про пор ци о нал ност у по ре ђе њу са ко ри шће њем 
оста лих про пор ци о нал них фор му ла. Та ко ђе, са ра стом ефек тив ног 
из бор ног пра га (ве ћи из бор ни цен зус и из бор ни округ) екви ва лент-
но ра сте и дис про пор ци о нал ност. На дру гој стра ни, ути цај из бор не 
фор му ле и ефек тив ног из бор ног пра га на број елек тив них и пар-
ла мен тар них пар ти ја ни је та ко очит и по ка зу је низ од сту па ња ко ја 
ума њу ју мо гућ ност ге не ра ли за ци ја, док ве ће ефек те на фа бри ко-
ва ње јед но стра нач ких ве ћи на у пар ла мен ту има ефек тив ни ели ми-
на тор ни цен зус од из бор не фор му ле. Лај пхар то ва сту ди ја у ко јој 
раз ма тра по ли тич ке по сле ди це раз ли чи тих ва ри ја бли из бор ног 
си сте ма пре ци зно по ка зу је да „од свих за ви сних ва ри ја бли, дис-
про пор ци о нал ност мо же би ти нај бо ље об ја шње на ути ца јем раз ли-
чи тих ди мен зи ја из бор ног си сте ма, док је нај ја ча об ја шња ва ју ћа 
ва ри ја бла ефек тив ни из бор ни праг.“19)

Сле де ћи у ни зу ауто ра ко ји се ба вио про бле ма ти ком по ли-
тич ких ефе ка та из бор них си сте ма је сте Ђо ва ни Сар то ри. Ита ли-
јан ски аутор кри тич ки са жи ма и пре и спи ту је рас пра ву ко ју је за-
по чео Ди вер же. Пре ма ње му, „у окви ру дру штве них на у ка за ко ни 
су ге не ра ли за ци је ко је има ју екс пли ка тив ну моћ и ко је ука зу ју на 
не ку пра вил ност“20), с тим што је сна га об ја шње ња ве ћа уко ли ко 
за кон пре ци зни је утвр ђу је узроч но-по сле дич не од но се, па је циљ 
уста но вља ва ња за ко на да он из но си не што ви ше од пу ке пра вил но-
19)  Lijphart, Arendt, нав. дело, стр. 138.

20)  Сартори, Ђовани, нав. дело, стр. 49.
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сти. Ипак, Сар то ри сма тра да за ко ни у дру штве ним на у ка ма ни ка да 
ни су де тер ми ни стич ки и да због то га мо гу под не ти не ки из у зе так. 
Че ста од сту па ња од „из бор них за ко на“ он по ку ша ва да раз ре ши 
уво ђе њем у игру „ана ли зе усло ва“ при че му раз ли ку је ну жне и до-
вољ не усло ве и ре фор му ла ци јом за ко на ка ко би об у хва тио и из у-
зет ке. 

Табела1:Комбинованиучинци
изборнихистраначкихсистема21)

стра нач ки си стем из бор ни си сте ми
 јак слаб
јак (I) (II)
(струк ту ри ран) ре ду ци ра ју ћи учи нак урав но те жу ју ћи – 

из бор ног си сте ма бло ки ра ју ћи учи нак 
стра нач ког си сте ма

слаб (III) (IV)
(не струк ту ри ран) ре ду ци ра ју ћи – без ути ца ја

бло ки ра ју ћи учи нак на 
 ни воу из бор не је ди ни це  

Из бор ни си сте ми има ју дво стру ки учи нак: они де лу ју на би-
ра че (при сил но/не при сил но)22) и на број стра на ка (ре ду ци ра ју ће/
без ефек та). У скла ду са тим, Сар то ри раз ли ку је ја ке (ја ко ути цај не) 
и сла бе (сла бо ефи ка сне) из бор не си сте ме, где би на јед ном кра ју 
кон ти ну у ма (ја ки) би ли јед но кру жни ве ћин ски, а на дру гом (сла би) 
чи сти про пор ци о нал ни из бор ни си сте ми. Јед на ко то ме из вр ше на је 
и по де ла стра нач ких си сте ма на ја ке (струк ту ри ра не) и сла бе (не-
струк ту ри ра не). Струк ту ри ра ни стра нач ки си сте ми су они у ко ји-
ма ло кал ни углед ни ци има ју ма лу шан су за из бор ни успех и где 
се стра нач ки си стем до жи вља ва као „при род ни си стем ка на ли са ња 
по ли тич ког дру штва“. Ком би но ва ни учин ци из бро них и стран чких 
си сте ма се нај бо ље мо гу при ка за ти у та бе ли 1.

Укр шта ју ћи из бор ни и стра нач ки си стем као не за ви сне ва ри-
ја бле и по мо ћу ана ли зе усло ва (до во љан услов – из бор ни си стем; 
ну жни усло ви – си стем ска струк ту ри ра ност стра на ка, рав но мер на 
рас по де ла пр вих пре фе рен ци ја би ра ча по из бор ним је ди ни ца ма) 
Сар то ри до ла зи до сле де ћа че ти ри за ко на о ути ца ју из бор них на 
пар тиј ске си сте ме:

21)  Сартори, Ђовани, нав. дело, стр. 61.

22)  Присилан утицај изборних система на бираче поклапа се са налазом Дивержеа о утицају 
психолошког фактора на понашање бирача који радије гласају за једну од водећих 
партија како њихови гласови не би пропали чиме доприносе одржавању бипартизма.
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За кон 1. Ве ћин ски јед но кру жни из бор ни си сте ми (до во љан 
услов) во де дво пар тиј ском си сте му уко ли ко по сто ји струк ту ри ра-
ни стра нач ки си стем и рав но мер на рас по де ла гла со ва по из бор ним 
је ди ни ца ма (ну жни усло ви).

1.1. Ја ка струк ту ри ра ност стра нач ког си сте ма у од ре ђе ним 
си ту а ци ја ма мо же за ме ни ти као ну жан услов пре о ста ла два и узро-
ко ва ти дво стра нач ки фор мат.

За кон 2. Уко ли ко по сто ји си стем ска струк ту ри ра ност, али 
не до ста је рав но мер на рас по де ла гла со ва по из бор ним је ди ни ца ма, 
си сте ми ре ла тив не ве ћи не (до во љан услов) ели ми ни шу ис под ве-
ћин ске стран ке, осим оних ко је има ју кон цен три са не гла со ве у не-
ким из бор ним је ди ни ца ма („над ве ћин ске кон цен тра ци је“).

За кон 3. Уко ли ко по сто ји си стем ска струк ту ри ра ност, про-
пор ци о налн си стем по сти же ре ду ци ра ју ћи учи нак иза зван ње го-
вом не про пор ци о нал но шћу. Што је про по ци о нал ни си стем не чи-
сти ји, то је ве ћа це на ула ска за ма ње стран ке и ја чи ре ду ци ра ју ћи 
учи нак, и обрат но.

3.1. Ал тер на тив но, јак стра нач ки си стем је до во љан и ну жан 
услов да одр жи стра нач ки фор мат ко ји је по сто јао пре уво ђе ња 
про пор ци о нал ног пред став ни штва.

За кон 4. У не до стат ку струк ту ри ра но сти стра нач ког си сте-
ма и са чи стим (или ско ро чи стим) про пор ци о нал ним из бор ним 
си сте мом број стра на ка се мо же по ве ћа ва ти оно ли ко ко ли ко то до-
зво ља ва кво та.

Ова ко ус по ста вље ним пра ви ли ма Сар то ри је ус пео да ели-
ми ни ше из у зет ке ко ји су угро жа ва ли ге не ра ли за ци је ње го вих прет-
ход ни ка: Ин ди ју (не до ста так струк ту ри ра ног стра нач ког си сте ма), 
Ка на ду („над ве ћин ске кон цен тра ци је“ гла со ва), Ир ску, Аустри ју, 
Грч ку, Шпа ни ју, Ја пан (не чи сти про пор ци о нал ни си сте ми).

Ко нач но, Ди тер Но лен не ги ра по сто ја ње за ко ни то сти о по ли-
тич ким учин ци ма из бор них си сте ма ука зу ју ћи на број на од сту па-
ња и по ла зе ћи од по став ке да из бор ни си сте ми де лу ју у сло же ном 
спле ту исто риј ских, со ци о струк тур них, по ли тич ких и ин сти ту ци-
о нал них чи ни ла ца. Он кри ти ку је Ди вер же ов мо но ка у зал ни де тер-
ми ни зам и ак си о ло шки при ступ Сар то ри ја23) оце њу ју ћи да су ње-
го ви за ко ни тач ни, али да им не до ста је зна чај ни ји ин фор ма циј ски 
са др жај што их чи ни „у осно ви три ви јал ним.“ Због то га пред ла же 
да у ана ли зи по ли тич ких ефе ка та из бор них си сте ма тре ба про у ча-
ва ти по је ди не еле мен те, укљу чу ју ћи и њи хо ве раз ли чи те „тех нич-

23)  Према Нолену, Сарторијево разликовање јаких и слабих изборних система је засновано 
на вредносном мерилу.
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ке“ ва ри ја ци је, с по себ ним ак цен том на фор му ле за тран спо но ва ње 
гла со ва у ман да те и прин ци пе кон стру и са ња из бор них је ди ни ца.

Очи глед но је из све га на пред на ве де ног да је де тер ми ни стич-
ке за ко не о по ли тич ким ефек ти ма из бор них си сте ма не мо гу ће ус-
по ста ви ти. Уоста лом, то не до зво ља ва ве ли ки број из у зе та ка. Ме-
ђу тим, ефек ти не ких еле ме на та су очи ти и на њих ука зу је ве ћи на 
еми нент них ауто ра, по чев од Да гла са Реа. Јед на од та квих ди мен-
зи ја из бор ног си сте ма са зна чај ним ути ца јем на (дис)про пор ци о-
нал ност и стра нач ки си стем, чи је је по ли тич ке кон се квен це мо гу ће 
уоб ли чи ти у „за ко ни то сти“ је сте ве ли чи на из бор не је ди ни це о че-
му ће би ти ре чи у на став ку тек ста.

ИЗБОРНАЈЕДИНИЦА–НАЈМАНИПУЛАТИВНИЈИ
ИНСТРУМЕНТИЗБОРНОГСИСТЕМА

Фор ми ра ње из бор них је ди ни ца пред ста вља јед но од нај ва-
жни јих пи та ња око ко га се спо ре из бор ни так ма ци. Раз ло зи за то 
ле же, пре све га, у ма ни пу ла тив ним ефек ти ма из бор не ге о гра фи је 
и из бор не ге о ме три је на ре зул та те из бо ра. Из бор не је ди ни це пред-
ста вља ју окви ре у ко ји ма би ра чи гла са ју за по је ди нач не кан ди да те 
или из бор не ли сте и у ко ји ма се ти гла со ви тран спо ну ју у по сла-
нич ка ме ста (ман да те). У ве зи са обра зо ва њем из бор них је ди ни ца 
нај ва жни ја пи та ња су кри те ри ју ми за обра зо ва ње из бор них је ди-
ни ца, ти по ви из бор них је ди ни ца и од нос из ме ђу ве ли чи не и ти-
па из бор не је ди ни це и из бор ног си сте ма.24) При ли ком обра зо ва ња 
из бор них је ди ни ца по себ ну па жњу тре ба обра ти ти на по што ва ње 
на че ла јед на ко сти гра ђа на у оства ри ва њу из бор ног пра ва. Уко ли-
ко би у јед ној др жа ви би ле обра зо ва не јед но ман дат не је ди ни це са 
ве ли ким од сту па њи ма у бро ју би ра ча ко ји их чи не би ла би на ру-
ше на јед на кост би рач ког пра ва ко ја по чи ва на прин ци пу је дан чо-
век – је дан глас.25) Ка ко не јед на кост из бор ног пра ва до ко је до ла зи 
кон стру и са њем из бор них је ди ни ца раз ли чи те ве ли чи не ни је тран-
спа рент на, она се на зи ва и при кри ве на не јед на кост би рач ког пра ва. 
Из бор ни окру зи се нај че шће обра зу ју по те ри то ри јал ном кри те ри-
ју му, ма да тре ба во ди ти ра чу на да у ет нич ком, ад ми ни стра тив ном, 
ко му ни ка циј ском и при вред ном по гле ду чи не склад ну це ли ну. Ре ђи 

24)  Пајванчић, Маријана, Уводуизборнесистеме, Одбор за грађанску иницијативу, Ниш, 
2000, стр. 9-12.

25)  На пример: ако изборна јединица 1 обухвата 100.000 бирача , а 200.000 бирача чини 
изборну јединицу 2, при чему се у свакој од њих бира по један посланик, глас у изборној 
јединици 1 би вредео као два гласа у изборној јединици 2, јер дупло мање бирача у њој 
бира једног посланика.
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су при ме ри ка да се из бор не је дин це обра зу ју по про фе си о нал ном, 
обра зов ном или ет нич ком кри те ри ју му.26) Основ за по де лу зе мље 
на из бор не ди стрик те мо же би ти број ста нов ни ка, што је уоби ча-
је но, или број упи са них би ра ча, што је рет кост (пор ту гал ски устав 
из 1976). Нај пра вил ни је је пре по де ле зе мље на из бор не је ди ни це 
утвр ди ти број ста нов ни ка (би ра ча) на ко је от па да је дан ман дат и 
на кон то га при сту пи ти из бор ној ге о ме три ји. 

При ме ри пре кра ја ња гра ни ца из бор них је ди ни ца (ge rryman-
de ring) ка ко би се лак ше обез бе ди ла по бе да у из бр ној тр ци ни су 
би ли рет ка по ја ва, а у ма њој ме ри их има и да нас. Тер мин ge-
rryman de ring по ти че од име на гу вер не ра аме рич ке др жа ве Ма са-
чу сетс, Ел бри џа Ге ри ја, ко ји је ка ко би оси гу рао соп стве ни успех 
на из бо ри ма за гу вер не ра уз по моћ за ко но дав ног те ла „скро јио“ 
из бор ну је ди ни цу у об ли ку са ла ман де ра. Ци ље ви „џе ри ман де рин-
га“ су мак си ми зи ра ње соп стве них и ми ни ми зи ра ње гла со ва су пар-
нич ке стра не што се мо же по сти ћи на два на чи на: кон цен тра ци јом 
што ве ћег бро ја гла са ча су прот не стра не у јед ном из бор ном окру гу 
ка ко би се ума њио њи хов ути цај у пре о ста лим; и „це па њем“ би рач-
ког те ла из бор них про тив ни ка у раз ли чи тим ди стрик ти ма ка ко би 
се у њи ма сни зи ла њи хо ва кон цен тра ци ја, не у тра ли зо вао из бор ни 
по тен ци јал и оне мо гу ћи ло осва ја ње по је ди нач них ман да та. Нај че-
шће се ко ри сте обе ме то де чи ме се по сти же ефе кат ве ли ког бро ја 
про па лих гла со ва су пар ни ка у из бор ној утр ци. Због по ли тич ких 
кон се квен ци ко је је пре кра ја ње гра ни ца из бор них је ди ни ца има ло, 
ве ћи број зе ма ља се упу стио у ре фор му из бор ног си сте ма ка ко би 
се пред у пре ди ле из бор не ма ни пу ла ци је. У том ци љу, зе мље по пут 
Ве ли ке Бри та ни је, Аустра ли је и Ка на де од го вор ност за ус по ста-
вља ње гра ни ца из бор них окру га пре ба цу ју на не за ви сна те ла фор-
ми ра на спе ци јал но за оба вља ње тог по сла.

Осим од ре ђи ва ња гра ни ца из бор них је ди ни ца, ва жно пи та-
ње при ли ком кон стру и са ња из бор ног си сте ма је сте и да ли це лу 
зе мљу ор га ни зо ва ти као јед ну из бор ну је ди ни цу или је де ли ти на 
ве ћи број из бор них окру га. У прак си су при ме ри јед не, на ци о нал-
не из бор не је ди ни це рет кост (Гва ја на, Изра ел, Ју жно а фрич ка Ре-
пу бли ка, Ли бе ри ја, Мол да ви ја, На ми би ја, Хо лан ди ја, Пе ру, Си је ра 
Ле о не, Сло вач ка, Уру гвај),27) али је та кво ре ше ње при хва ће но и у 
Ср би ји. Си стем са јед ном из бор ном је ди ни цом има сво је пред но-

26)  У новозеландском изборном систему формирано је 7 изборних округа за припаднике 
Маора (новозеландско доморадочко становништво), док се у Либану приликом 
формирања изборних јединица води рачуна о заступљености одређених конфесија. О 
изборном систему Либану видети у: Тодоровић, Драган, „Изборни систем Либана“, 
Српскаполитичкамисао3/2008, Институт за политичке студије, Београд.

27)  Касаповић, Мирјана, Изборнилексикон, Политичка култура, Загреб, 2003, стр.  322-325.
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сти, али и не до стат ке. Вред но сти та квог си сте ма су сле де ће: пр во, 
по сто ја ње јед не из бор не је ди ни це спре ча ва кон флик те ко ји на ста ју 
услед мо гућ но сти пре кра ја ња из бор них је ди ни ца и по тен ци јал ни 
ge rryman de ring; дру го, сва ком би ра чу је омо гу ће но да уче ству је у 
из бо ру свих пред став ни ка у на ци о нал ном за ко но дав ном те лу; тре-
ће, до ла зи до су зби ја ња ло ка ли зма у пар ла мен ту, јер из бор ни так-
ма ци не мо ра ју да во де ра чу на о за до во ља ва њу ин те ре са ло кал не 
за јед ни це (из бор не је ди ни це) у ко јој су до би ли ман дат и због то га 
су окре ну ти ре ша ва њу про бле ма од на ци о нал ног зна ча ја; че твр то, 
би ра чи се иден ти фи ку ју са це лом зе мљом што до при но си ја ча њу 
ње ног ин те гри те та; пе то, по сти же се мак си мал на јед на кост би ра ча 
(би рач ког пра ва); ше сто, по сти же се мак си мал на про пор ци о нал-
ност из ме ђу бро ја гла со ва и ман да та (пре све га у си сте ми ма са јед-
ном из бор ном је ди ни цом и без из бор ног пра га – екс трем ни или 
чист про пор ци о нал ни из бор ни си стем). На дру гој стра ни, про тив-
ни ци је дин стве не из бор не је ди ни це из но се сле де ће за мер ке: пр во, 
ис ти че се да ова кав си стем во ди фор ма ли за ци ји из бо ра, јер је илу-
зор но оче ки ва ти да би ра чи по зна ју све кан ди да те, њи хо ве вр ли не 
и ма не, и да се због то га при ли ком до де љи ва ња гла со ва не мо гу 
рав на ти пре ма њи хо вим ква ли те ти ма већ гла са ју на су мич но; дру-
го, у фа зи се лек ци је из бор них кан ди да та до ми ни ра ју по ли тич ке 
стран ке, што по сле дич но мо же во ди ти ка пар то кра ти ји; тре ће, не-
за ви сни кан ди да ти има ју ми ни мал не шан се да осво је по сла нич ки 
ман дат; че твр то, оте жан је из бор ма њин ских гру па у пред став нич-
ки ор ган, осим уко ли ко за ова кве ко лек ти ви те те ни су ре зер ви са-
на по себ на ме ста или је до вољ но да до стиг ну при род ни из бор ни 
праг; пе то, по је ди не те ри то ри је (оп шти не, окру зи) мо гу би ти не а-
де кват но пред ста вље не што сла би ре пре зен та тив ност пар ла мен та; 
ше сто, чла но ви за ко но дав ног те ла не ма ју сво ју ужу из бор ну је ди-
ни цу, што сма њу је њи хо ву оба ве зу ре дов ног кон так та са би ра чи-
ма и по ти че де пер со на ли зо ва ност на род них пред став ни ка; сед мо, 
оте жа на је ко му ни ка ци ја из ме ђу из бор них ор га на.28) Очи глед но је 
да су у од ме ра ва њу до брих и ло ших стра на јед не из бор не је ди ни-
це у ком па ра тив ној прак си пре ваг ну ле ње не ло ше стра не, па је она 
сто га и рет ко ко ри шће на. 

Ако се при хва ти си стем са ви ше из бор них је ди ни ца по ста-
вља ју се пи та ња да ли зе мљу тре ба по де ли ти на јед но ман дат не или 
ви ше ман дат не из бор не ди стрик те и да ли тре ба фор ми ра ти ма њи 
број ве ли ких или ве ћи број ма њих ви ше ман дат них из бор них је ди-

28)  У Републици Србији Републичка изборна комисија комуницира директно са преко 8000 
бирачких одбора, што отежава управљање изборним процесом. Нав према: Јовановић, 
Милан, ПолитичкеинституцијеуполитичкомсистемуСрбије, Институт за политичке 
студије, Београд, 2008, стр. 30.
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ни ца. Основ ни кри те ри јум раз ли ко ва ња из бор них је ди ни ца је сте 
број по сла ни ка ко ји се у њи ма би ра. С об зи ром на то раз ли ку је-
мо јед но ман дат не или уни но ми нал не (М=1) и ви ше ман дат не или 
плу ри но ми нал не из бор не је ди ни це (М>1). Раз ли чи ти ти по ви из-
бор них окру га су спо ји ви и са про пор ци о нал ним и са ве ћин ским 
из бор ним си сте мом, али је пра ви ло да се јед но ман дат не из бор не 
је ди ни це ко ри сте у ве ћин ским из бо ри ма ка да је це ла зе мља по-
де ље на на оно ли ко из бор них из бор них је ди ни ца ко ли ко се пред-
став ни ка би ра, а ви ше ман дат не у про пор ци о нал ним. Осим то га, 
из бор не је ди ни це мо же мо по де ли ти на јед но спрат не (јед но фа зне) 
и ви ше спрат не (ви ше фа зне). У ви ше спрат ним из бор ним си сте ми-
ма пр ви ни во је са ста вљен од ве ћег бро ја ма њих из бор них окру га, 
док нај ви ши ни во обич но чи ни је дин стве на из бор на је ди ни ца ко ја 
об у хва та це лу зе мљу фор ми ра на ра ди ало ка ци је ман да та ко ји ни-
су рас по ре ђе ни на ни жем ни воу. Циљ уво ђе ња дру ге (ви ше) фа зе 
и ком пен за ци о них ме ста је сте ко ри го ва ње мо гу ћих де ви ја ци ја на-
ста лих при ли ком при ме не про пор ци о нал не ме то де рас по де ле по-
сла нич ких ман да та у пр вој фа зи.

За овај рад по се бан зна чај има ве ли чи на из бор не је ди ни це, 
јер она ди рект но ути че на про пор ци о нал ност из бор них ре зул та-
та. Ве ли чи на из бор не је ди ни це (dis trict mag ni tu de) пред ста вља број 
по сла нич ких ман да та ко ји се до де љу ју у из бор ном окру гу, од но-
сно број за ступ ни ка ко ји се у ње му би ра ју. Она је од ре ђе на бро јем 
ман да та, а не те ри то ри јом из бор не је ди ни це. Нај че шће се раз ли-
ку ју ма ле (2-5 ман да та), сред ње (6-10 ман да та) и ве ли ке из бор не 
је ди ни це (са ви ше од 10 ман да та). Зна чај ко ји ве ли чи на из бор не 
је ди ни це има по ка за ла је и прак са ус по ста вља ња ви ше стра нач ја у 
бив шим со ци ја ли стич ким зе мља ма. „У свим овим зе мља ма у ор-
га ни зо ва њу пр вих и дру гих плу ра ли стич ких из бо ра, ве ли чи на из-
бор них је ди ни ца је би ла јед но од нај зна чај ни јих и нај спор ни јих 
пи та ња.“29) 

Ути цај ве ли чи не из бор не је ди ни це на об ли ко ва ње из бор ног 
си сте ма је ве ли ки, па се из бор ном ге о гра фи јом је дан тип из бор-
ног си сте ма мо же про ме ни ти у дру ги, а је дан прин цип обра зо ва-
ња пред став нич ког те ла (нпр. на че ло пред ста вља ња) по при ми ти 
об лик дру гог прин ци па (на че ло ве ћи не). Та кву си ту а ци ју има мо у 
Чи леу где се на из бо ри ма за до њи дом пар ла мен та (Пред став нич ки 
дом) зе мља де ли на 60 из бор них је ди ни ца у ко ји ма се би ра ју по два 
по сла ни ка, док је на из бо ри ма за Се нат по де ље на на 19 дво ман-
дат на из бор на ди стрик та. Ова кав из бор ни си стем про из во ди ре-

29)  Васовић, Вучина; Гоати, Владимир, Избори и изборни системи, ИБН Центар, НИП 
Радничка штампа, Београд, 1993, стр. 130.
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зу ла та те ко ји ни су про пор ци о нал ни. На дру гој стра ни, по ли тич ки 
ис ход ни је сли чан ни оном у ве ћин ским из бор ним си сте ми ма, јер у 
прак си не фа во ри зу је нај ја чу стран ку, већ дру гу стран ку по ја чи ни. 
Ефек тив ни из бор ни праг у из бор ном си сте му Чи леа је 33.4% гла-
со ва јер је то уку пан број гла со ва нео п хо дан да би стран ка осво ји ла 
је дан по сла нич ки ман дат. Иако је ефек тив ни из бор ни праг за ула-
зак у пар ла мент из у зет но ви сок, те о риј ски по ли тич ка пар ти ја ко ја 
осво ји 33,4% гла со ва на на ци о нал ном ни воу мо же осво ји ти јед нак 
број ман да та као и стран ка ко ја ужи ва по др шку 66,6% би рач ког 
те ла.30) Овај, до ду ше екс тре ман, при мер Чи леа по ка зу је сву сна гу 
ути ца ја ве ли чи не из бор не је ди ни це на про пор ци о нал ност из бор-
них ре зул та та и стра нач ки и по ли тич ки си стем чи ји је зна чај уочио 
низ во де ћих ауто ра.

Број ни ис тра жи ва чи ко ји су про у ча ва ли ко ре ла ци ју из ме ђу 
ве ли чи не из бор не је ди ни це и про пор ци о нал но сти по твр ди ли су 
пра ви ло да ма ла из бор на је ди ни ца до во ди до дис про пор ци је из-
ме ђу гла со ва и ман да та и ти ме сма њу је мо гућ ност ма лим пар ти-
ја ма да уђу у пар ла мент, док из бор не је ди ни це у ко ји ма се би ра 
ве ћи број пред став ни ка ви ше од го ва ра ју на че лу про пор ци о нал ног 
пред ста вља ња. Џејмс Хо ган је 1945. го ди не ис та као да од лу чу ју ћа 
тач ка у про пор ци о нал ном из бор ном си сте му је сте ве ли чи на из бор-
ног окру га, и да са ве ћим бро јем пред став ни ка ко ји се у ње му би-
ра ре зул тат би ва бли жи про пор ци о нал ном. Два де сет го ди на ра ни је 
Џорџ Хор вил је ука зи вао на ве ли чи ну из бор не је ди ни ца као на из-
у зет но ва жан фак тор.31) Ме ђу пр вим ауто ри ма ко ји су по ку ша ли да 
ем пи риј ски до ка жу ма ни пу ла тив не ефек те ве ли чи не из бор не је ди-
ни це ис ти цао се Да глас Ре. Он је до ка зао да „про сеч но од сту па ње 
из ме ђу уче шћа гла со ва и по сла нич ких ме ста ко је до би ја ју пар ти је 
(I) ва ри ра у обр ну тој сра зме ри пре ма ве ли чи ни ди стрик та (М): уко-
ли ко се ве ли чи не по ве ћа ва ју, про сеч на од сту па ња се сма њу ју.“32) 
Про сеч но од сту па ње из ме ђу уче шћа осво је них гла со ва и по сла-
нич ких ме ста по ка зу је ин декс дис про пор ци о нал но сти, о ко ме ће 
би ти ре чи у на став ку тек ста. 

Ри кер и Сар то ри, на дру гој стра ни, ука зи ва ли су на ути цај из-
бор них је ди ни ца на фор ми ра ње би пар ти зма и уоча ва ли да је фор-
ми ра ње дво пар тиј ског си сте ма не мо гу ће уко ли ко ло кал не стран ке 
(нпр. стран ке на ци о нал них ма њи на) има ју ја ка те ри то ри јал на упо-
ри шта. По ли тич ке стран ке ко је има ју кон цен три са не гла со ве у не-

30) О изборном систему Чилеа видети више у: IDEAHandbook, International Institute for 
Democracy and Electoral Assistance, Stockholm, 2005, pp. 78-81.

31)  Нав. према: Lijphart, Arendt, op. cit, p. 11.

32)  Rae, Douglas, op. cit, p. 115.



СПМброј1/2009,годинаXVI,свеска23. стр.179-210.

194

ким из бор ним је ди ни ца ма („над ве ћин ске кон цен тра ци је“) не мо гу 
би ти из бри са не са по ли тич ке и пар ла мен тар не сце не чак и уко ли ко 
би био при ме њен јед но кру жни ве ћин ски из бор ни си стем. Та кав из-
бор ни ис ход смо има ли у Ср би ји на кон из бо ра 1990. го ди не одр жа-
них по дво кру жном ве ћин ском си сте му, јер су при пад ни ци не ких 
од нај број ни јих на ци о нал них ма њи на у Ср би ји (Ма ђа ри, Ал бан ци, 
Бо шња ци) те ри то ри јал но кон цен три са ни што би спре чи ло дис пре-
зи ју њи хо вих гла со ва и омо гу ћи ло стран ка ма ко је су за ступ ни це 
њи хо вих ин те ре са ула зак у пар ла мент.

Сар то ри је ука зи вао да „и про пор ци о нал ни си сте ми по сти-
жу ре ду ци ра ју ће ефек те...у про пор ци ји са соп стве ном не про пор-
ци о нал но шћу, а на ро чи то ка да се при ме њу ју на ма ле из бор не је-
ди ни це...“33) По ње му, без об зи ра на ма те ма тич ке фи не се (при ме на 
раз ли чи тих фор му ла за рас по де лу ман да та), што је ши ра је ди ни ца 
ве ћа је и про пор ци о нал ност, и обрат но. Због то га зе мље са ма лим и 
сред њим из бор ним окру зи ма по сти жу ма њи сте пен про пор ци о нал-
но сти. Ме ђу тим, Сар то ри упо зо ра ва да та ква, не са вр ше на про пор-
ци о нал ност мо же из ма ћи ме ре њи ма, из про стог раз ло га што она 
по га ђа ма ле стран ке и на кра ју их укла ња. Ар гу мен та ци ју за свој 
став на ла зи у ло ги ци „да што је ма ња је ди ни ца, то је ве ће ра си па ње 
гла со ва: оних гла со ва ко ји су, сме шта ју ћи се ис под ко лич ни ка или 
ис под цен зу са нео п ход ног за по бе ду, јед но став но из гу бље ни.“34) 

Лај пхарт је ана ли зи ра ју ћи 70 из бор них си сте ма до шао до за-
кључ ка да нај ве ћи ути цај на про пор ци о нал ност из бор них ре зул-
та та има ефек тив ни из бор ни праг (ком би на ци ја ве ли чи не из бор не 
је ди ни це и за кон ског из бор ног пра га, уко ли ко је он уста но вљен). 
Уко ли ко из бор ни цен зус ни је за ко ном утвр ђен ње го ву уло гу пре у-
зи ма ју фор му ла за рас по де лу ман да та, и по себ но ве ли чи на из бор не 
је ди ни це. Ма ла из бор на је ди ни ца да је исте ефек те као и ви сок из-
бор ни цен зус: ума њу је про пор ци о нал ност и шан се ма лих пар ти ја 
да осво је ман да те. „Дру гим ре чи ма, за кон ски из бор ни праг и ве ли-
чи на из бор не је ди ни це пред ста вља ју две стра не истог нов чи ћа“,35) 
ко је Лај пхарт пре тва ра у но во у спо ста вље ну ва ри ја блу – ефек тив ни 
из бор ни праг.36) Иако је ем пи риј ски до ка зао ве ли ки ути цај ко ји ве-

33) Сартори, Ђовани, нав. дело, стр. 59.

34) Ibid, стр. 25.

35) Lijphart, Arendt, op. cit, p. 12.

36) Ефективни изборни праг не представља само једну вредност (проценат), већ 
низ вредности између такозваног прага представљања и прага искључења. Праг 
представљања (доњи) јесте минимални проценат гласова са којим партија може 
„зарадити“ мандат у за њу најповољнијим околностима. Праг искључења (горњи) је 
максималан проценат гласова, који под најнеповољнијим околностима за партију или 
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ли чи на из бор не је ди ни це има на про пор ци о нал ност гла со ва и ман-
да та, Лај пхарт ни је ус пео да по твр ди те зу о ути ца ју ефек тив ног из-
бор ног цен зу са на број елек тив них и пар ла мен тар них по ли тич ких 
пар ти ја и фа бри ко ва ње пар ла мен тар них ве ћи на. Од сту па ња у ре-
зул та ти ма до ко јих је до шао не до зво ља ва ју да се ве ли чи на из бор-
не је ди ни це и елек тив ни и пар ла мен тар ни пар тиј ски си стем до во де 
у узроч но-по сле дич ну ве зу, већ се са мо мо же го во ри ти о уоче ним 
тен ден ци ја ма. Са дру ге стра не, раз ли ке ко је по сто је у бро ју ефек-
тив них по ли тич ких стра на ка у си сте ми ма са јед но ман дат ним је ди-
ни ца ма и из бор ним си сте ми ма у ко ји ма су фор ми ра ни ви ше ман-
дат ни окру зи су очи ти је. Пре ма Лај пхар ту, број пар ла мен тар них 
пар ти ја у пр вим из но си 2,34, док се у дру гим кре ће од 3,04 до 4,08 
(у за ви сно сти од ви си не ефек тив ног из бор ног пра га и при ме ње не 
фор му ле за рас по де лу ман да та).37) До слич них ре зул та та до ла зе и 
Та ге пе ра и Шу гарт, ко ји су утвр ди ли да јед но ман дат ни окру зи ре-
зул ти ра ју дво стра на ким си сте ми ма с ефек тив ним бро јем стра на ка 
од 2,3, а ма ли и ве ли ки ви ше ман дат ни из бор ни ди стрик ти во де ви-
ше стран чју са ефек тив ним бро јем стра на ка од 2,5 до 4.

Да кле да ре зи ми ра мо, про пор ци о нал ност ра сте у скла ду са 
ра стом ве ли чи не из бор не је ди ни це. Ме ђу тим, пра ви ло о по зи тив-
ној ко ре ла ци ји про пор ци о нал но сти и ве ли чи не из бор ног окру га 
има и јед но огра ни че ње. Ка да ве ли чи на из бор не је ди ни це до стиг-
не од ре ђе ни ни во, про пор ци о нан лност ра сте по ни жој сто пи. Као 
што Да глас Ре за па жа, од нос из ме ђу ве ће ди мен зи је из бор не је ди-
ни це и ве ће про пор ци о нал но сти ни је ли не а ран, већ кри во ли ниј-
ски. Ре сма тра да се оп ти ма лан сте пен про пор ци о нал но сти по сти-
же у из бор ним је ди ни ца ма ко је но се 10 до 20 ман да та. У из бор ним 
ди стрик ти ма ко ји има ју ма ње од 10 ман да та убр за но ра сте дис про-
пор ци о нал ност, док се у је ди ни ца ма у ко ји ма се би ра ма ње од 5 по-
сла ни ка про пор ци о нал ни ме тод при бли жа ва ве ћин ском. Са дру ге 
стра не, из бор не је ди ни це ко је има ју ви ше од 20 ман да та до но се 
за не мар љив раст про пор ци о нал но сти и у по ре ђе њу са из бор ним 
си сте ми ма у ко ји ма је це ла др жа ва ор га ни зо ва на у је дин ствен из-
бор ни округ (100-150 ман да та) да ју ми ни мал не раз ли ке у ин дек су 
дис про пор ци о нал но сти.

кандидата може бити недовољан за освајање посланичког места. Прескакањем доњег 
прага отвара се шанса за добијање мандата, док се превазилажењем границе искључења 
гарантује место у парламенту. У једномандатном изборном округу у коме се надмеће 5 
кандидата, доњи праг износи 20%+1, док је горњи 50%, а у пропорционалном систему у 
коме се намдеће троје кандидата, а расподела мандата врши помоћу Д’Онтове формуле 
праг представљања износи 20%+1, а праг искључења 25%+1. О одређивању висине 
ефективног изборног прага видети више у: A. Lijphart, op. cit., pp. 25-30.

37)  Lijphart, Arendt, op. cit., p. 105.
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ИЗБОРНАЈЕДИНИЦАУИЗБОРНОМ
СИСТЕМУРЕПУБЛИКЕСРБИЈЕ

Од по нов ног ус по ста вља ња ви ше стра нач ја у Ср би ји 1990. 
го ди не из бор ни си стем је до жи вео че ти ри зна чај не про ме не. Ве-
ћин ски дво кру жни из бор ни си стем за ме њен је 1992. го ди не про-
пор ци о нал ним си сте мом са 9 из бор них је ди ни ца, из бор ним пра гом 
од 5% и Д’Он то вом фор му лом за пре тва ра ње гла со ва у ман да те. 
По истим пра ви ли ма одр жа ни су и сле де ћи из бо ри (1993) да би 
1997. го ди не Ср би ја би ла по де ље на на 29 из бор них је ди ни ца. Сле-
де ћа ин тер вен ци ја у из бор ном пра ву се та ко ђе од но си ла на из бор-
ну је ди ни цу. На кон до ла ска на власт ко а ли ци је ДОС 2000. го ди не, 
на пред лог СРС-а Ср би ја је кон сти ту и са на као јед на, је дин стве на 
из бор на је ди ни ца. По губ но деј ство јед ног из бор ног окру га и пе то-
про цент ног из бор ног пра га по пред ста вља ње ма њин ских стра на ка 
по ка за ло се тек у ше стом из бор ном ци клу су (2003) ка да се по пр-
ви пут од уво ђе ња ком пе ти тив них из бо ра до го ди ло да на ци о нал не 
ма њи не не ма ју сво је за ступ ни ке у На род ној скуп шти ни.38) По сле-
ди це ова квог из бор ног мо де ла су от кло ње не уки да њем из бор ног 
цен зу са за стран ке на ци о нал них ма њи на. Оне по сле но ве ли ра ња 
из бор ног за ко на уче ству ју у рас по де ли ман да та без об зи ра на то да 
ли су осво ји ле ви ше од 5% гла со ва, уко ли ко на из бо ри ма до сег ну 
или над ма ше број гла со ва ко ји је ра ван при род ном из бор ном пра гу.

Уоча ва мо из крат ког при ка за раз во ја из бор ног си сте ма Ср би-
је у по след њих 19 го ди на да је осим ко ре ни те про ме не 1992. го ди-
не, ка да је на пу штен ве ћин ски у ко рист про пор ци о нал ног си сте ма, 
сва ка круп ни ја ре фор ма из бор них ин сти ту та би ла усме ре на на ве-
ли чи ну из бор не је ди ни це. Про ме на оста лих ва ри ја бли ко је зна чај-
но ути чу на про пор ци о нал ност из бор них ре зул та та и пар тиј ски си-
стем (фор му ла за тран спо но ва ње гла со ва у ман да те, из бор ни праг, 
на чин гла са ња, ве ли чи на за ко но дав ног те ла – број по сла ни ка) ни је 
би ло.

Од ус по ста вља ња ви ше страначја 1990. го ди не спо ре ња по-
ли тич ких стра на ка о ти пу из бор ног си сте ма ко ји би тре ба ло при-
ме ни ти у Ср би ји би ла су обе ле же на по ли ти кан ством и за до во ља-
ва њем уско стра нач ких аспи ра ци ја, а не за сно ва на на чи ње ни ца ма 
о по ли тич ким учин ци ма по је ди них из бор них мо де ла. Пр ва ли ни ја 
по де ле на ста ла је из ме ђу про пор ци о на ли ста и ма јо ри ста. СПС је 
као нај ма сов ни ја пар ти ја ко ја је на сле ди ла ин фра струк ту ру, део 

38)  На изборима за Народну скупштину РС децембра 2000. године велики број малих 
странака, укључујући и странке националних мањина, наступио је у оквиру коалиције 
ДОС што је спречило велико расипање гласова бирача.
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фи нан сиј ских сред ста ва, ка дров ски по тен ци јал и ши ро ку мре жу 
ак ти ви ста Са ве за ко му ни ста пле ди ра ла за ве ћин ски из бор ни си-
стем, док су све оста ле стран ке ко је су још увек би ле у по чет ној 
фа зи фор ма ти зо ва ња, без од го ва ра ју ће ор га ни за ци о не струк ту-
ре и уз то ме ђу соб но по де ље не та ко ђе за у зе ле ло гич ну по зи ци ју 
и ин си сти ра ле на што чи стој ва ри јан ти про пор ци о нал ног из бор-
ног си сте ма.39) При ме на дво кру жног ве ћин ског си сте ма у 250 јед-
но ман дат них је ди ни ца до ве ла је до нат пред ста вље но сти СПС-а 
(46,1% гла со ва, 77,6% ман да та), пот пред ста вље но сти опо зи ци је, 
јед но стра нач ке ве ћи не и јед но стра нач ке вла де. Као оче ки ва ну по-
сле ди цу има ли смо ве ли ку дис про пор ци ју из ме ђу бро ја осво је них 
гла со ва и ман да та, али је ста тус пар ла мен тар не сте кло чак 15 по-
ли тич ких стра на ка. Не у спе шна ре дук ци ја бро ја пар ла мен тар них 
пар ти ја ја вља се као нео че ки ван ре зул тат, осим уко ли ко у об зир не 
узме мо „Сар то ри јев до во љан услов“ – струк ту ри ра ност стра нач-
ког си сте ма. Уоста лом, фор ма ти зо ва њу пар тиј ског си сте ма то ком 
де ве де се тих број не окол но сти ни су ни ишле на ру ку. Рас пад СФРЈ, 
еко ном ске санк ци је и ра то ви у окру же њу, „не из гра ђе на“ прав на 
др жа ва, на сле ђе ко му ни стич ке про шло сти, не по зна ва ње де мо крат-
ских пра ви ла и про це ду ра, ауто крат ска по ли тич ка кул ту ра, пре-
на гла ше не ли дер ске ам би ци је и са њи ма по ве за на че ста це па ња 
по сто је ћих и осни ва ња но вих стра на ка ни ка ко ни су до при не ли 
фор ми ра њу струк ту ри ра ног стра нач ког си сте ма. Због то га и ис ход 
– 15 пар ти ја са осво је ним ман да ти ма – не мо же пред ста вља ти из не-
на ђе ње. Ин те ре сант но је да би при ме на про пор ци о нал ног си сте ма, 
са јед ном из бор ном је ди ни цом, Д'Он то вом фор му лом за ра по де лу 
ман да та и из бор ним пра гом од 3% уве ла у пар ла мент кан ди да те са-
мо три стран ке (СПС, СПО, ДС) уз кан ди да те гру па гра ђа на,40) па 
су ар гу мен ти опо зи ци је у ко рист про пор ци о нал ног си сте ма би ли 
за сно ва ни или на пре це њи ва њу соп стве не мо ћи или на по гре шним 
про це на ма о ути ца ју про пор ци о нал ног из бор ног си сте ма у да тим 
окол но сти ма. 

Ка ко је Ср би ја на из бо ри ма 1990. го ди не би ла по де ље на на 
250 јед но ман дат них из бор них је ди ни ца основ ни циљ из бор не ге-
о ме три је би био њи хо во фор ми ра ње та ко да се ис по шту је јед на-
кост би рач ког пра ва. Ана ли за бро ја упи са них гра ђа на са би рач ким 
пра вом по из бор ним је ди ни ца ма по ка зу је да је по сто ја ло зна чај но 
од сту па ње од пра ви ла да оне об у хва та ју при бли жно јед нак број 
упи са них би ра ча (± 10%). Са мо 42% из бор них је ди ни ца би ло је у 

39)  Изузетак је била Нова демократија – покрет за Србију као заговорник комбиновања 
већинског и пропорционалног изборног система.

40)  Јовановић, Милан, „Изборне јединице и расподела мандата у изборном систему“, 
Српскаполитичкамисао1-42000/2002, Институт за политичке студије, Београд, стр. 77.
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на ве де ном ра спо ну, нај ма ња из бор на је ди ни ца (При шти на 2) има-
ла је 6.240 би ра ча, а нај ве ћа (Гњи ла не и Ви ти на) 46.642, док су 
те ри то ри је по је ди них оп шти на де ље не или спа ја не што је во ди-
ло ме ша њу ру рал ног и ур ба ног ста нов ни штва (је дан од ви до ва ge-
rryman de rin ga).41)

Ве ћин ски из бор ни си стем ни је ду го по тра јао. Под при ти ском 
опо зи ци је већ 1992. го ди не власт при ста је на уступ ке и ко ре ни ту 
про ме ну из бор ног си сте ма. На окру глом сто лу вла сти и опо зи ци је 
ор га ни зо ва ном ра ди ре фор ме из бор ног си сте ма, ве ћи на опо зи ци-
о них пар ти ја зах те ва ла је про пор ци о нал ни си стем са јед ном из-
бор ном је ди ни цом и из бор ни праг од 3 до 5 од сто сма тра ју ћи да се 
та ко нај бо ље чу ва про пор ци о нал ност. СПС је при ста ла на из ме ну 
из бор ног си сте ма, али су ко пља на ста ви ла да се ло ме око бро ја 
из бор них је ди ни ца. Вла да ју ћа СПС је ин си сти ра ла на што ве ћем 
бро ју из бор них је ди ни ца, док су опо зи ци о не пар ти је ну ди ле мо де-
ле са три, че ти ри, пет, шест, осам или де сет из бор них је ди ни ца. На 
кра ју, на ђе но је ком про ми сно ре ше ње и Ср би ја је би ла по де ље на на 
де вет из бор них је ди ни ца у ко ји ма се би ра ло по ви ше од два де сет 
по сла ни ка чи ме је по стиг нут ви сок сте пен про пор ци о нал но сти. 

Ова кав из бор ни си стем је очу ван и у сле де ћем из бор ном ци-
клу су. Из бор не је ди ни це су има ле из ме ђу 480.000 и 800.000 би ра-
ча са из у зет ком из бор не је ди ни це 1 (Бе о град) ко ја је има ла пре ко 
ми ли он би ра ча и у њи ма је би ра но из ме ђу 22 и 29 по сла ни ка осим 
у Бе о гра ду где је до де љи ва но 46 по сла нич ких ман да та. По де ла Ср-
би је на де вет ве ли ких из бор них је ди ни ца успе шно је са чу ва ла про-
пор ци о нал ни из бор ни мо дел од де фор ма ци ја. На сма ње ње бро ја 
пар ла мен тар них пар ти ја (1990. го ди не – 15; 1992. го ди не – 9 из-
бор них ли ста и 10 по ли тич ких стра на ка42); 1993 – 7 из бор них ли ста 
и 9 пар ти ја) пре све га је ути ца ла ви си на из бор ног цен зу са, а не 
ве ли чи на из бор не је ди ни це. За ни мљи во је да би при ме ном из бор-
ног мо де ла са јед ном из бор ном је ди ни цом има ли још ве ћу ре дук-
ци ју ви ше стра нач ја. У та квој ва ри јан ти и са из бор ним пра гом од 
5% у пар ла мент би 1992. го ди не ушле три пар тиј ске ли сте (СПС, 
СРС, ДЕ ПОС), а уко ли ко би из бор ни праг био ни жи (3%) ман да те 
би осво ји ла са мо још Де мо крат ска стран ка. Слич не ре зул та те би 
има ли и 1993. го ди не кад би из бор ни цен зус од 3% и 5% ус пе ло да 
пре ђе пет из бор них ли ста (СПС, ДЕ ПОС, СРС, ДС, ДСС43)). Си-

41)  Јовановић, Милан, Изборни системи: Избори у Србији 1990-1996, стр. 133-135.

42)  У оквиру коалиције ДЕПОС мандате освајају СПО, ДСС и Нова демокартија, док је 
посланике имала и једна група грађана (Жељко Ражнатовић).

43)  Број парламентарних партија не би ни био повећан јер је на изборима 1993. Демократска 
странка Србије наступила самостално, док је у претходном изборном циклусу била 
саставни део ДЕПОС-а.
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му ла ци ја из бор них ре зул та та у ва ри јан та ма са раз ли чи тим бро јем 
из бор них је ди ни ца по ка зу је слич не тен ден ци је. Уко ли ко би из бор-
ни праг био за др жан, при бро ју из бор них окру га од че ти ри 1992. 
го ди не пар ла мен тар ни ста тус би сте кло 7 из бор них ли ста, док би 
шест из бор них је ди ни ца про из ве ло исте ре зул та те као и офи ци јел-
ни пред лог (9 из бор них ли ста). Исте ефек те би има ла и ва ри јан-
та са 12 из бор них ди стрик та, док би број пар ла мен тар них пар ти ја 
био по ве ћан за је дан ако би Ср би ја би ла по де ље на на 18 или 22 
из бор не је ди ни це. Ре зул та ти си му ла ци је кре ћу се у истом сме ру и 
на при ме ру из бор ног ци клу са 1993. го ди не44). Очи то је да је број 
пар ла мен тар них пар ти ја у обр ну тој сра зме ри са ве ли чи ном из бор-
не је ди ни це. При ме на про пор ци о нал ног из бор ног мо де ла са ве ћим 
бро јем ма лих из бор них је ди ни ца уве ћа ла би број пар ла мен тар них 
стра на ка. Раз ло зи за то у мно го ме ле же у по сто ја њу „над ве ћин-
ских кон цен тра ци ја“, од но сно у не рав но мер ној рас по де ли гла со ва 
по из бор ним је ди ни ца ма. Ка ко је ве ћи на ма њин ских за јед ни ца у 
Ср би ји те ри то ри јал но кон цен три са на њи хо вом пред ста вља њу ни-
ка ко не би до при не ла јед на из бор на је ди ни ца на на ци о нал ном ни-
воу ко ја би дис пер зо ва ла њи хо ве гла со ве. То се и по ка за ло 2003. 
го ди не ка да у срп ском пар ла мен ту ни је би ло из вор них за ступ ни ка 
ин те ре са на ци о нал них ма њи на.

Као по сле ди ца про ме на у из бор ном за ко но дав ству на са ве-
зном ни воу број из бор них је ди ни ца 1997. го ди не на пред лог со-
ци ја ли ста и Но ве де мо кра ти је по ве ћан је са 9 на 29. Не за до вољ ни 
та квом од лу ком пред став ни ци нај ве ћих опо зи ци о них пар ти ја су 
бој ко то ва ли ове из бо ре. Ова квом ре фор мом фор ми ран је ве ћи број 
из бор них је ди ни ца сред ње ве ли чи не (из бор ни окру зи су има ли из-
ме ђу 6 и 12 ман да та, уз из у зе так је ди ни це број 29 – Пећ – у ко јој је 
би ра но 14 на род них по сла ни ка). Ве ли чи на из бор не је ди ни це би се 
у про сеч ној ве ли чи ни мо гла из ра зи ти фор му лом:

П росеч на  в еличина  из бо рне је ди нице на изборима одр жа-
ним 1 992. и 1993. године била  ј е  27,7, док ј е  на избори ма 1997. 
 годин е она б ил а  три пута ма ња  и износ ил а 8,6.  П ро сечне  вр еднос-
ти  в еличи не из бо рне јединице  м ог у навести на  ст ранпут иц у а ко 
не  по ст оји ра вн омерна р асп одела ма нд ата по изборним  о крузи ма  
што  је  у  случају С рби је  избе гнуто  јер  одступањ а  ни су др ас тична.45) 
44)  Видети више у: Јовановић, Милан, Изборнисистеми:ИзбориуСрбији1990-1996, стр. 

161-255.

45)  На пример, изборне јединице у Аргентини се крећу од 2 до 50 мандата, а у Бразилу од 
8 до 60. Нав. према: Сартори, Ђовани, нав. дело, стр. 71.
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В лада јућа ве ћи на је  тр ос труки м с мањењем  величине  из бо рног 
о кр уга и прет варањ ем  велик их  у  средњ е изборне је дин ице  и мала 
з а ц иљ   иск ри вљавање  пропор ци онално сти и тим е уве ћа ње шанси  
за св ој у победу.  

Бојкот избора од страна ДС -а, Д СС-а и Г С-а не д ај е  до бр е 
 основе  за ге нер ал из ације. Пр ем а резу лта тима тих избора, из бо р-
ни  праг о д 5% на  национал ном нивоу пр ешле би само три странке 
(СПС, С РС  и  СПС), док  би  у вари ја нт и од 9  и зборн их је дини ца 
про ме не б иле не з на тн е (Дем ок ратск а  ко алиција П ре ше во-Бу ја-
новац  би изгуби ла  је дини  ма нд ат уз ми нималн о  померање у  броју 
м анд ата код  осталих  па ртијских лис та ).

Коначно , 2 000. год ине број  изборних о кр уга ј е  сведе н на н ај-
мању могућ у мер у,  однос но  н а јед ну  и зб ор ну једин иц у  ор ганизо-
вану на  на цио налном  н ивоу. Посл ан ичке  мандате  су  осво јиле само 
4 и збо рн е лис те , али  истовремено  н икада  већи бро ј с транака н ије  
био зас туп љен у Народн ој  скуп ш ти ни  (24) . „Laakso -Ta agepera  
индек с  ефект ивног броја  парти ја  м ерен н а  основу р ас под еле 
м андата у  п арламенту сада ј е износ ио  чак 9, 11.  Н акон при вид не 
ста билност и,  парт ијски систем Србије  н ашао се  на  и ст ом  степе-
ну  фрагментиранос ти  н а кој ем је б ио,  поређ ења ради , парти јски 
си стем  По љс ке, након  с лом а к омуниз ма  и парламен та рних из-
бора 19 91. годин е –  где је  и ндекс  е фективних партиј а износио  
1 0,85.“46)  Разлог  з а вис о ку  в редно ст  Laaks o-Taage pe ra  и ндекса  
ле жи у  об једињен ом нас ту пу велико г бро ј а  па ртија у о квиру коа-
лиције  ДО С који  ј е пр икрио  мо гуће  кон секвен це  примене  изборн ог 
 модела  с а  једном из бор ном јединицом уз и зборни п ра г  од 5%.  Де-
јство  пр имење ног  изборно г м одела пос тало ј е  видљиво тек на ко н 
изб ора из 2003.  го дин е када  су ва н п арламента  остале м ањинске 
стра нк е,  по први  пу т од н ап уш та ња страначког м он оли тиз ма, а 
б ро ј парламентарних п ар тија оп ао  з а  две т рећ ин е. „Симул ац ија  
резу лтата. ..у  вариј ан ти  деве т и зб орних  једин ица по твр ђује  ве ћи  
утиц ај из бо рне ј еди нице не го висине  и зб орног  пр ага на распо де лу 
ма ндата .  Да  је Срби ја бил а п одељен а  на  девет избо рн их  јединица 
као у изб ор има 1992 . и  1993.  године са изб ор ним пра го м о д 5 % 
глас ова, парла ментарни стат ус би с т ек ле  две  стр анке и К оа лиц иј а 
Заједно  за т олеранциј у.“ 47)

46)  Вукомановић, Дијана, „Динамика партијског система Србије (1990-2005)“, Српска
политичкамисао1-2/2005, Институт за политичке студије, Београд, стр. 39. 

47)  Јовановић, Милан, „Изборна јединица, изборни праг и страначки систем“, Српска
политичкамисао1-2/2006, Институт за политичке студије, Београд, стр. 51.
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Табела2:Освојенигласовиимандати
(једнаидеветизборнихјединица)48)

Па рт ије Гласови %
Ман-
дати 

(1  И Ј)
% (1 
ИЈ)

Ман-
дати 

(9 ИЈ)
% (9 
ИЈ)

ЗЕС 1.590.200 38,40 102 40,80 102 40,80
СРС 1.219.436 29,45 78 31,20 86 34,40
ДСС-НС 480.987 11,61 30 12,00 35 14,00
СПС-ПУПС-ЈС 313.896 7,58 20 8,00 18 7,20
ЛДП 216.902 5,24 13 5,20 6 2,40
Мађарска 
коалиција 74.874 1, 81  4 1,60  3  1, 20

Бошњачка 
листа за 
европски 
Санџак

38 .148 0,92 2 0,80 0 0

Коалиција 
Албанаца 
Прешевске 
долине

16.801 0,41 1 0,40 0 0

остали 99.992 2,41 0 0 0 0

У п осл едња два изборна ц икл уса ( 2007, 2008) изборни  моде л 
ј е  остао у осно ви неп ро ме њен, сем  ј едне  ино вације  –  укидања изб-
орног  ц е нзу са за  ст ранке  нац ионални х м ањина. Мог ућност мањ-
инс ких стр анк а да у На ро дн у скупш тин у уђу  дос езањем  природн ог  
изборног п ра га от во рила  им је  оп цију са мос талног  наступа  у 
и зборној  т рц и  б ез пот ре бе  з а  коалици оним обј едињав ањ ем. Тако 
је  п осле  изб ора  2007.  г одине п ос ланичке  ма ндате  освојило 6 
 из борни х  л ист а и 5  па ртија на ционал них  мањина ,  а након пос ле-
дњих из бора 2008.  го дине 5 ли ста и  3  ма њинс ке странк е.  Ин терес-
антно је  ра змо трити к акви б и  п олитички учин ци  произ ашли да 
је примењен  си стем с а  9  или 29 изб ор них је дин ица бе з у вођења 
 природно г и зборног  п рага з а  мањинске п ар тије.

Сагледавајући разлике у броју освојених мандата по важећем 
изборном моделу и изборном систему примењиваном 1992. и 1993. 
године (9 изборних јединица, без природног прага за мањинске 
странке) уочавамо да би формирање владе било још теже изводиво. 

48) Подаци о броју освојених гласова и мандата на изборима 2008. године су преузети са 
сајта Републичке изборне комисије: www.rik.parlament.sr.gov.yu
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Коалиција За европску Србију и коалиција СПС-ПУПС-ЈС не би 
могли да формирају владу само уз помоћ мањинских партија (у овом 
случају Мађарске коалиције), већ би им била потребна и подршка 
ЛДП-а. Бошњачка49) и албанска национална мањина би изгубиле 
представнике у Народној скупштини, док би Мађари освојили три 
мандата у изборној јединици 2 (Зрењанин), али би и они у односу 
на постојеће стање у парламенту изгубили једно посланичко место. 
Значајан пад би доживео ЛДП који би мандате „зарадио“ само у 
четири изборне јединице (Београд, Зрењанин, Ниш и Нови Сад), 
док би у преосталих пет јединица његови гласови пропали. СПС не 
би прешао изборни праг од 5% само у изборној јединици Зрењанин, 
док би изборне листе ЗЕС, СРС и ДСС-НС освајале мандате у свим 
изборним јединицама. Резултатски скок СРС-а и коалиције ДСС-
НС базиран је на успеху у изборној јединици број 7 (Приштина) 
која обухвата знатан део Косова и Метохије. Ипак, како је у питању 
9 изборних јединица у којима се бира више од 20 посланика које 
задржавају пропорционалност на високом нивоу одступање између 
броја освојених гласова и мандата је подношљиво, мада у очитом 
расту.

Очигледно је да применом изборног система са 29 изборних 
јединица добијамо још драстичнија одступања од тренутног 
односа снага у српском парламенту. Српска радикална странка, 
Демократска странка Србије и Нова Србија имају танану већину од 
126 посланика и могли би да формирају владу. Три изборне листе 
остварују значајан помак у броју мандата, пре свега због поделе 
земље на 29 изборних округа средње величине који у великој 
мери нарушавају пропорционалност између броја гласова и броја 
мандата. Уз то, треба водити рачуна да се мандати расподељују 
применом Д’Онтове методе која највише погодује јачим странкама, 
а оштећује оне са слабијим изборним резултатом. Због тога и три 
најјаче изборне листе добијају мандате на уштрб СПС-а и ЛДП-а, 
док радикали увећање сопствених посланичких мандата од скоро 
17 одсто (са 78 на 91) делом дугују и изборном успеху у изборним 
јединицама Приштина, Пећ и Косовска Митровица. Мандате у 
свим изборним јединицама би освојили ЗЕС и СРС, док би ДСС 
остао кратких рукава у изборним јединицама Суботица, Зрењанин, 
Сомбор, Врбас и Пожаревац. 
49)  Бошњачкој листи за европски Санџак недостајало би нешто више од 4.000 гласова 

како би прескочила изборни цензус и освојила један мандат у изборној јединици број 
3 (Крагујевац) која је обухватала општине Нови Пазар и Тутин, али не и Сјеницу и 
Пријепоље.
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Табела3:Освојенигласовиимандати
(једнаи29изборнихјединица)

Партије Гласови %
Ман-
дати 

(1 
ИЈ)

% (1 
ИЈ)

Ман-
дати 
(29 
ИЈ)

% (29 
ИЈ)

ЗЕС 1.590.200 38,40 102 40,80 107 42,80
СРС 1.219.436 29,45 78 31,20 91 36,40
ДСС-НС 480.987 11,61 30 12,00 35 14,00
СПС-ПУПС-ЈС 313.896 7,58 20 8,00 9 3,60
ЛДП 216.902 5,24 13 5,20 2 0,80
Мађарска 
коалиција 74.874 1,81 4 1,60 4 1,60

Бошњачка листа за 
европски Санџак 38.148 0,92 2 0,80 1 0,40

Коалиција 
Албанаца 
Прешевске долине

16.801 0,41 1 0,40 1 0,40

остали 99.992 2,41 0 0 0 0

Највећи губитници оваквог изборног модела били би СПС-
ПУПС-ЈС са 7,58% освојених гласова и 3,6% освојених мандата 
(по један мандат у изборним јединицама Ваљево, Пожаревац, 
Јагодина, Зајечар, Крушевац, Ниш, Врање, Приштина, Пећ) и 
ЛДП са 5,24% гласова и 0,8% мандата (по један у изборним 
јединицама Палилула и Нови Београд). Мали број мандата који 
се додељивао у изборним јединицама уз примену Д’Онтове 
формуле за расподелу мандата која фаворизује политичке странке 
са бољим изборним резултатом, онемогућио је ЛДП-у и СПС-у 
да дођу до посланичких клупа и у оним изборним окрузима у 
којима су прелазили петопроцентну прохибитивну калузулу. Са 
друге стране, изборни резултат странака националних мањина 
не би био уздрман поделом Србије на 29 изборних јединица, пре 
свега због тога што су њихови гласачи, за разлику од гласачког 
тела СПС-а и ЛДП-а, територијално концентрисани. Мађарска 
коалиција би освојила 4 мандата (под два у изборним јединицама 
Суботица и Зрењанин), а Коалиција Албанаца Прешевске долине 
један (изборна јединица Врање) што нити слаби нити јача њихову 
позицију у Народној скупштини РС, док би Бошњаци спали са два 
на један мандат (изборна јединица Краљево). Међутим, иако би 
припадници мађарске, бошњачке и албанске националне мањине 
и укидањем природног прага у изборном моделу са 29 изборних 
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јединица остали представљени у парламенту, такође бројна, 
ромска национална мањина би због диперзије гласачког тела била 
„осуђена“ на останак ван посланичких клупа.

Симулација изборних резултата из 2008. године у два 
другачија изборна модела (9 и 29 изборних јединица) показује да 
повећање броја изборних јединица и последично смањење њихове 
величине не изазива редукцију броја парламентарних странака. 
Једини ефекат који би увећан број изборних округа произвео је 
губљење дела мандата неких партија и тиме њиховог коалиционог 
потенцијала, што би посредно утицало на партијски систем и то 
посебно у другом симулираном изборном моделу.

Са друге стране, одступања у броју освојених гласова и 
мандата су већа што ћемо приказати помоћу четири индекса 
пропорционалности прорачунатих за све три варијанте изборног 
система (1, 9 и 29 изборних јединица). Најстарију меру за 
израчунавање диспропорционалности предложио је Даглас Ре. Он 
сабира апсолутне разлике између процента гласова (Vi) и процента 
мандата (Si) сваке странке, а затим их дели са бројем елективних 
партија (n):

Проблем са Реовим индексом (I) је што је преосетљив на 
постојање малих партија, па велики број партија које освајају мали 
проценат гласова без икаквих мандата може енормно повећати 
пропорционалност. Ре покушава да избегне овај проблем тако што 
одбацује све партије које су освојиле мање од 0,5% гласова. Слич-
но ћемо урадити и ми, с тим што ће наша граница бити 0,4% ко-
лико вреди један мандат у Народној скупштини (250 посланика), 
што ће нам дозволити да у разматрање узмемо Коалицију Алба-
наца Прешевске долине. Из категорије „осталих“ (14 политичких 
партија) осим Покрета снага Србије (0,54% гласова) биће занема-
рене све странке чија је изборна подршка на ивици статистичке 
грешке. У свим индексима резултат једне изборне листе биће укал-
кулисан као изборни скор једне партије, пре свега због низа преди-
зборних криптокоалиција својствених нашем партијском систему, 
али и нејасних коалиционих споразума.

Још један од приказаних је индекс Лузмор-Хенби (D), у коме 
се апсолутне разлике гласова и мандата не деле са бројем партија, 
већ са 2. Мана овог индекса је пренаглашавање диспропорционал-
ности у пропорционалним системима. Предност Лузмор-Хенби 
индекса је што се из рачунице не морају избацивати мале партије 
из категорије „осталих“, али ће у нашем случају оне бити изузете:
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Једно од предложених решења које решава неке од недостатака 
Реовог и Лузмор-Хенби индекса јесте индекс најмањих квадрата 
Мајкла Галагера (LSq). Његова предност је што јаче региструје не-
колико великих одступања од већег броја мањих девијација и изра-
чунава се следећом формулом:

У оптицају међу истраживачима (дис)пропорционланости 
изборних система је и низ других индекса,50) али ће за потребе овог 
рада бити искоришћен још само индекс највећег одступања (LD) 
којим најчешће региструјемо одступање између гласова и мандта 
изборне листе са највећом подршком гласача, мада је у нашим 
моделима са 9 и 29 изборних јединица највећа девијација присутна 
код СРС-а.

Табела4:Индексидиспропорционалности
утрихипотетичкеизборнеситуације

пример број 
партија

гласови 
(%)

мандати 
(%) разлика (%) индекс

А 1 55 60 5 I = 5,00

1 45 40 5 D = 5,00

LSq = 5,00

LD = 5,00

Б 1 50 55 5 I = 1,67

1 40 45 5 D = 10,00

10 1 0 1 LSq = 5,48

LD = 5,00

В 5 15 16 1 I = 1,00

5 5 4 1 D = 5,00

LSq = 2,24

     LD = 1,00
Предности и мане наведених индекса диспропорционалности 

најбоље ће бити уочене у следећој табели. У њој показујемо 

50)  Видети више у: Gallagher, Michael, “Proportionality, Disproportionality and Electoral Sys-
tems“, ElectoralStudies, 10 (1991), pp. 38-43.
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инедксе пропорционалности у три хипотетичке ситуације. У првој 
(А) имамо двостраначки формат, у другој (Б) на изборима осим две 
најјаче странке учествује и 10 политичких партија са минималном 
изборном подршком (1%), док у најпропорционалној, трећој 
ситуацији (В) пет странака осваја по 15% гласова и 16% мандата, а 
других пет по 5% гласова и 4% мандата.

Као што је већ речено Реов индекс (I) је превише осетљив 
у случајевима када се број елективних парламентарних партија 
мале снаге повећава. У таквим ситуацијама вредност индекса кли-
зи ка пропорционалном резултату, мада се пропроционалност 
не повећава. То најбоље можемо уочити поређењем прве две 
хипотетичке ситуације. У примеру А и Б одступање у гласовима две 
најјаче странке је једнако. Једина разлика је присуство десет малих 
партија са по 1% гласова који им не доносе мандате у примеру Б што 
вредност индекса смањује са 5,00 у примеру А на 1,67 у примеру 
Б. Иако је диспропорционалност у примеру Б већа индекс Дагласа 
Реа је не очитава. Напротив, он погрешно показује да је изборни 
резултат у примеру Б пропорционалнији. Лузмор-Хенби индекс 
(D) приказује разлике између примера А и Б много квалитетније 
од Реовог индекса – вредност индекса у мање пропорционалном 
примеру Б расте (10,00). Његов недостатак је пренаглашавање 
диспропорционалности у пропорционалним изборним системима 
(вредност индекса за прилично непропорционалан пример А и 
веома пропорционалан пример В је једнака – 5,00). Као средње и 
најпрецизније решење показује се Галагеров индекс (LSq) чија је 
вредност у најпропорционалнијем примеру В – 2,24, док приликом 
поређења примера А и Б боље уочава и очитава нијансирану раз-
лику (А – 5,00; Б – 5,48).

Табела5:Индексидиспропорционалности
утрипоређенаизборнамодела

индекс 1 изборна 
јединица

9 изборних 
јединица

29 изборних 
јединица

I 0,65 1,72 2,60
D 2,94 7,72 11,72
LSq 2,18 4,79 7,40
LD 2,40 4,95 6,95

Из наведене табеле се види да диспропорционалност расте са 
повећањем броја изборних јединица. При томе, Реов индекс (I) због 
великог броја елективних партија не очитава диспропорционалност 
у правој мери, док је индекс Лузмор-Хенби (D) делимично пре-
наглашава. Ипак, очито је да сви индекси смањују пропорционал-
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ност, односно повећавају диспропорционалност скоро линеар-
но са повећањем броја изборних округа. За постојећу ситуацију у 
Србији (пропорционални изборни систем; велики број елективних 
партија) сигурно је најприкладнији Галагеров индекс (LSq) чије су 
вредности у нашим моделима приближно једнаке индексу највећег 
одступања (LD). 

У приказаној симулацији три изборна модела пореде се дели-
мично различите изборне варијабле (природни изборни праг у мо-
делу са једном јединицом наспрам потребе да и мањинске стран-
ке досегну петопроцентни изборни цензус у преостала два изборна 
модела). Међутим, разлике у броју мандата странака националних 
мањина у моделу са 29 изборних дистрикта скоро и да не постоје 
(изгубљен мандат Бошњачке листе за европски Санџак), а и ин-
декс најмањих квадрата (LSq) слабије уочава одступања настала 
код странака мале изборне снаге. Стога је велика диспропорцио-
налност пре свега последица изгубљених мандта СПС-а и ЛДП-а 
у тим моделима у корист три најјаче изборне листе (ЗЕС, СРС, 
ДСС-НС). Диспропорционалност у постојећем изборном систему 
(LSq = 2,18) махом је резултат примене нечистог пропорционалног 
изборног модела (изборни цензус од 5%, Д’Онтова формула за 
расподелу мандата као најмање пропорционална метода), али је 
основни разлог за њен драстичан раст (LSq = 4,79; LSq = 7,40) 
у варијантама изборног система са 9 и 29 изборних јединица 
смањење величине изборне јединице која како смо показали функ-
ционише као ефективни изборни цензус.

ЗАКЉУЧАК

Током последњих 19 година, од напуштања страначког моно-
литизма и ритуално-фиктивних избора и повратка вишепартизму 
и компетитивним изборима до данас, у Србији је организовано 8 
изборних циклуса које можемо груписати у 4 изборна система. При 
томе су честе реформе изборног законодавства биле мотивисане 
тежњама политичких практичара да изборном геометријом и 
аритметиком увећају сопствене шансе за победу, а не засноване 
на налазима струке о политичким исходима примене појединих 
изборних система. Како је изборна јединица најманипулативнији 
елемент изборног система, логично је да је реформа изборних 
института од 1992. године и увођења пропорционалног изборног 
система била усмерена на постизање политичких ефеката изменом 
величине изборних округа, док су неке друге битне изборне 
варијабле запостављане.
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Анализа резултата избора преко величине изборних јединица 
упућује на неколико закључака: 

Прво, величина изборне јединице је у садејству са изборним 
прагом утицала на редуковање парламентарног партијског система, 
али у правцу супротном од очекиваног. Број странака у парламенту 
је опадао са напуштањем већинског у корист пропорционалног 
изборног система. Једна изборна јединица на националном 
нивоу није подстакла фрагментацију партијског система, осим на 
изборима 2000. године када је велики број парламентарних партија 
(21 од 24) освојио посланички мандат захваљујући изборном 
наступу у оквиру коалиције ДОС. Напротив, она је зауставила, а 
приказана симулација на реалним резултатима избора одржаним 
2008. године потврђује да број парламентарних партија не би био 
увећан уколико би Србија била подељена на 9 великих или 29 
изборних јединица средње величине. 

Друго, заступљеност већине странака националних мањина 
(мађарске, бошњачке, албанске) у парламенту била би могућа 
и без постојања природног изборног прага уколико би у Србији 
био формиран велики број средњих и малих изборних јединица, 
због територијалне концентрације тих мањинских заједница 
(„надвећинске концентрације“, односно неравномерна расподела 
гласова по изборним окрузима).

Треће, са повећањем броја изборних јединица и смањењем 
њихове величине повећала би се одступања између броја освојених 
гласова и мандата што очитавају сви употребљени индекси 
пропорционалности. Такве девијације би највише оштетиле 
странке које освајају између 5% и 10% гласова, чије бирачко тело 
није територијално концентрисано већ дисперзовано по целој 
земљи, посебно уколико се расподела мандата врши неком од 
нечистих пропорционалних формула, каква је у Србији коришћена 
Д'Онтова.

Четврто, концепт Србије као једне изборне јединице 
произвео је низ проблема, довео до формализације избора, 
доминације политичких партија у фази селекције кандидата, 
деперсонализованости народних представника, неадекватне 
представљености појединих округа и општина и тиме смањене 
репрезентативности парламента. Ако се у обзир узму још нека 
законска решења (затворене партијске листе, везани странчки 
мандат итд.), проблеми су такви да неминовно захтевају реформу 
изборног система у правцу напуштања једне изборне јединице. 
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DušanVučićević

MANIPULATIVEINFLUENCEOFELECTORALUNIT

Summary
For almost two decades of regained political pluralism, elector-

al system in Serbia has been object of frequent changes. Besides basic 
change in 1992 and transition from majoritarian to proportional system 
of representation, essential reciprocations of electoral institutes were in 
variations of electoral districts number (district magnitude). Electoral 
unit is the most manipulative element of electoral system with direct 
influence on (dis)proportionality, elective and parliamentary party sys-
tem, manufactured majorities. This is the key reason for political strate-
gists to improve election chances with manipulation in number of elec-
toral units. Main objective of the article is to underline political effects 
ensued in division of Serbia as one, nine and twenty-nine electoral units 
in contemporary Serbian parliamentary history. It is provided through 
presentation of prominent authors’ conclusions on district magnitude’s 
political consequences and simulation of last election’s results (2008) 
in three different electoral models.
Key Words:  electoral system, electoral district, district magnitude, proportion-

ality, party system fragmentation
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