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С а ж е т а к

Ауто ри у ра ду од го ва ра ју на пи та ња ко ме ња из бор на пра ви ла 
и кон тро ли ше про цес од лу чи ва ња о њи ма, као и про мо ви са њу 
ко јих и чи јих ин те ре са и вред но сти те про ме не слу же. „Ми кро-
ме га“ пра ви ло и мо дел мак си ми за ци је ман да та ко ји ма су у про-
шло сти об ја шња ва не из бор не ре фор ме ни су ус пе ли да об ја сне 
про ме не из бор них си сте ма по је ди них ста бил них де мо крат ских 
др жа ва у то ку де ве де се тих го ди на про шлог ве ка. По ка за ло се да, 
осим по ли ти ча ра, у ре форм ски про цес мо гу да бу ду укљу че ни 
и дру ги ак те ри, на ро чи то уко ли ко се ра ди о екс трем ном и не е-
фи ка сном из бор ном си сте му. Во ђе ни том иде јом, ана ли зи ра мо 
ти по ве из бор них ре фор ми у Ср би ји, ис пи ту је мо сте пен екс трем-
но сти срп ског из бор ног си сте ма и пред ла же мо ре ше ња ко ја би 
мо гла да га учи не ефи ка сни јим.
Кључнеречи: ре фор ма из бор ног си сте ма, мо дел мак си ми за ци је 
ман да та, ми кро-ме га пра ви ло, ин хе рент ни фак то ри из бор не ре-
фор ме, из бор ни си стем Ср би је.
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Осим рет ких за не се ња ка, ис тра жи ва ча из бор ног про це са 
и по ко јег по ли ти ча ра, из бор не сту ди је не при вла че па жњу ши ре 
ака дем ске јав но сти. По себ но не у Ср би ји. У до ма ћим ме ди ји ма 
кри вац за де фек те по ли тич ког си сте ма ни ка да не ће би ти „тра жен“ 
у из бор ним пра ви ли ма. Но ви на ри ће нај че шће у вре ме из бор них 
кам па ња тра жи ти од го во ре на пи та ња „ко је по бед ник“ и „ко ће 
фор ми ра ти вла ду“, а не „ка ко и за што их баш та ко би ра мо“. Због 
то га и не чу ди што гра ђа ни на ли сту ре форм ских при о ри те та не 
ста вља ју про ме ну из бор ног си сте ма. „Уоста лом, ко ли ко је ра то ва 
во ђе но због то га да ли је као фор му ла за рас по де лу ман да та ко-
ри шће на из бор на кво та или за јед нич ки де ли тељ? Ко ли ко је по ли-
ти ча ра уби је но због ди ле ме по је ди нач ни пре но си ви глас или јед-
но кру жни ве ћин ски из бо ри“ (Far rell, 2011, p. 1). Ако при хва ти мо 
да се из бор не ре фор ме де ша ва ју „са мо у ван ред ним исто риј ским 
си ту а ци ја ма“ (No hlen, 1984, p. 218), да из бор не ин сти ту ци је по-
ста ју „ле пљи ве“ и ти ме те шко про мен љи ве ка да им се да до вољ но 
вре ме на да се учвр сте (Birch, Mil lard, Po pe scu & Wil li ams, 2002; 
Ta a ge pe ra, 2007), или да кон тро лу над ода би ром из бор ног си сте ма 
има ју по ли ти ча ри чи ји је је ди ни мо тив мак си ми зо ва ње соп стве не 
мо ћи (Be no it, 2004; Bo ix, 1999; Co lo mer, 2004), оста је пи та ње због 
че га пи са ти текст у ко ме се ис ти че по тре ба за ре фор мом из бор них 
пра ви ла и као „осум њи че ни“ за не до стат ке у функ ци о ни са њу по-
ли тич ких ин сти ту ци ја из два ја по сто је ћи из бор ни си стем.

У пр вом де лу ра да при ка за ће мо, до пре не ко ли ко го ди-
на, оп ште при хва ће не ана ли тич ке мо де ле по мо ћу ко јих су се ана-
ли зи ра ле по вре ме не из бор не ре фор ме у ста бил ним де мо крат ским 
др жа ва ма – ре фор ме у ци љу уна пре ђе ња ин те ре са оних ко ји су на 
вла сти; ре фор ме у ко рист ин клу зив ни јих из бор них фор му ла ко ји ма 
се олак ша ва сти ца ње пар ла мен тар ног ста ту са, на ро чи то у си ту а ци-
ја ма ка да већ по сто ји ве ли ки ефек тив ни број по ли тич ких пар ти ја. 
При хва та ње та квих обра за ца ре фор ме све ло би мо гућ ност на про-
ме ну ин клу зив ног из бор ног си сте ма Ср би је на стра те шку про це ну 
ак те ра да ће им дру ги из бор ни мо дел до не ти ве ћи из бор ни успех 
или ума њи ти оче ки ва ни из бор ни не у спех. Та кви мо де ли, ме ђу тим, 
ни су ус пе ли да об ја сне за што је у од ре ђе ном бро ју др жа ва од сре-
ди не де ве де се тих до шло до про ме не из бор них пра ви ла. У дру гом 
де лу у ана ли зу уво ди мо и мо дел у ко ме до ре фор ме до ла зи за то што 
по ли ти ча ри гу бе кон тро лу над про це сом од лу чи ва ња што ши ри 
број ак те ра ко ји мо гу да ути чу на про ме ну. У та квим слу ча је ви ма 
ре фор ма је нео п ход на због си стем ских про бле ма ко је про ду ку је из-
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бор ни си стем. Из бор ни си стем та да по ста је не е фи ка сан јер за у зи-
ма екс трем не по зи ци је на ме ђу пар тиј ској или уну тар пар тиј ској ди-
мен зи ји, због че га је ре фор ма не ми нов на без об зи ра на стра те шке 
ин те ре се по ли ти ча ра. Тре ћи оде љак је по све ћен ре фор ми из 2000. 
го ди не – про пор ци о нал ни из бор ни си стем са јед ном из бор ном је-
ди ни цом – и јед ном бро ју „ма њих“ ре фор ми и по ку ша ја ре фор ми 
ко је су се де си ле на кон ње. У њи ма су уче ство ва ли раз ли чи ти ак-
те ри: осим по ли ти ча ра на вла сти, и они у опо зи ци ји, пра во суд ни 
ор га ни и спо ља шњи ак те ри. У не ким не у спе лим по ку ша ји ма из-
бор не ре фор ме у том пе ри о ду као глав ни ак те ри по ја вљи ва ли су се 
и екс пер ти из не вла ди ног сек то ра и ака дем ске за јед ни це. Прак тич-
но, Ср би ја је од 2000. го ди не до жи ве ла не ко ли ко раз ли чи тих ти по-
ва „ма њих“ из бор них ре фор ми и по ку ша ја ре фор ми, не у сми слу 
про ме не ба зич них ин сти ту та, већ пре ма ти по ви ма ак те ра ко ји су у 
„ма лим“ ре фор ма ма би ли ан га жо ва ни. У по след њем де лу да је мо 
од го вор на пи та ње ко је су сла бо сти по сто је ћег мо де ла и да ли се 
оне ја вља ју на уну тар пар тиј ској или на ме ђу пар тиј ској ди мен зи ји, 
и пред ла же мо из бор не мо де ле ко ји би по ме ну те сла бо сти мо гли 
да от кло не при то ме во де ћи ра чу на о исто риј ским ис ку стви ма Ср-
би је и кон тек сту ал ним фак то ри ма у њој, ин те ре си ма по ли тич ких 
ак те ра, и оно ме што је „мо да“ у из бор ним ре фор ма ма у упо ред ној 
прак си.

Па ра диг ма ко ју ко ри сти мо у ра ду је ин сти ту ци о на ли зам 
ра ци о нал ног из бо ра. „Уну тар тра ди ци је ра ци о нал ног из бо ра по-
сто је два тре нут но стан дард на на чи на про ми шља ња ин сти ту ци ја“ 
(Shep sle, 2006, p. 24). Раз ли ка те две „шко ле“ мо же се све сти на то 
да ли се ин сти ту ци је ви де као егзогенаограничења или као пра ви-
ла игре ко ја су ус по ста ви ли ак те ри, због че га ин сти ту ци је пред ста-
вља ју еквилибријум(Shep sle, 2006, pp. 24-26). Ми, ме ђу тим, ве ру је-
мо да се из бор на пра ви ла и ин сти ту ти исто вре ме но мо гу схва ти ти 
и као ег зо ге на огра ни че ња и као екви ли бри јум. С јед не стра не, из-
бор на пра ви ла пред ста вља ју оквир уну тар ко га ће ак те ри би ра ти 
стра те ги је ко је им мо гу уве ћа ти до бит. На при мер, у ве ћин ским 
из бор ним си сте ми ма две до ми нант не пар ти је не ће за у зи ма ти екс-
трем не по зи ци је јер ће кон ку рент ска пар ти ја за сту па њем ста во ва 
„сред њег гла са ча“ и по ли ти ка са нај ве ћим бро јем пре фе рен ци ја по-
бе ди ти на из бо ри ма. Би ра чи у ме шо ви тим из бор ним си сте ма не ће 
гла са ти стра те шки у про пор ци о нал ној ком по нен ти из бо ра, али ће 
ве ро ват но во ди ти ра чу на да у ве ћин ској ком по нен ти не „ба це“ свој 
глас. У по ме ну тим, и мно гим дру гим, слу ча је ви ма из бор ни ин сти-
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ту ти пред ста вља ју огра ни че ња ко ја ак те ре при мо ра ва ју да би ра ју 
нај ра ци о нал ни је стра те ги је. Са дру ге стра не, ка да се ра ди о ре фор-
ми из бор них си сте ма, из бор на пра ви ла пред ста вља ју екви ли бри-
јум, у осно ви ре ди стри бу тив ну ин сти ту ци ју, чи јом ће се про ме ном 
од ре ђе ни ак тер(и) око ри сти ти, а оста ли би ти на гу бит ку. Ако су 
сви ак те ри за до вољ ни пра ви ли ма она се на ла зе у екви ли бри ју му и 
сто га су те шко про мен љи ва. Ипак, ако кључ ни ак тер же ли да игра 
по дру гим пра ви ли ма, она по ста ју крх ка и скло на про ме ни, што их 
из ба цу је из ста ња рав но те же. Као што ма сив ни кли нац ко ји је ди-
ни у дру штву по се ду је ко шар ка шку лоп ту ко ју до но си на школ ски 
те рен мо же зах те ва ти про ме ну пра ви ла игре и, на при мер, уки да-
ње сло бод них ба ца ња, та ко и ба ха ти по ли ти ча ри мо гу ини ци ра ти 
про ме ну из бор них пра ви ла ко ја ће њи ма уве ћа ти ко рист или ма-
кар ума њи ти ште ту. Ова кво по на ша ње по ли ти ча ра на вла сти или 
ма сив ног клин ца са те ре на за ба скет ни је нео гра ни че но. Страх од 
ка зне, уве ћа ња тро шко ва и сма ње ња до би ти услед ре ак ци је јав но-
сти – ак те ра ко ји су не за до вољ ни но во до не тим из бор ним пра ви ли-
ма (гра ђа на, дру гих по ли ти ча ра и по ли тич ких пар ти ја, ака дем ске 
јав но сти) или оста лих кли на ца ко ји од лу чу ју да са ку пе но вац за 
дру гу лоп ту – мо же при мо ра ти ини ци ја то ре про ме на да од у ста ну 
од сво јих пла но ва, што се та ко ђе мо же раз у ме ти као при хва та ње 
ра ци о нал не стра те ги је.

На ме ра ауто ра је да од го во ри ма на пи та ња ко ме ња из бор-
на пра ви ла и кон тро ли ше про цес од лу чи ва ња о њи ма, као и про-
мо ви са њу ко јих (чи јих) ин те ре са и вред но сти те про ме не слу же, 
да ју про це ну да ли је из бор на ре фор ма у Ср би ји мо гу ћа и ка кве 
про ме не мо же мо да оче ку је мо.

Изборна реформа и рационални калкулус 
политичара

Из бор ни си стем пред ста вља цен трал ни нерв по ли тич ког 
си сте ма. Он игра кључ ну уло гу (ин)ди рект ним ути ца јем на број 
по ли тич ких пар ти ја и пар тиј ски си стем, са став пар ла мен та и ком-
по зи ци ју вла де. Оту да и из у зет на ва жност из бор них пра ви ла ко ја 
пред ста вља ју „зуп ча ни ке ко ји омо гу ћа ва ју да точ ко ви де мо кра ти је 
пра вил но функ ци о ни шу“ (Far rell, 2011, p. 2). Исто вре ме но, ме ђу-
тим, из бор ни си стем не на ста је у ва ку у му, он је по сле ди ца ин те ре-
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са оних ко ји о из бор ним нор ма ма мо гу да од лу чу ју – по ли тич ких 
пар ти ја ко је има ју ман да те у пар ла мен ту и за у зи ма ју по зи ци је у 
вла ди. У та квој по ли тич кој кон фи гу ра ци ји и са ме пар ти је пра ве 
про це не о то ме ко је ин сти ту ци о нал не про це ду ре и пра ви ла нај бо-
ље мо гу да кон со ли ду ју или оја ча ју њи хо ву по зи ци ју и сна гу и сво-
је пре фе рен ци је о из бор ним си сте ми ма фор ми ра ју на осно ву њих. 
Ка ко су пар ти је ко је има ју моћ да ини ци ра ју про ме ну иза бра не баш 
по ва же ћим из бор ним пра ви ли ма не тре ба да чу де њи хо ва ста бил-
ност и от пор ност, као и тврд ње да је њи хо ва про ме на мо гу ћа са мо 
у си ту а ци ја ма ка да по сто је озбиљ ни ег зо ге ни шо ко ви – ван ред не 
исто риј ске окол но сти. 

Бен Рај ли и Ен др ју Реј нолдс су, ре ци мо, утвр ди ли по сто-
ја ње три та ла са из бор них про ме на (Re illy & Reynolds, 1999) ко ји 
се у ве ли кој ме ри по кла па ју са та ла си ма де мо кра ти за ци је Се мју-
е ла Хан тиг то на (Hun ting ton, 1991). Кра јем 19. ве ка, са раз во јем 
пред став нич ке де мо кра ти је, ши ре њем би рач ког пра ва и на стан ком 
ма сов них по ли тич ких пар ти ја, ја ви ли су се пр ви пла но ви о на пу-
шта њу ве ћин ских из бор них си сте ма. Ја ча ње на ци о нал них др жа ва 
и по тре ба да се из вр ши ако мо да ци ја раз ли чи тих дру штве них гру-
па, на ро чи то у плу рал ним дру штви ма, ре зул ти ра ла је уво ђе њем 
про пор ци о нал них из бор них си сте ма у 18 др жа ва (Co lo mer, 2004) 
у пе ри о ду од 1899 (Бел ги ја) до 1922. го ди не. Ода бир из бор них си-
сте ма у „пр вој из бор ној ре во лу ци ји“ пред ста вљао је пре ма Рај ли-
ју и Реј нолд су спој „све сног ди зај на“ и „слу чај не ево лу ци је“. У 
дру гом та ла су из бор них про ме на, у по страт ним де це ни ја ма, ве ли-
ку уло гу у из бор ним про ме на ма има ли су спољ ни ак те ри. С јед не 
стра не, на ода бир из бор них си сте ма у но во на ста лим по сле рат ним 
де мо кра ти ја ма у За пад ној Не мач кој (Bawn, 1993; Scar row, 2001) и 
Ја па ну (Ren wick, 2010, pp. 129-134; Wo o dall, 1999) опре де љу ју ће 
су ути ца ли до го во ри до ма ћих ели та и  оку па ци о них сна га. С дру-
ге стра не, у про це су де ко ло ни за ци је упра во је ко ло ни јал но на сле-
ђе и ве за са ко ло ни јал ним го спо да ром игра ла глав ну уло гу у кре-
и ра њу из бор них пра ви ла за но ве др жа ве (Gol der, 2005; Re illy & 
Reynolds, 1999). Ко нач но, у „тре ћем та ла су де мо кра ти за ци је“ ко ји 
је за хва тио Ју жну и Ис точ ну Евро пу, де ло ве Афри ке, Ази је и Ју жне 
Аме ри ке, устав ни ин же ње ри по ка за ли су ве ли ко ин те ре со ва ње за 
ди зајн но вих из бор них пра ви ла. Не са мо да су из бор ни си сте ми на-
ста ја ли као по сле ди ца екс тен зив них де ба та о пред но сти ма и ма на-
ма по је ди них ти по ва из бор ног си сте ма, већ су че сто на до но ше ње 
од лу ке ути ца ли пре го во ри гру па са су прот ста вље ним ин те ре си ма. 
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Оту да не из не на ђу је екс пло зи ја ме шо ви тих из бор них мо де ла у том 
пе ри о ду од ко јих се оче ки ва ло да по ми ре нај бо ље из два све та – ве-
ћин ског и про пор ци о нал ног (Shu gart & Wat ten berg, 2001a).

Ре фор ме у 20. ве ку де ша ва ле су се ре ла тив но че сто, а за 
кре и ра ње но вих из бор них пра ви ла по вод су би ли круп ни исто риј-
ски шо ко ви. У но во на ста лим окол но сти ма би ло је нео п ход но усво-
ји ти и но ве из бор не мо де ле. За раз ли ку од тих си ту а ци ја, из бор не 
ре фор ме у ста бил ним де мо кра ти ја ма све до 90-тих го ди на про-
шлог ве ка би ле су пра ва рет кост и по ку ша ји про ме не нај че шће су 
за вр ша ва ли не у спе хом.1 Прак тич но, два су ар гу мен та ко ји ма се об-
ја шња ва ла от пор ност из бор них пра ви ла на про ме не. Оба се за сни-
ва ју на ис тој пре ми си – из бо ри не пред ста вља ју са мо не за ви сну, 
већ и за ви сну ва ри ја блу, од ка рак те ра пар тиј ског си сте ма, са ста ва 
пар ла мен та и вла де за ви си ће и са ма из бор на пра ви ла. Пре ма пр вом 
ар гу мен ту, „ми кро-ме га пра ви лу“, ве ли ки пре фе ри ра ју ма ло, а ма-
ли ве ли ко (Co lo mer, 2004, p. 3). Та ко ће ма ли број ве ли ких пар ти ја 
у јед ном си сте му оп ти ра ти за ре стрик тив на пра ви ла – ма ле скуп-
шти не, ма ле из бор не је ди ни це и ма ле из бор не кво те – док ће ве ли-
ки број ма лих пар ти ја зах те ва ти ин клу зив на пра ви ла – ве ли ке пар-
ла мен те, ве ли ке из бор не је ди ни це и ве ли ке из бор не кво те.2 Због 
то га ће, пре ма Ко ло ме ру, др жа ве са дво пар тиј ском ком пе ти ци јом 
и јед но стра нач ким вла да ма ода би ра ти „ма ле“ ин сти ту ци је ка ко би 
дру ге ис кљу чи ле из ком пе ти ци је, док ће оне са раз у ђе ним пар тиј-
ским плу ра ли змом и ко а ли ци о ним вла да ма одр жа ва ти ста бил ним 
„ве ли ке“ ин сти ту ци је и ин клу зив на пра ви ла. Пра те ћи исто риј ску 
вер ти ка лу на стан ка и усва ја ња из бор них си сте ма у све ту Ко ло мер 
утвр ђу је по сто ја ње три „пра ви ла“:
1 Кац (Ric hard Katz) на во ди 14 „ве ли ких” ре фор ми ко је су у дру гој по ло ви ни 

20. ве ка спро ве де не у ста бил ним де мо кра ти ја ма. Од то га се њих пет де си ло 
од 1950. до 1985. го ди не (три у Фран цу ској и две у Ита ли ји). При то ме, Кац 
не сво ди „ве ли ке“ ре фор ме са мо на про ме ну из бор ног мо де ла за за ко но дав на 
те ла, већ и на про ме не пра ви ла на из бо ри ма за ше фа др жа ве (Katz, 2009, pp. 
57-76).

2 Ве ли ке пар ти је ће ин си сти ра ти на из бор ним је ди ни ца ма у ко ји ма се би ра ма-
ли број по сла ни ка (ако је мо гу ће јед но ман дат не) и ма ле кво те са тран спо но-
ва ње гла со ва у ман да те (у нај бо љем слу ча ју јед но кру жне ве ћин ске из бо ре у 
ко ји ма ни је нео п ход но до сти ћи би ло ка кав праг гла со ва). Ма ле пар ти је ће, с 
дру ге стра не, тра жи ти ве ли ке је ди ни це (ако је мо гу ће да це ла др жа ва бу де 
кон сти ту и са на као јед на је ди ни ца) и ве ли ке кво те (у нај бо љем слу ча ју про-
пор ци о нал не си сте ме са Хе ро вом или Сен-Ла ги је вом фор му лом за рас по де лу 
ман да та).
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1. Про ме не из бор ног си сте ма иду у прав цу ин клу зив ни-
јих фор му ла ко је до зво ља ва ју ре пре зен та ци ју ве ли ком 
бро ју пар ти ја;

2. Оне су ве ро ват ни је што је ве ћи ефек тив ни број пар ти-
ја;

3. Оне су ве ро ват ни је што је кра ће тра ја ње прет ход ног 
из бор ног си сте ма. (Co lo mer, 2004, p. 5)

Ко ло ме ро ви за кључ ци за сни ва ју се на прет по став ци да 
ће се са по ја вом но вих те ма и пар ти ја ко је их ар ти ку ли шу, до та-
да ве ли ке пар ти је, пла ше ћи се ри зи ка да по ре стрик тив ним из-
бор ним пра ви ли ма по ста ну ап со лут ни гу бит ни ци, из ме ни ти сво је 
преферeнције и окре ну ти се ин клу зив ним из бор ним пра ви ли ма. 
Дру го Ко ло ме ро во „пра ви ло“ ће, ме ђу тим, оте жа ва ти по врат ну 
про ме ну – по вра так уна зад. Ин клу зив на фор му ла ће не ми нов но 
до ве сти до по ве ћа ња ефек тив ног бро ја пар ти ја што ће, са гла сно 
њи хо вим ра ци о нал ним кал ку ла ци ја ма да је „ве ће“ бо ље, спре ча ва-
ти чак и по ста вља ње пи та ња из ме не из бор них пра ви ла на ре форм-
ску аген ду.

Пре ма дру гом ар гу мен ту, по ли ти ча ри за циљ има ју мак-
си ми зо ва ње соп стве не мо ћи. Чак и ако при хва ти мо да ни је при-
мар ни ин те рес свих по ли ти ча ра осва ја ње вла сти (office-seeking), 
већ да има и оних ко ји бри ну о спро во ђе њу од ре ђе них по ли ти ка 
(policy-seeking), и ови дру ги мо ра ју те жи ти осва ја њу вла сти ка ко 
би спро во ди ли пре фе ри ра не по ли ти ке (La ver & Speh sle, 1996, pp. 
8-9). У скла ду са тим, пре ма „мо де лу мак си ми за ци је ман да та“, до 
про ме не из бор ног си сте ма не ће до ћи ако пар ти ја или ко а ли ци ја 
пар ти ја ко је има ју моћ да од лу че о про ме ни по ал тер на тив ном из-
бор ном си сте му не мо гу да осво је ве ћи број ман да та не го по по сто-
је ћем ин сти ту ци о нал ном аран жма ну. Од но сно, „про ме на из бор них 
ин сти ту ци ја ће се де си ти ако пар ти ја или ко а ли ци ја пар ти ја по др-
жа ва ал тер на ти ву ко ја ће јој до не ти ви ше по сла нич ких ме ста не го 
по сто је ћи из бор ни си стем и има моћ да je спро ве де” (Be no it, 2004, 
pp. 373-374). Ка ко су вла да ју ће пар ти је иза бра не по ста рим пра ви-
ли ма, њи хо ва про ме на ће би ти су прот ста вље на њи хо вим стра те-
шким ин те ре си ма, па ће и ре фор ме би ти рет ке и де ша ва ће се са мо 
у слу ча је ви ма ка да пар ти је про це не да ма ни пу ли са ње из бор ним 
пра ви ли ма ра ди уве ћа ња до би ти или ума ње ња оче ки ва них гу би та-
ка не ће иза зва ти ре ак ци ју јав но сти и ре зул ти ра ти ка жња ва њем од 
стра не би рач ког те ла на на ред ним из бо ри ма. 
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Оба на ве де на ар гу мен та, „ми кро-ме га пра ви ло“ и „мо дел 
мак си ми за ци је ман да та“, го во ре нам о то ме да кон тро лу над про це-
сом из бор не ре фор ме има ју и за др жа ва ју по ли ти ча ри. По ли ти ча ри 
до ми ни ра ју про це сом од лу чи ва ња, во де ћи се соп стве ним, ин ди ви-
ду ал ним или пар тиј ским, ин те ре си ма да уве ћа ју или ба рем кон со-
ли ду ју моћ. Та ко ђе, од из гле да пар тиј ског си сте ма и бро ја пар ти ја у 
ње му за ви си ће и ода бир из бор ног си сте ма, а трен до ви по ка зу ју да 
се ре фор ме кре ћу у прав цу ин клу зив ни јих (про пор ци о нал ни јих) 
из бор них фор му ла. Ова ква, при лич но по јед но ста вље на, ту ма че ња 
из бор них ре фор ми де ман то ва ла је ствар ност и до га ђа ји ко ји су се 
од и гра ли сре ди ном де ве де се тих го ди на про шлог ве ка.

Када и зашто политичари губе контролу?

Из бор не ре фор ме у Ита ли ји, Ја па ну, Изра е лу и Но вом Зе-
лан ду спро ве де не то ком  по след ње де це ни је 20. ве ка при мо ра ле 
су псе фо ло ге да иза ђу из уоби ча је них ма три ца ту ма че ња про ме не 
из бор них си сте ма. Пар ти ци па ци ја ве ћег бро ја раз ли чи тих ак те ра у 
ини ци ра ним ре фор ма ма – укљу чу ју ћи ту и обич не гра ђа не – из ме-
сти ла је те о риј ску пер спек ти ву у прав цу ана ли зе фак то ра ко ји до 
ње мо гу да до ве ду. Та ко су Ме тју Шу гарт (Mat thew So berg Shu gart) 
и Мар тин Ва тен берг (Mar tin Wat ten berg) ту ма чи ли из бор не ре фор-
ме с кра ја 20. ве ка као про дукт ме ша ви не ин хе рент них и кон тин-
гет них фак то ра (Shu gart, 2001; Shu gart & Wat ten berg, 2001b). Из-
бор ни си сте ми су скло ни про ме ни уко ли ко за у зи ма ју екс трем не 
по зи ци је на ме ђу пар тиј ској или уну тар пар тиј ској ди мен зи ји. Та-
ква екс трем на по зи ци ја пред ста вља пред у слов (ин хе рент ни фак-
тор) ко ји ће ге не ри са ти зах те ве за ре фор мом, јер се из бор ни ис хо ди 
пер ци пи ра ју од стра не не ких ак те ра или це ло куп не јав но сти као 
па то ло шки. Ме ђу тим, по сто ја ње ин хе рент них фак то ра не зна чи да 
ће до ре фор ме не ми нов но и до ћи. Да би ре фор ма би ла спро ве де на 
нео п ход но је да по сто је и кон тин гент ни фак то ри – не ки до га ђај-
оки дач (triggeringevent) ко ји се раз ли ку је од др жа ве до др жа ве (по-
де ла у вла да ју ћем ЛДП-у по пи та њу ре фор ме у Ја па ну, абро га тив-
ни ре фе рен дум ини ци ран од стра не гра ђа на у Ита ли ји, не спрет но 
и не ис пу ње но пред из бор но обе ћа ње на Но вом Зе лан ду).

Ме ђу пар тиј ска ди мен зи ја мо же да се све де на раз ли ку из-
ме ђу ве ћин ских и про пор ци о нал них си сте ма. На јед ном екс тре му 
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на ла зе се јед но пар тиј ске вла де ко је се на вла сти на ла зе иако су на 
из бо ри ма осво ји ле ре ла тив ну ве ћи ну гла со ва, а на дру гом ко а ли-
ци о не вла де ко је чи ни ве ли ки број пар ти ја. На јед ном по лу, да кле, 
има мо си сте ме у ко ји ма гра ђа ни има ју ја сан из бор из ме ђу ал тер на-
ти ва, али се де ша ва да пар ти ја на вла сти не ма ап со лут ну по др шку 
гра ђа на, или чак да у укуп ном зби ру има ма ње гла со ва од пар ти је 
ко ја ће би ти у опо зи ци ји, а са дру ге си сте ме у ко ји ма гра ђа ни не-
ма ју при ли ку да на из бо ри ма од лу чу ју о то ме ка ква ће вла да би ти 
фор ми ра на, јер су вла де плод по сти збор них пар тиј ских по год би. 
При ме ри екс трем не де ви ја ци је ме ђу пар тиј ске ефи ка сно сти је су 
плуралитарни си сте ми, си сте ми у ко ји ма је јед но пар тиј ска вла да 
фор ми ра на на осно ву ре ла тив не ве ћи не гла со ва (plu ra lity of vo tes), 
и хиперрепрезентативни си сте ми (Shu gart, 2001). 

Но ми нал но или гла са ње за ли сте ин ди ка тор је по зи ци је 
на уну тар пар тиј ској ди мен зи ји и им пли ци ра да ли ће се си стем за-
сни ва ти на ја ким кан ди да ти ма или ја ким пар ти ја ма. У си сте ми ма 
са но ми нал ним гла са њем гра ђа ни гла са ју за по је дин це по име ну и 
пре зи ме ну, што кан ди да те и по сла ни ке „при мо ра ва“ да раз ви ја ју 
пер со нал не ве зе са из бор ном ба зом и ја ча ју сво ју ре пу та ци ју у из-
бор ној је ди ни ци. Гла са ње за ли сте, на су прот то ме, под ра зу ме ва да 
гра ђа ни би ра ју из ме ђу пар ти ја, че сто и не зна ју ћи ко се на пар тиј-
ским ли ста ма од кан ди да та на ла зи. Због то га ни за кан ди да те, ни за 
по сла ни ке, не по сто је под сти ца ји да ја ча ју ве зе са из бор ном ба зом, 
те ће и њи хо ва је ди на ра ци о нал на стра те ги ја би ти да ја ча ју сво ју 
ре пу та ци ју уну тар стран ке, а не у из бор ној је ди ни ци. Екс трем на 
де ви ја ци ја на уну тар пар тиј ској ди мен зи ји, с јед не стра не, об у хва та 
хиперперсонализоване си сте ме у ко ји ма кан ди да ти и би ра чи ула зе 
у кли јен те ли стич ки од нос у ко ме ће раз ме њи ва ти гла со ве за услу-
ге, те ће, за вре ме из бор них кам па ња, пар тиј ски про гра ми и по-
ли ти ке би ти по ти сну ти у дру ги план. На дру гом по лу, на ла зе се 
хиперценттрализовани си сте ми у ко ји ма пар тиј ско вођ ство то ли ко 
до ми ни ра над кан ди да ти ма да пар ти је не зна ју шта су пре фе рен-
ци је соп стве них гла са ча у по гле ду пред ло же них по ли ти ка јер не ма 
под сти ца ја за одр жа ва њем би ло ка квих пер со нал них ве за са из бор-
ном ба зом (Shu gart, 2001). Сва че ти ри екс тре ма су не е фи ка сна јер 
не ус по ста вља ју ве зу из ме ђу дру штве них зах те ва (пре фе ри ра них 
по ли ти ка) и из бор ног ис хо да (по ли ти ка ко је ће спро во ди ти но ва 
вла да). Њи хо ва не е фи ка сност чи ни их нео т пор ним на про ме не и 
пред ста вља ин хе рент ни фак тор, и да ље са мо по тен ци јал но мо гу ће, 
ре фор ме из бор ног си сте ма.
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„Ми кро-ме га пра ви ло“ и „мо дел мак си ми за ци је ман да-
та“, с јед не, и не е фи ка сност из бор ног си сте ма као по вод за ре фор-
му, с дру ге стра не, по ка зу ју да су мо гу ћа два пу та до из ме не из бор-
них пра ви ла. Пре ма пр вом, по ли ти ча ри на вла сти до но се од лу ку 
да до ре фор ме до ђе. Пре ма дру гом, по ли ти ча ри гу бе кон тро лу над 
про це сом од лу чи ва ња у ко ји се укљу чу ју гра ђа ни, екс пер ти, су ди-
је или, пак, спољ ни ак те ри. Алан Рен вик (Alan Ren wick) на осно-
ву тог кри те ри ју ма раз ли ку је два ти па из бор не ре фор ме, и уну тар 
њих не ко ли ко под ти по ва.

Графикон 1. Типови изборне реформе (Renwick, 2010, p. 11)

Пре ма ста во ви ма по је ди них ис тра жи ва ча, по ли ти ча ри 
ви де из бор ни си стем или као ре ди стри бу ти ван или као ефи ка сан 
(Tse be lis, 1990, p. 104). Ефи ка сне ин сти ту ци је уна пре ђу ју усло ве 
за све, или ско ро све, по је дин це или гру пе у дру штву, док ре ди-
стри бу тив не по пра вља ју по ло жај јед не гру пе на уштрб дру гих. 
Из бор ни си сте ми су у осно ви ре ди стри бу тив на ин сти ту ци ја – по 
ал тер на тив ном из бор ном мо де лу јед на пар ти ја ће осво ји ти ве ћи 
број ман да та из че га сле ди да ће не ка мо ра ти да их из гу би. Ако је 
мо тив за ре фор му мак си ми за ци ја ман да та од стра не јед не гру пе, 
Рен вик твр ди да је у пи та њу реформанаметањемодстраневе-
ћинеелите. Рен вик, ме ђу тим, на во ди и три си ту а ци је ка да ће но ви 
из бор ни мо дел би ти про дукт до го во ра ели та. До ду ше, та кав тип 
из бор не ре фор ме ни је ка рак те ри сти чан за ста бил на де мо крат ска 
дру штва, јер се у њи ма те си ту а ци је рет ко де ша ва ју. Пр во, ка да 
по сто ји опа сност по функ ци о ни са ње це ло куп ног си сте ма због, на 
при мер, мо гу ћег ет нич ког кон флик та или прет ње се це си јом, по-
ли ти ча ри ће оста ви ти по стра ни крат ко роч ну по ли тич ку до бит и 
усво ји ти мо дел ко ји ће до при не ти ума ње њу тен зи ја (Ју жна Афри ка 
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1993, Фи џи 1997). Дру го, од ре ђе на, спе ци фич на вре ме на са со бом 
но се и по ја ву по ли ти ча ра скло них ју ре њу за иде а ли ма, а не уве ћа-
њем мо ћи. Они нај че шће до ла зе из ди си дент ских кру го ва, а не из 
стан дард ног по ли тич ког окру же ња, па ће при ли ком ди зај на но вих 
ин сти ту ци ја те жи ште ста вља ти на вред но сти, а не на моћ (Ма ђар-
ска и Че хо сло вач ка 1989. и 1990). Тре ће, ка да се ак те ри су о ча ва ју 
са ве ли ком не си гур но шћу у по гле ду сво јих из бор них шан си, од но-
сно, ако у прет ход ном пе ри о ду ни је би ло ви ше пар тиј ских из бо ра, 
они не ће би ти у мо гућ но сти да пред ви де по сле ди це ал тер на тив них 
из бор них мо де ла, те ни да оп ти ра ју за не ки ре ди стри бу ти ван из-
бор ни си стем. То је ка рак те ри стич но за ве ћи ну пост ко му ни стич-
ких др жа ва у пе ри о ду тран зи ци је. У овим си ту а ци ја ма из бор ни си-
стем на ста је услед ши рег дру штве ног кон сен зу са, а реформа, иако 
кон тро ли са на од стра не по ли ти ча ра, је из ве де на договоромелита 
(Ren wick, 2010, pp. 10-13).

Ипак, по ли ти ча ри не за др жа ва ју увек кон тро лу над про-
це сом ре фор ме из бор ног си сте ма. Као што је већ на ве де но, у упо-
ред ној прак си ја вља ле су се си ту а ци је у ко ји ма су на из ме ну из бор-
них пра ви ла ути ца ли гра ђа ни, екс пер ти, су ди је и стра ни ак те ри. 
Прак са, ме ђу тим, по ка зу је и да ре фор ми у ко ји ма би по ли ти ча ри 
у пот пу но сти би ли ис кљу че ни из ре форм ског про це са ни је би ло. 
Чак и ка да је у Швај цар ској на ре фе рен ду му ини ци ра ном од стра не 
гра ђа на 1918. го ди не уве ден про пор ци о нал ни из бор ни мо дел, по-
др шку но вом мо де лу пру жи ле су опо зи ци о не пар ти је (Lutz, 2004, 
pp. 286-287). За ин те ре со ва ност гра ђа на за из бор ну ре фор му прак-
тич но је не мо гу ће по бу ди ти, а да иза ре форм ског по кре та не сто ји 
не ка ис так ну та по ли тич ка фи гу ра. Све то нам го во ри да ће нај че-
шћи тип ре фор ми би ти онај у ко ме се као про та го ни сти по ја вљу ју 
и обич ни гра ђа ни и део по ли тич ке ели те, а Рен вик твр ди да су три 
нај ин три гант ни је реформе из бор них си сте ма у 90-тим го ди на ма 
про шлог ве ка, Но ви Зе ланд, Ита ли ја и Ја пан, спроведенеинтер-
акцијомелитеимасе(Ren wick, 2010, pp. 169-238). И у тим слу ча-
је ви ма ели те по сту па ју ра ци о нал но. Ре форм ски при ти сак гра ђа на 
ко ји пер ци пи ра ју из бор ни си стем као не е фи ка сан и екс тре ман ста-
вља вла да ју ће ели те пред из бор – при хва ти ти ре форм ске зах те ве 
или их од би ти, уве ћа ти гнев јав но сти и ума њи ти соп стве не шан се 
на на ред ним из бо ри ма.

Ни на ме та ње из бор ног си сте ма спо ља ни је ве ро ват на оп-
ци ја. До ма ћи ак те ри има ли су од ре ђе ну до зу сло бо де да ути чу на 
кре и ра ње из бор них ин сти ту та и у др жа ва ма у ко ји ма је по сто ја-
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ла стра на оку па ци о на си ла, по пут већ по ме ну те За пад не Не мач-
ке и Ја па на, или Ира ка (Da wis ha & Di a mond, 2006) и Ав га ни ста на 
(Reynolds, 2006) на кон 2000-те. Екс тер ни ак те ри ће се, због мо гу-
ћих при го во ра да кр ше де мо крат ска пра ви ла и про це ду ре, сто га 
нај че шће огра ни ча ва ти на са ве то дав ну уло гу, те ће и реформе из ве-
де не интеракцијомдомаћеелитеистранихактера, на лик на ону 
спро ве де ну у Ле со ту на кон из бо ра 1998. го ди не (El klit, 2005, pp. 
92-94), би ти ве о ма рет ке. До ме ти суд ских од лу ка нај че шће се до-
во де у ве зу са ис цр та ва њем гра ни ца из бор них је ди ни ца, на ро чи то 
у Сје ди ње ним Др жа ва ма (Cox & Katz, 2002), ма да су не ке суд ске 
од лу ке би ле усме ре не и на огра ни ча ва ње упо тре бе из бор ног пра-
га (Ve ni ce Com mis sion, 2010, pp. 21-22). Нај бо љи при мер ути ца ја 
судскиходлуканареформу је сте про гла ша ва ње свих, осим јед не, 
од ред би но вог из бор ног за ко на Че шке Ре пу бли ке не у став ним 2001. 
го ди не. Ти ме је Устав ни суд Че шке оце нио да но ви за кон, усво јен 
у пар ла мен ту, на ру ша ва уста вом га ран то ва ну про пор ци о нал ност 
(Ko pecky, 2004, pp. 351-352). Ко нач но, уло га екс пе ра та се го то во 
увек сво ди на са ве то дав ну, на „бру ше ње“ ал тер на тив них пред ло га 
ко је ће по ли ти ча ри као го то ва ре ше ња из не ти пред гра ђа не. Иако 
су у не ким др жа ва ма псе фо ло зи би ли кре а то ри и пред ла га чи ино-
ва тив них ре ше ња – ал тер на тив но гла са ње у Аустра ли ји 1918. и 
Фи џи ју 1996. го ди не – или ди рект ни уче сни ци у ре форм ском про-
це су – Но ви Зе ланд 90-тих го ди на 20. ве ка – Алан Рен вик, иако не 
оспо ра ва њи хов до при нос, не ми сли да по сто ји по се бан тип из-
бор не ре фор ме на стао интеракцијомполитичкеелитеиизборних
стручњака(Ren wick, 2010, p. 14).

У слу ча ју ка да се из бор ни си стем схва та као ре ди стри-
бу тив на ин сти ту ци ја, а ре фор ма спро во ди на ме та њем од стра не 
ве ћи не ели те, глав ни мо ти ви за про ме ну из бор них пра ви ла сво де 
се на оства ре ње пер со нал них или пар тиј ских ин те ре са, од но сно 
на за др жа ва ње или уве ћа ње мо ћи и ути ца ја.3 У оста лим ти по ви-
3 Ци ље ви по је ди на ца-по ли ти ча ра или по ли тич ких пар ти ја мо гу би ти раз ли чи-

ти. Они мо гу да бу ду крат ко роч ни и ду го роч ни. Пар ти је не ће увек бри ну ти 
са мо о бро ју осво је них ман да та. Из бор на ре фор ма ути че и на пред из бор ну 
или по сти збор ну ко а ли ци о ну ди на ми ку, па ће ма ла пар ти ја цен тра би ти за-
го вор ник ре фор ми јер ће, без об зи ра на по тен ци јал но ма њи број ман да та, 
по ста ти не за о би ла зни и кључ ни члан бу ду ћих ко а ли ци ја. Слич но то ме, по је-
дин ци не ће увек на пр во ме сто ста вља ти ре и збор, већ ће во ди ти ра чу на и о 
по пра вља њу соп стве не уну тар пар тиј ске по зи ци је или ути ца ју ко ји би мо гли 
има ти у ши рем дру штве ном и по ли тич ком кон тек сту по но вим из бор ним пра-
ви ли ма. На ин те ре се ак те ра мо же да ути че и став јав но сти о из бор ној ре фор-
ми. Пер цеп ци ја да се из бор ним ин сти ту ти ма ма ни пу ли ше мо же до ве сти до 
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ма из бор них ре фор ми, ме ђу тим, на гла сак се ста вља на вред но-
сти, а не на моћ и ути цај. Ка да по сто ји опа сност од кон флик та или 
не ста бил но сти и по ли ти ча ри мо гу од ба ци ти соп стве не се бич не 
ин те ре се. Обич ни гра ђа ни и екс пер ти ће, ако су већ укљу че ни у 
про цес ре фор ме, бри ну ти о  пи та њи ма ква ли те та де мо кра ти је и 
до брог упра вља ња, а не о пар тиј ским и ин те ре си ма по ли ти ча ра. 
Вред но сти, при то ме, мо гу би ти раз ли чи те и ме ђу соб но су прот ста-
вље не. Оне се мо гу од но си ти на де мо кра тич ност си сте ма, ње го ву 
ста бил ност, упра вља ње, ис хо де јав них по ли ти ка, од нос по сла ни ка 
и би ра ча, итд. (Ren wick, 2010, pp. 37-46). Од то га ка кав ће из бор ни 
мо дел би ти иза бран за ви си ће и ко је вред но сти ће би ти про мо ви-
са не. Чи стим про пор ци о нал ним си сте мом, на при мер, обез бе ди ће 
се за сту пље ност свих ре ле вант них гру па у јед ном дру штву, али ће 
се то од ра зи ти на ефи ка сност од лу чи ва ња у вла ди. Увoђење јед но-
ман дат них из бор них је ди ни ца ути ца ће на по нов но ус по ста вља ње 
бли жих ве за из ме ђу гра ђа на и по сла ни ка, али ће исто вре ме но по-
ра сти опа сност од кли јен те ли зма и раз ме не гла со ва за услу ге (pork-
barrelpolitics)

Од по нов ног ус по ста вља ња ви ше стра нач ја Ср би ја је има-
ла не ко ли ко „ве ли ких“ из бор них ре фор ми у то ку де ве де се тих го-
ди на про шлог ве ка, док је од 2000. би ло не ко ли ко „ма њих“ или 
по ку ша ја ре фор ми. Мо ти ви због ко јих су те ре фор ме ини ци ра не и 
ак те ри ко ји су у њи ма уче ство ва ли су раз ли чи ти. У на ред ном де лу 
ана ли зи ра ће мо мо ти ве ко ји су ста ја ли иза ре форм ских пред ло га од 
2000, ма да ће мо се освр ну ти и на три круп не из ме не из бор ног си-
сте ма у де ве де се тим.

Типови изборних реформи у Србији

Од 2000. го ди не по сла ни ци На род не скуп шти не Ре пу бли-
ке Ср би је би ра ју се пре ма про пор ци о нал ном из бор ном си сте му, са 
јед ном из бор ном је ди ни цом, Д'Он то вом фор му лом за рас по де лу 
ман да та и за тво ре ним бло ки ра ним из бор ним ли ста ма. Иако кључ-

то га са ре фор ма сма тра не ле ги тим ном или, пак, да се ре фор мом об на вља на-
ру ше на ле ги тим ност из бор них пра ви ла, што та ко ђе об ли ку је ин те ре се ак те ра 
(Ита ли ја 1953-1954; Фран цу ска 1985-1986). Ко нач но, ак те ри су ког ни тив но 
огра ни че ни и мо гу да има ју по гре шну пер цеп ци ју о то ме ко ји ће из бор ни 
мо дел нај бо ље за шти ти ти њи хо ве ин те ре се, па и из бор ни ис ход не ка да не ће 
од го ва ра ти на ме ра ва ним по сле ди ца ма (Ren wick, 2010). 
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ни из бор ни ин сти ту ти од тог тре нут ка ни су ме ња ни, не ко ли ко из-
ме на из бор ног за ко на, до но ше ње но вог Уста ва из 2006, као и две 
од лу ке Устав ног су да ути ца ле су на из бор ну и по ли тич ку прак су, 
те се мо гу под ве сти под „ма ле“ ре фор ме. У истом пе ри о ду би ло је 
и не ко ли ко пред ло га за ре фор му из бор ног си сте ма од стра не по ли-
тич ких ак те ра, и је дан екс перт ски ко ји је у за чет ку имао и по др шку 
Ми ни стар ства за др жав ну упра ву и ло кал ну са мо у пра ву. За раз ли-
ку од стра нач ких пред ло га, ко ји ни су би ли пре ци зно фор му ли са ни 
и у ко ји ма се са мо на зна ча вао пра вац про ме не, пред лог екс перт-
ског ти ма у фор ми на цр та за ко на на ла зио се јед но вре ме на сај ту 
по ме ну тог ми ни стар ства и о ње му су во ђе ни озбиљ ни раз го во ри са 
пред став ни ци ма по ли тич ких пар ти ја. Прак тич но, у из ме не и по ку-
ша је из ме на из бор них пра ви ла по сле 2000. би ли су укљу че ни сви 
ак те ри, осим гра ђа на.

Пре пе то о ко то бар ских про ме на ре пу блич ки из бо ри су 
ор га ни зо ва ни че ти ри пу та, при ме ном три раз ли чи та из бор на мо-
де ла – дво кру жном ве ћин ском (1990), про пор ци о нал ном са де вет 
ве ли ких из бор них је ди ни ца (1992, 1993) и про пор ци о нал ном са 29 
ма лих и из бор них је ди ни ца сред ње ве ли чи не (1997). Утвр ђи ва ње 
из бор них пра ви ла за пр ве, кон сти ту тив не из бо ре, на кон ви ше де-
це ни ја стра нач ког мо ни зма, кла си чан је при мер ре фор ме на ме та-
њем од стра не ве ћи не ели те. У „нул тој фа зи“ кон сти ту и са ња из-
бор ног си сте ма све пар ти је за у зи ма ле су ло гич не по зи ци је во де ћи 
се уско стра нач ким ин те ре си ма. Со ци ја ли сти, ко ји су пре у зе ли ин-
фра струк ту ру, ор га ни за ци о ну мре жу, угле дан ка дар и ши ро ку ба-
зу ак ти ви ста, фи нан сиј ска и ма те ри јал на сред ства Са ве за ко му ни-
ста, пле ди ра ли су за ве ћин ски си стем. Опо зи ци о не пар ти је, осим 
Но ве де мо кра ти је – По крет за Ср би ју ко ја се за ла га ла за уво ђе-
ње ме шо ви тог си сте ма, ин си сти ра ле су на што чи сти јој ва ри јан ти 
про пор ци о нал ног си сте ма – са јед ном из бор ном је ди ни цом и што 
ни жим из бор ним пра гом. (Јо ва но вић, 1997, стр. 128-131; Јо ва но-
вић, 2011а, стр. 22-23). На црт за ко на о из бо ру на род них по сла ни-
ка, пред ло жен за јед но са На цр том уста ва, пред ви ђао је уво ђе ње 
дво кру жног ве ћин ског си сте ма. Опо зи ци о не пар ти је, ре вол ти ра не 
пред ло гом, пре ти ле су бој ко том из бо ра и де мон стра ци ја ма, те је у 
Пред лог за ко на увр ште но не ко ли ко зах те ва опо зи ци је ко ји су се 
ти ца ли усло ва кан ди до ва ња, тра ја ња из бор не кам па ње и са ста ва 
ор га на за пра ће ње из бо ра (Јо ва но вић, 1997, стр. 131-133). Дво кру-
жни ве ћин ски си стем ипак је уве ден и то од лу ком јед но стра нач ке 
скуп шти не ре фор ми са не ко му ни стич ке ели те. 
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Устав из 1990, иако до нет од стра не јед но стра нач ке скуп-
шти не, ни је про пи сао тип из бор ног си сте ма, ни по себ ну ве ћи ну 
нео п ход ну за ње го ву из ме ну, што је олак ша ло ка сни је из бор не ре-
фор ме. За раз ли ку од ве ли ког бро ја пост ко му ни стич ких др жа ва у 
ко ји ма је на од ре ђи ва ње ти па из бор ног си сте ма за пр ве, фор ма тив не 
из бо ре, огро ман ути цај има ла ин сти ту ци ја „окру глог сто ла“, у Ср-
би ји су пре го во ри вла сти и опо зи ци је пре суд но од ре ди ли из бор на 
пра ви ла тек за из бо ре одр жа не 1992. Ин сти ту ци ја „окру глог сто ла“ 
са зва на је на пред лог пред сед ни ка СРЈ До бри це Ћо си ћа и пред-
сед ни ка Са ве зне вла де Ми ла на Па ни ћа, у усло ви ма ра та у окру-
же њу, санк ци ја ме ђу на род не за јед ни це и ма сов них де мон стра ци ја 
опо зи ци је и сту де на та. По чет не по зи ци је вла да ју ће и опо зи ци о них 
пар ти ја у по гле ду из бор них пра ви ла ни су се мно го про ме ни ле од 
1990. Ипак, у то ку ра да „окру глог сто ла“ пред ло жен је ве ли ки број 
раз ли чи тих ре ше ња ко ја су као циљ има ла по сти за ње ком про ми са 
и при бли жа ва ње ста во ва уче сни ка (Јо ва но вић, 1997, стр. 166-176). 
Рас пра ву о бро ју из бор них је ди ни ца уну тар про пор ци о нал ног из-
бор ног си сте ма око ко је су се ло ми ла стра нач ка ко пља пре се као 
је са ве зни пре ми јер Ми лан Па нић. Ср би ја је по де ље на на де вет 
из бор них је ди ни ца у ко ји ма се би ра ло ви ше од 20 по сла ни ка, што 
је га ран то ва ло про пор ци о нал ност из бор них ре зул та та и за до во ља-
ва ло зах те ве опо зи ци је. Иако опо зи ци ја ни је пот пи са ла за кључ ке 
за вр шног ак та „окру глог сто ла“, мо же се ре ћи да је ова кав из бор ни 
си стем био плод до го во ра ели та, о че му све до чи и уче шће опо зи-
ци је на из бо ри ма 1992. и 1993. го ди не.

Про пор ци о нал ни из бор ни си стем, уве ден 1992. го ди не, 
зна чај но је из ме њен 1997. го ди не. Са мо три да на пре до но ше ња 
од лу ке о рас пи си ва њу из бо ра и не пу на два ме се ца пре одр жа ва-
ња из бо ра про ме њен је За кон о из бор ним је ди ни ца ма (Пај ван чић, 
1997, стр. 53). Но вим из бор ним мо де лом уве ћан је број из бор них 
је ди ни ца са де вет на 29. Ве ли ки број из бор них је ди ни ца сред ње и 
ма ле ве ли чи не ди рект но је ути цао на дис тор зи ју про пор ци о нал-
но сти при ли ком пре тва ра ња гла со ва у ман да те. Про ме на бро ја из-
бор них је ди ни ца уве ћа ла је ефек тив ни из бор ни праг, та ко да је у 
ве ли ком бро ју је ди ни ца за ко ном про пи сан из бор ни цен зус био обе-
сми шљен. Из бор на ре фор ма је би ла во ђе на иде јом СПС-а о мак-
си ми за ци ји ман да та и би ла ди рект но усме ре на про тив ин те ре са 
опо зи ци о них пар ти ја. Од го вор на ре фор му био је бој кот од стра не 
12 опо зи ци о них пар ти ја, ме ђу ко ји ма су би ле и три пар ла мен тар-
не – ДС, ДСС и ГСС (Го а ти, 2001, стр. 113). Ре фор ма је по дру ги 
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пут би ла на мет ну та од стра не ве ћи не, а је ди ни циљ је био уве ћа ње 
бро ја ман да та вла да ју ће пар ти је по ве ћа њем дис про пор ци о нал но-
сти из бор них ре зул та та.

Ва же ћи из бор ни мо дел ин сти ту ци о на ли зо ван је 2000. го-
ди не, у пе ри о ду из ме ђу сеп тем бар ских, са ве зних и де цем бар ских, 
ван ред них ре пу блич ких из бо ра. Но ви из бор ни за кон усво јен је 9. 
ок то бра, са мо че ти ра да на на кон пе то ок то бар ских про ме на, на по-
след њем за се да њу На род не скуп шти не, по сле ко јег је срп ски пар-
ла мент био рас пу штен (Око из бо ра 5, 2001, стр. 19). За кон је пред-
ло жи ла Срп ска ра ди кал на стран ка и он је усво јен без ијед ног гла са 
про тив. Ин те ре сант но је да је осим пред став ни ка пред ла га ча, То-
ми сла ва Ни ко ли ћа, о за ко ну го во рио са мо је дан по сла ник, Џе мал 
Су ље вић из Стран ке де мо крат ске ак ци је. Су ље вић је ука зао да је 
за кон дис кри ми на то ран пре ма ма њин ским на ро ди ма и да ће ком-
би на ци ја јед не из бор не је ди ни це и пе то про цент ног из бор ног пра га 
оне мо гу ћи ти пар ла мен тар ну ре пре зен та ци ју ма њи на (Пр ва сед ни-
ца Дру гог ре дов ног за се да ња 5. Са зи ва На род не скуп шти не, 2000).

Иако у ре пу блич ком пар ла мен ту та да ни је би ло кључ них 
чла ни ца ко а ли ци је ДОС мо же се ре ћи да је ре фор ма би ла ре зул тат 
„спе ци фич ног до го во ра“. На кон по бе де Во ји сла ва Ко шту ни це на 
из бо ри ма за пред сед ни ка СРЈ, СПС је при стао на фор ми ра ње пре-
ла зне вла де, рас пи си ва ње пре вре ме них из бо ра и про ме ну из бор ног 
за ко на као ре зул тат при ти ска опо зи ци је. Да ли је иза до го во ра глав-
них ак те ра ста јао ра ци о нал ни кал ку лус – мак си ми за ци ја ман да та 
– или од ре ђе не вред но сти ни је ла ко утвр ди ти. Чла ни це ко а ли ци је 
ДОС су се то ком де ве де се тих за ла га ле за што чи сти ји про пор ци-
о нал ни из бор ни си стем и овом ре фор мом њи хов де це ниј ски иде-
ал ко нач но је оства рен. По бе да ко а ли ци је ДОС на на ред ним ре пу-
блич ким из бо ри ма, на кри ли ма ру ше ња Ми ло ше ви ћа, не би би ла 
до ве де на у пи та ње ни по јед ном из бор ном си сте му, а ве ро ват но 
је да би по до та да ва же ћем мо де лу из бор ног за ко на три јумф био 
још убе дљи ви ји. На рав но, ко а ли ци ја је пред ста вља ла кон гло ме рат 
раз ли чи тих пар ти ја и ин те ре са, те је го то во не мо гу ће пер ци пи ра ти 
ин те ре се сва ке од чла ни ца, а ве ро ват но је и да је пи та ње ти па из-
бор ног си сте ма у по стре во лу ци о нар ној си ту а ци ји ко ја је по сто ја ла 
у Ср би ји би ло у дру гом пла ну. Са дру ге стра не, осла бље ни СПС и 
СРС су у та квом ин тер рег ну му би ли при ти сну ти зах те ви ма опо зи-
ци је, ко је ни су сме ли да од би ју, али би и њи хо ва ра ци о нал на про-
це на су ге ри са ла да је за бу дућ ност не ка да вла да ју ћих пар ти ја бо љи 
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што про пор ци о нал ни ји си стем ко ји би им обез бе дио ка кву та кву 
за сту пље ност у На род ној скуп шти ни. Без об зи ра на ис пре пле та-
ност ин те ре са, мо же се ре ћи да је ре фор ма би ла спро ве де на до го-
во ром пар ла мен тар них – СПС, СРС, СПО – и ван пар ла мен тар них 
– ко а ли ци ја ДОС – ели та. Да су та да шње ели те има ле по гре шну 
пер цеп ци ју о по сле ди ца ма про пор ци о нал ног из бор ног си сте ма са 
јед ном је ди ни цом би ће ја сно већ по сле из бо ра 2003. го ди не.

На пр ву про ме ну из бор ног за ко на ути ца ле су су ди је 
Устав ног су да. На и ме, ре фор мом из 2000. ни је про ме ње на од ред ба 
за ко на пре ма ко јој је ман дат по сла ни ку пре ста јао ис кљу че њем из 
по ли тич ке стран ке. То је омо гу ћи ло пар ти ја ма да на ста ве са прак-
сом кон тро ле и над зо ра над по сла ни ци ма, јер је сва ки „не по слу-
шни“ пар ла мен та рац мо гао да бу де укло њен из по сла нич ких клу па 
уко ли ко би се оглу шио о зах те ве пар тиј ског ру ко вод ства. Прак са 
„од у зи ма ња ман да та“ кул ми ни ра ла је на кон 2000. го ди не, ка да су 
сви по сла ни ци ДСС-а, по осно ву ис кљу че ња ДСС-а из ко а ли ци-
је ДОС, оста ли без по сла нич ких ман да та (Па вло вић & Ан то нић, 
2007, стр. 92-93). Од лу ком Устав ног су да (Слу жбе ни гла сник, 
57/2003) ова за кон ска од ред ба је про гла ше на не у став ном. Устав ни 
суд је, по сту па ју ћи по соп стве ној ини ци ја ти ви, оце нио да се „по ли-
тич ким стран ка ма не мо гу за ко ном да ти овла шће ња ко ја ће има ти 
за по сле ди цу про ме ну са ста ва На род не скуп шти не“, да се ти ме „не 
мо же ре ша ва ти про блем очу ва ња пар тиј ске ди сци пли не“, те да се 
не мо же „уста но вља ва ти прав на од го вор ност на род них по сла ни ка 
у од но су на су бјект ко ји га је кан ди до вао“. Овом суд ском од лу ком 
на крат ко је про ме њен ка рак тер из бор ног си сте ма, и на ње го вој 
уну тар пар тиј ској ди мен зи ји, ба рем за ни јан су, убла же на го то во до 
крај њих гра ни ца до стиг ну та хи пер цен тра ли за ци ја ко ја се ис ка зу је 
у, да под се ти мо, до ми на ци ји пар тиј ског вођ ства над кан ди да ти ма.

По сле ди це из бор ног мо де ла из 2000, већ на кон дру ге при-
ме не, при мо ра ле су по ли тич ке ак те ре да уки ну из бор ни праг за 
стран ке на ци о нал них ма њи на. По губ но деј ство јед не из бор не је-
ди ни це у ком би на ци ји са пе то про цент ним пра гом ни је би ло ви-
дљи во на кон пр вих из бо ра јер је је дан број ма њин ских стра на ка 
у пар ла мент уско чио на ко а ли ци о ној ли сти ДОС. Ме ђу тим, на кон 
из бо ра 2003. и не у спе ха ли сте За јед но за то ле ран ци ју, ко ју је чи нио 
ве ли ки број ма њин ских и не ко ли ко „ре ги о нал них“ пар ти ја, упр кос 
осва ја њу 161.765 (4,22%) гла со ва, би ло је ја сно да ће стран ке на-
ци о нал них ма њи на оста ти не за сту пље не у На род ној скуп шти ни, 
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осим уко ли ко би на из бо ре из ла зи ле на ли ста ма гра ђан ских (ве-
ћин ских) пар ти ја. На кон не у спе ха ко а ли ци је За јед но за то ле ран-
ци ју усле дио је до го вор пре ми је ра Ср би је Во ји сла ва Ко шту ни це, 
са ли де ри ма нај зна чај ни јих ма њин ских пар ти ја, Ра си мом Ља ји ћем, 
ше фом Сан џач ке де мо крат ске пар ти је, и Јо же фом Ка сом, пред сед-
ни ком Са ве за вој во ђан ских Ма ђа ра (Ба шић & Цр њан ски, 2006, 
стр. 58). Ре зул тат до го во ра је био но ве ли ра ње из бор ног за ко на не-
пу на два ме се ца на кон де цем бар ских из бо ра из 2003. го ди не, уки-
да ње за кон ског и уво ђе ње при род ног пра га за пар ти је на ци о нал них 
ма њи на. За из ме не за ко на гла са ле су све по сла нич ке гру пе, осим 
Срп ске ра ди кал не стран ке. Ра ди ка ли су би ли про тив из ме на због 
„де ље ња стра на ка по на ци о нал ној осно ви“, а пред ла га ли су као 
ре ше ње спу шта ње из бор ног пра га на 3%. Ни жи из бор ни цен зус 
би, кроз ши ро ки ко а ли ци о ни на ступ, ма њи на ма оси гу рао пар ла-
мен тар ну пред ста вље ност (Тре ће ван ред но за се да ње 6. са зи ва На-
род не скуп шти не, 2004). Иако про ме не из бор ног за ко на ни су усво-
је не кон сен зу сом, мо же се ре ћи, пре све га због до го во ра пре ми је ра 
са ли де ри ма ма њин ских ван пар ла мен тар них стра на ка, али и због 
дво тре ћин ске по др шке у пар ла мен ту, да је ре фор ма би ла спро ве де-
на спо ра зу мом ели та.

Тре ћа ре фор ма на кон 2000. го ди не чи ји су ини ци ја тор 
би ле по ли тич ке ели те по сле ди ца је усва ја ња но вог Уста ва. Јед на 
устав на од ред ба по сред но се од но си ла на из бор ни си стем. На и-
ме, члан 102, став 2 Уста ва РС утвр дио је да је „на род ни по сла ник 
сло бо дан да, под усло ви ма од ре ђе ним за ко ном, нео по зи во ста ви 
свој ман дат на рас по ла га ње по ли тич кој стран ци на чи ји пред лог је 
иза бран за на род ног по сла ни ка“ (Устав РС, члан 102, став 2). Овом 
од ред бом сло бо дан ман дат на род них по сла ни ка прак тич но је све-
ден на стра нач ки ве за ни ман дат. По сла ни ци су пре ста ли да бу ду 
пред став ни ци гра ђа на ко ји од лу чу ју по соп стве ној во љи и са ве сти 
и по ста ли из вр ши о ци на ло га стра нач ких ор га на и пар тиј ских ше-
фо ва. Ово „кре а тив но ре ше ње“, без при ме ра у упо ред ној устав но-
прав ној прак си, на и шло је на по др шку свих пар ла мен тар них пар-
ти ја. Њи хо ва на ме ра је би ла да спре че, на кон од лу ке Устав ног су да 
из 2003, све че шће по сла нич ке тран сфе ре. По сла нич ки ман дат је у 
том пе ри о ду по стао то ли ко „тра же на ро ба на по ли тич ко-стра нач кој 
пи ја ци“ (Јо ва но вић, 2007, стр. 246), да су и пар ти је ко је ни су уче-
ство ва ле на прет ход ним из бо ри ма сти ца ле ста тус пар ла мен тар них. 
Кон сти ту ци о на ли за ци ја го то во пет на е сто го ди шње прак се „блан ко 
остав ки“ и су спен до ва ње сло бод ног ман да та на род них по сла ни ка, 
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иако прав да ни спре ча ва њем ко руп ци је и про да је на род не во ље у 
за ме ну за ма те ри јал ну ко рист, во ди ли су пот пу ном под ре ђи ва њу 
по сла ни ка пар тиј ским цен тра ла ма. Ти ме је, до го во ром свих по ли-
тич ких ак те ра, хи пер цен тра ли за ци ја из бор ног си сте ма по диг ну та 
на ни во устав не нор ме.

По след ња „ма ла“ ре фор ма из бор ног си сте ма из 2011. го-
ди не ре зул тат је са деј ства суд ске од лу ке и „ме ша ња“ екс тер них 
ак те ра. Већ по ме ну та устав на од ред ба ко јом је сло бо дан ман дат 
по сла ни ка де ро ги ран и све ден на им пе ра тив ни стра нач ки ман дат 
оспо ра ва на је од тре нут ка до но ше ња но вог Уста ва. Она је нај пре, 
у из ве шта ју Ве не ци јан ске ко ми си је Са ве та Евро пе, кри ти ко ва на 
као су прот на де мо крат ским на че ли ма и по зи тив ној де мо крат ској 
из бор ној прак си. Ка ко сло бо дан ман дат под ра зу ме ва да по сла ник 
има пра во да по сту па по вла сти том уве ре њу, санк ци ја за на пу шта-
ње стран ке или по сла нич ке гру пе не мо же би ти од у зи ма ње ман-
да та (Ve ni ce Com mis sion, 2007, pp. 12,22). И Европ ска ко ми си ја у 
Из ве шта ју о на прет ку Ср би је 2010. го ди не и Европ ски пар ла мент 
у Ре зо лу ци ји о Ср би ји из ја ну а ра 2011. го ди не ука за ли су да блан ко 
остав ке ни су у скла ду са европ ским стан дар ди ма. Сто га је уки да ње 
блан ко остав ки пред ста вља ло је дан од усло ва за сти ца ње ста ту-
са кан ди да та у Европ ској Уни ји (Јев тић, 2011; Ма леш, 2010). Го-
то во исто вре ме но, Устав ни суд је оце нио да су од ред бе о блан ко 
остав ка ма и она ко јом се уста но вља вао по сред ни ка рак тер из бор-
ног си сте ма из За ко на о ло кал ним из бо ри ма, не у став не. Сво јом од-
лу ком Устав ни суд је за у зео став да се за кон ском од ред бом, ко јом 
су стран ке би ле у при ли ци да све ман да те до де љу ју не за ви сно од 
ре до сле да кан ди да та на из бор ној ли сти, омо гу ћа ва ди рект но ме-
ша ње по ли тич ких пар ти ја у про цес до де љи ва ња ман да та, на ру ша-
ва прин цип не по сред но сти из бо ра и вр ши на кнад на ма ни пу ла ци ја 
би рач ком во љом гра ђа на (Слу жбе ни гла сник, 28/2011). На кон при-
ти са ка са стра не и од лу ке Устав ног су да по ме ну те спор не од ред бе 
су 2011. го ди не уки ну те и у За ко ну о из бо ру на род них по сла ни ка. 
По след њом ре фор мом ста вље на је тач ка на под но ше ње остав ки 
од стра не пар ти ја, а у име по сла ни ка, и ап сурд ну си ту а ци ју пре ма 
ко јој су из бор не ли сте за тво ре не за би ра че, а отво ре не за стра нач-
ка ру ко вод ства. Из бор не ли сте су, ме ђу тим, и на кон из ме на оста ле 
за тво ре не за би ра че, те се ути цај стра нач ких ли де ра и цен тра ла у 
по ступ ку до де љи ва ња ман да та су штин ски из ме стио са по сти збор-
них – од лу ка ко ме при па да ман дат – на пред из бор не рад ње – од лу-
ка ка ко ће из гле да ти ре до след кан ди да та на из бор ној ли сти. Оту да 
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је и хи пер цен тра ли зо ва ност из бор ног си сте ма Ср би је по сле 2011. 
са мо за ни јан су убла же на.

На кон 2000. стран ке су, у по гле ду „ве ли ке“ ре фор ме из-
бор ног си сте ма, за ме ни ле по зи ци је. Та ко је, на при мер, СПС 
про тив вра ћа ња на ве ћин ски си стем, ко ји је 1990. ус по ста вљен 
њи хо вом во љом, док су де мо кра те, на вр хун цу, кроз из ја ве свог 
пред сед ни ка Бо ри са Та ди ћа, пле ди ра ле за ве ћин ску из бор ну фор-
му лу, иако су то ком де ве де се тих пред во ди ле опо зи ци ју у зах те ву 
да се уве де што чи сти ја ва ри јан та про пор ци о нал ног си сте ма. И 
јед ни и дру ги на сту па ли су са ра ци о нал не по зи ци је мак си ми за ци-
је ман да та. Со ци ја ли сти све сни да им ва же ћа фор му ла омо гу ћа ва 
ула зак у пар ла мент и, у усло ви ма фраг мен ти ра ног стра нач ког си-
сте ма, озби љан ко а ли ци о ни по тен ци јал, де мо кра те уве ре не да ће 
им, као пар ти ји ко ја је на кон 2000. оја ча ла ка дров ски, ак ти ви стич-
ки и фи нан сиј ски, гла са ње у јед но ман дат ним је ди ни ца ма оси гу ра-
ти ве ћи број по сла нич ких ме ста (Јо ва но вић. 2011б, стр. 242-243). 
На пред ња ци се на кон осни ва ња ни су ја сно од ре ди ли по пи та њу 
ре фор ме из бор ног си сте ма. Ипак, као глав ни ини ци ја то ри про ме-
не ме шо ви тог ве ћин ског си сте ма у Вој во ди ни у про пор ци о нал ни 
де лу је да ни су на сту пи ли са уско стра нач ких по зи ци ја. На и ме, вој-
во ђан ски мо дел ме шо ви тог си сте ма због дис про пор ци о нал но сти 
из бор них ре зул та та по го до вао је ве ли ким стран ка ма, те је ње го ва 
ре фор ма пред ста вља ла из не на ђе ње, осим уко ли ко код на пред ња-
ка ни је пре вла дао страх да ће у ве ћин ској ком по нен ти, због ма лог 
бро ја ква ли тет них по је ди на ца, до жи ве ти не у спех, или су их ког-
ни тив на огра ни че ња и не по зна ва ње из бор них ин сти ту та на ве ла на 
по гре шну пер цеп ци ју соп стве ног ин те ре са.

Од оста лих пар ти ја, ЛСВ је по кре ну ла ини ци ја ти ву ко јом 
би се број из бор них је ди ни ца по ве ћао на че ти ри или пет ра ди бо ље 
за сту пље но сти свих де ло ва Ср би је у пар ла мен ту (Цве јић, 2013), 
СДПС се за ла же за отва ра ње из бор них ли ста за гра ђа не (Про грам 
Со ци јал де мо крат ске пар ти је Ср би је, 2009) и сте пе на сти из бор ни 
праг (СДПС пред ла же ре фор ме из бор ног си сте ма, 2013) док је Но-
ва стран ка у скло пу пред ло га за ре фор му по ли тич ких ин сти ту ци-
ја пред ло жи ла уво ђе ње ме шо ви тог си сте ма пре ма ко ме би се две 
тре ћи не на род них по сла ни ка би ра ло ди рект но на ве ћин ским из бо-
ри ма, уз по ди за ње из бор ног пра га за ко а ли ци је у про пор ци о нал-
ној ком по нен ти из бо ра (Ре фор ма по ли тич ких ин сти ту ци ја, 2013). 
По зи ци ја ЛСВ је ло гич на, јер та пар ти ја нај ве ћу по др шку има у 
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Вој во ди ни ко ја би њи хо вим пред ло гом по ста ла јед на из бор на је ди-
ни ца. Са дру ге стра не, СДПС и Но ва ве ро ват но не на сту па ју са по-
зи ци је мак си ми за ци је ман да та. СДПС, као ма ла пар ти ја са ма лим 
бро јем по зна тих кан ди да та, те шко да би про фи ти ра ла отва ра њем 
из бор них ли ста и по ди за њем из бор ног пра га за ко а ли ци је. Још ми-
нор ни ја Но ва стран ка, уво ђе њем ком би но ва ног си сте ма и сте пе на-
стог из бор ног цен зу са, оста ла би без шан си да уче ству је у рас по де-
ли две тре ћи не ман да та до де ље них у јед но ман дат ним је ди ни ца ма, 
а се би би при том за тво ри ла вра та за уче шће у ко а ли ци ји са не ком 
од ве ћих пар ти ја на про пор ци о нал ним из бо ри ма. Због то га прет по-
ста вља мо да СДПС и Но ва у пр ви план из бор не ре фор ме ста вља ју 
вред но сти – ве ћи ути цај би ра ча при из бо ру по сла ни ка и сма њи ва-
ње мо ћи пар тиј ског вођ ства, од но сно укруп ња ва ње пар тиј ске сце-
не ко је би во ди ло фор ми ра њу хо мо ге ни јих и ста бил ни јих вла да – а 
не пу ко уве ћа ње бро ја ман да та ко ји мо гу да осво је.

Ко нач но, ин те ре сан тан пред лог ре фор ме из бор них ин-
сти ту ци ја ко ји се по ја вио пре не ко ли ко го ди на де ло је гру пе про-
фе со ра са Фа кул те та по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду и екс перт ског 
ти ма Цен тра за сло бод не из бо ре и де мо кра ти ју. Екс перт ска рад на 
гру па, под по кро ви тељ ством Ми ни стар ства за др жав ну упра ву и 
ло кал ну са мо у пра ву, је та ко, мно го пре из бор не го ди не, при сту пи-
ла из ра ди на цр та мо де ла ни за из бор них за ко на. На црт за ко на о ло-
кал ним из бо ри ма је јед но вре ме чак био до сту пан на сај ту по ме ну-
тог ми ни стар ства, а о ње го вом усва ја њу оба вље не су кон сул та ци је 
са по ли тич ким стран ка ма, струч ном и на уч ном јав но шћу. У осно ви 
ре форм ског пред ло га би ла је пер со на ли за ци ја из бо ра уну тар ва же-
ћег про пор ци о нал ног из бор ног си сте ма. Ре фор ма би нај пре би ла 
спро ве де на на ло кал ном, а ка сни је и на ре пу блич ком ни воу. Гра-
ђа ни би прак тич но гла са ли за кан ди да те уну тар ми ни из бор них 
окру га, а рас по де ла ман да та би се оба вља ла на ни воу је дин стве не 
или, на ре пу блич ком ни воу, ма њег бро ја ве ли ких из бор них је ди ни-
ца. Ова кав из бор ни си стем не тре ба ме ша ти са пер со на ли зо ва ним 
про пор ци о нал ним, ка кав на при мер по сто ји у Не мач кој, те га је 
пре ци зни је зва ти про пор ци о нал ни си стем са ди рект ним гла са њем 
за кан ди да те.4 Узор за ова кав мо дел пред ста вљао је из бор ни си стем 
Сло ве ни је у ко ме је 11 осмо ман дат них из бор них је ди ни ца из де-

4 О де таљ ним пра ви ли ма по ко ји ма би се оба вља ла рас по де ла ман да та пре ма 
овом си сте му ви де ти ви ше у (Јо ва но вић, 2011a, стр. 27-28) . О за че ци ма иде је 
уво ђе ња про пор ци о нал ног си сте ма са ди рект ним гла са њем за кан ди да те ви-
де ти у (Јо ва но вић, 2006, стр. 65).
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ље но на осам ми ни из бор них окру га, та ко да се у сва ком окру гу 
гла са за са мо јед ног кан ди да та, док се број ман да та ко ји при па да 
из бор ним ли ста ма од ре ђу је на ни воу из бор них је ди ни ца (Јо ва но-
вић, 2004, стр. 379-400). На тај на чин се ком би ну ју про пор ци о нал-
ност при ли ком пре тва ра ња гла со ва у ман да те и ус по ста вља ње не-
по сред ни јих ве за из ме ђу би ра ча и њи хо вих пред став ни ка. Спа ја ње 
пред но сти ве ћин ске из бор не фор му ле са про пор ци о нал ним на чи-
ном рас по де ле ман да та је уоста лом и би ла иде ја во ди ља екс перт-
ског ти ма у Ср би ји. 

Пред ло же ни мо дел ни је при хва ћен јер се нај ве ћи број 
пар ти ја про ти вио ње го вом усва ја њу. Тач ни је, по је дин ци уну тар 
пар ти ја су сма тра ли да је пер со на ли за ци ја из бо ра ди рект но су-
прот ста вље на њи хо вим ин те ре си ма. „Пар ти је су са ста вље не од 
по је ди на ца и ни је му дро прет по ста ви ти да ће увек де ло ва ти на 
оства ре њу до бра гру пе“ (Ren wick, 2010, p. 35). Те же ћи за очу ва-
њем или уве ћа њем мо ћи, по ли ти ча ри као по је дин ци, у скла ду са 
тим, мо гу се би по ста ви ти три ци ља у про це су ре фор ме из бор ног 
про це са – ре и збор, уну тар пар тиј ску моћ, и ути цај у ши рем по ли-
тич ком си сте му (Ren wick, 2010, pp. 35-37). Ди рект ним гла са њем 
и пер со на ли зо ва ним из бо ри ма стра нач ке ели те у Ср би ји би из гу-
би ле ту моћ. Њи хов страх од но вог мо де ла је сто га оправ дан. У 
пред ло же ном мо де лу за пред став нич ке функ ци је мо ра ли би да се 
кан ди ду ју и стра нач ки функ ци о не ри, ко ји су на ви со ке стра нач ке 
по зи ци је нај че шће до шли по сред ним из бо ри ма, во љом ли де ра и 
моћ них гру па, са сум њи вом по др шком у члан ству, а ка мо ли би рач-
ком те лу (Јо ва но вић, 2011а, стр. 28). По раз на ди рект ним из бо ри ма 
би сто га ве ро ват но зна чио и гу би так стра нач ке функ ци је и из бор 
но вих функ ци о не ра са ши ром по др шком ме ђу члан ством и гра ђа-
ни ма. Ти ме би ве ли ки број стра нач ких функ ци о не ра остао и без 
но вог ман да та, и без уну тар пар тиј ске по зи ци је и мо ћи, а по сле дич-
но и без ути ца ја у по ли ти ци и дру штву.

Од 1990. го ди не из бор ни си стем Ср би је до жи вео је не ко-
ли ко „ве ли ких“ и „ма лих“ ре фор ми. Из бо ри 1990. и 1997. одр жа ни 
су по мо де лу ко ји је на стао на ме та њем од стра не ве ћи не по ли тич ке 
ели те (СПС). Са дру ге стра не, из бор на пра ви ла усво је на 1992. и 
2000. би ла су ре зул тат до го во ра стра нач ких ели та. На исти на чин 
уве ден је и при ро дан из бор ни праг за пар ти је на ци о нал них ма њи на 
и де ро ги ран сло бо дан ман дат Уста вом из 2006. У исто вре ме, два-
пут су из бор ни ин сти ту ти ме ња ни као по сле ди ца суд ских од лу ка, а 
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јед ном је на про ме ну из бор ног за ко на озбиљ но ути цао и екс тер ни 
фак тор (Европ ска ко ми си ја и Са вет Евро пе). По ли тич ке пар ти је су 
на кон 2000. го ди не, во де ћи се уско стра нач ким ин те ре си ма у по гле-
ду из бор не ре фор ме, за у зи ма ле ло гич не по зи ци је. Из у зе так пред-
ста вља ју две ма ле пар ти је (СДПС и Но ва) ко је су пред ла га ла ре ше-
ња ко ја су би ла у су прот но сти са мо де лом мак си ми за ци је ман да та 
и уве ћа ња вла сти те мо ћи. Ши ро кој ле пе зи ре форм ских по ду хва та 
тре ба до да ти и по ку шај уво ђе ња про пор ци о нал них из бо ра са ди-
рект ним гла са њем за кан ди да те као при мер ре фор ме ин тер ак ци јом 
из бор них струч ња ка и по ли ти ча ра. Та ко је Ср би ја у не што ви ше 
од две де це ни је про ба ла, или ма кар по ку ша ла, са свим ти по ви ма 
из бор них ре фор ми, осим оних у ко је би би ли ди рект но укљу че ни 
гра ђа ни.

„Есктремност“ изборног система Србије  
и модели за његово превазилажење

О по сле ди ца ма и не до ста ци ма из бор ног си сте ма Ср би је 
пи сао је ве ли ки број ауто ра (Јо ва но вић, 2011а; Ор ло вић, 2011; Јо-
во вић, 2011). Као глав не ма не ис ти ца не су – фраг мен ти ра ност елек-
тив ног и пар ла мен тар ног стра нач ког си сте ма, оте жа но фор ми ра ње 
пар ла мен тар не ве ћи не и, по сле дич но, ши ро ке ко а ли ци о не и не ста-
бил не вла де; сла ба ко му ни ка ци ја би ра ча и њи хо вих пред став ни ка, 
де пер со на ли зо ва ност по сла ни ка и нео д го вор ност пре ма из бор ној 
ба зи; пре ве ли ки ути цај стра нач ких ор га на и ли де ра при ли ком фор-
ми ра ња из бор них ли ста што до во ди до то га да гра ђа ни гла са ју, а 
не би ра ју по сла ни ке; де фор ма ци ја те ри то ри јал ног пред ста вља ња, 
од но сно сла ба ге о граф ска ре пре зен та тив ност срп ског пар ла мен та. 
Ле ти ми чан пре глед ли сте де фе ка та ко је из бор ни ин сти ту ти у Ср-
би ји про из во де до во љан је да прет по ста ви мо да ва же ћи из бор ни 
си стем спа да у ред „екс трем них и не е фи ка сних“ (Shu gart, 2001, pp. 
25-51). По зи ци ју из бор ног си сте ма на ме ђу пар тиј ској ди мен зи ји 
Шу гарт од ре ђу је по мо ћу не ко ли ко ин ди ка то ра. Је дан од њих је по-
да так да ли гра ђа ни пре са мог чи на гла са ња има ју ја сну сли ку о 
то ме ко је по тен ци јал не, бу ду ће вла де мо гу да бу ду фор ми ра не на-
кон из бо ра (pre-elec tion iden ti fi a bi lity - ID). У си сте ми ма у ко ји ма 
је из бор из ме ђу кон ку рент ских вла да ја сан би ра чи ма и пре са мих 
из бо ра, по пут вест мин стер ских си сте ма, вред ност ID из но си 1.00, 
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док је вред ност 0 у си сте ми ма у ко ји ма на би ра ли шти ма гра ђа ни, 
иако гла са ју, не би ра ју вла ду ко ја је у скла ду са њи хо вим пре фе-
рен ци ја ма, већ она на ста је као ре зул тат по сти збор них до го во ра и 
стра нач ких кал ку ла ци ја. Вред ност од 0.75, на при мер, да је се си-
сте ми ма у ко ји ма по сто је два очи глед но су прот ста вље на из бор на 
бло ка, али вла ду на кон из бо ра ни је мо гу ће фор ми ра ти без по др шке 
пар ти ја ко је се у то ку кам па ње ни су свр ста ва ле у је дан од бло ко ва 
(Shu gart, 2001, pp. 30-31). Ефи ка сни и плу ра ли тар ни си сте ми ће 
има ти ви со ке вред но сти ID, а ре пре зен та тив ни ни ске. 

Дру ги ин ди ка тор по ка зу је нам да ли из бор ни ис ход омо-
гу ћа ва јед ној пар ти ји или пред из бор ној ко а ли ци ји да осво ји ап со-
лут ну ве ћи ну ман да та у пар ла мен ту (ma jo rity ap pro xi ma ti on – MA). 
Ако је та ве ћи на по стиг ну та вред ност МА је 1, у су прот ном МА 
= s/0.5, где је s удео ман да та ко ји је осво ји ла нај ве ћа пар ти ја или 
ко а ли ци ја ко ја је узе ла уче шће у вла ди фор ми ра ној на кон из бо ра 
(Shu gart, 2001, pp. 31-32). Про сеч на вред ност ID и МА (L – elec to-
ral lin ka ge) по ка зу је нам да ли из бор ни си стем на ефи ка сан на чин 
ус по ста вља ве зу из ме ђу из бор них кам па ња са ја сно пре по зна тљи-
вим ак те ри ма и вла да ју ћих ве ћи на. У др жа ва ма у ко ји ма су би ра-
чи пре из бо ра збу ње ни огром ном и не про фи ли са ном по ну дом на 
по ли тич ком тр жи шту, и у ко ји ма је број пар ла мен тар них пар ти ја 
на кон из бо ра ве ли ки, при че му ни јед на не ма ве ћи ну за фор ми ра ње 
вла де, те је и чин ње ног фор ми ра ња ре зул тат пре го во ра, усту па ка 
и на год би ко је се од ви ја ју иза ку ли са и на ко је гра ђа ни не мо гу да 
ути чу, та ве за не ће по сто ја ти.

Ко нач но, тре ћи ин ди ка тор ме ђу пар тиј ске ефи ка сно сти 
јед ног из бор ног си сте ма је сте фа бри ко ва ње ве ћи не (plu ra lity en-
hac ment – P) и по ка зу је нам да ли у про це су тран спо но ва ња гла-
со ва у ман да те пар ти ја са ре ла тив ном ве ћи ном осво је них гла со ва 
до би ја ап со лут ну ве ћи ну ман да та. У екс трем ним плу ра ли тар ним 
си сте ми ма мо же се чак до го ди ти да пар ти ја ко ја је по укуп ном бро-
ју гла со ва дру го пла си ра на осво ји ве ћи број ман да та од пр во пла-
си ра не и са мо стал но фор ми ра вла ду. Сте пен фа бри ко ва ња ве ћи не 
из ра чу на ва се по мо ћу фор му ле P = (s/0.5) – (v/0.5), где је s удео 
ман да та нај ве ће стран ке или ко а ли ци о ног бло ка ко ји ула зи у вла ду, 
а v удео ње них гла со ва на из бо ри ма (Shu gart, 2001, p. 33). Вред ност 
P ће би ти ви со ка у плу ра ли тар ним, а ни ска у ре пре зен та тив ним и 
ефи ка сним си сте ми ма. Ин декс ме ђу пар тиј ске ефи ка сно сти (Ein ter) 
из ра чу на ва се на осно ву вред но сти сва три ин ди ка то ра (ID, МА, P), 



111

  Душан Вучићевић, Милан Јовановић –           РЕФОРМА ИЗБОРНОГ ...

фор му лом Ein ter = L – 1 + P. На ме ђу пар тиј ској ди мен зи ји ефи ка-
сни из бор ни си сте ми ће би ти на сре ди ни тог кон ти ну у ма – има ти 
вред но сти око ну ле – ре пре зен та тив ни си сте ми ће има ти не га тив не 
вред но сти, док ће по зи тив не вред но сти ин дек са по ка зи ва ти да се 
си стем на ла зи на ма јо ри тар ној стра ни од сре ди шње тач ке ефи ка-
сно сти. Из ра же не не га тив не, од но сно по зи тив не вред но сти има ће 
не е фи ка сни си сте ми, хи пер ре пре зен та тив ни у пр вом слу ча ју, од-
но сно екс трем но плу ра ли тар ни у дру гом.

Од уво ђе ња про пор ци о нал ног из бор ног си сте ма са јед-
ном из бор ном је ди ни цом у Ср би ји по ли тич ке пар ти је су шест пу-
та, на би ра ли шти ма, про ве ра ва ле по др шку у би рач ком те лу. Мо же 
се ре ћи да су гра ђа ни са мо јед ном, 2000. го ди не, из ла ском на  би ра-
ли шта, исто вре ме но од ре ди ли и са став вла де. На пр вим из бо ри ма 
на кон усва ја ња ва же ћег из бор ног мо де ла, гра ђа ни су би ра ли или 
вла ду ко а ли ци је ДОС или стра на ка ко је су чи ни ле прет ход ну вла ду 
– СПС-а, СРС-а, ЈУЛ-а. У сле де ћим из бор ним ци клу си ма по овом 
из бор ном мо де лу, за о кру жи ва ње би ло ког бро ја ис пред на зи ва из-
бор не ли сте ни је ди рект но ути ца ло на ком по зи ци ју бу ду ће вла де, 
већ су се ко а ли ци о ни парт не ри од ре ђи ва ли на кон за вр ше них из-
бо ра. Нај пре је, на из не на ђе ње јав но сти, 2003. го ди не фор ми ра-
на ма њин ска вла да ДСС-СПО-НС-Г17+ уз по др шку со ци ја ли ста 
у пар ла мен ту. По сти збор на ком би на то ри ка је вр ху нац до жи ве ла у 
пре го во ри ма о фор ми ра њу вла де по сле из бо ра 2007. До за сто ја у 
пре го во ри ма ДС-а и ДСС-а до шло је по пи та њу од ре ђи ва ња ман-
да та ра за са став но ве вла де, на кон че га је се дам да на пре ис те ка 
за кон ског ро ка за обра зо ва ње вла де за пред сед ни ка На род не скуп-
шти не иза бран ра ди кал То ми слав Ни ко лић. Са мо три да на ка сни је, 
ипак, ли де ри ДС-а, ДСС-а и Г17+ по сти жу до го вор, због че га је 
већ су тра дан по кре ну та рас пра ва у пар ла мен ту о сме ни Ни ко ли-
ћа. Но ва вла да, ко ју су чи ни ли ДСС, ДС, НС и Г17+, иза бра на је 
ко нач но са мо 30 ми ну та пре по но ћи и ис те ка ро ка за ње но фор ми-
ра ње. По сти збор не пре го во ре 2008. го ди не обе ле жи ло је „исто риј-
ско“ по ли тич ко по ми ре ње де мо кра та и со ци ја ли ста. Иако су не по-
сред но по окон ча њу из бо ра за по че ли пре го во ри ДСС-а, СРС-а и 
НС-а са ко а ли ци јом оку пље ном око СПС-а , пре о крет је на сту пио 
два ме се ца ка сни је ула ском со ци ја ли ста у ко а ли ци о ну вла ду са де-
мо кра та ма. Да со ци ја ли сти ма по зи ци ја „нај бо ље из бор не уда ва че“ 
не пред ста вља смет њу по ка за ло се и на из бо ри ма 2012, ка да су за 
ко а ли ци о ног парт не ра ода бра ли не до та да шњег парт не ра, ДС, већ 
но вог, СНС, до бив ши за уз врат ме сто пре ми је ра. Од ли чан из бор ни 
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ре зул тат на пред ња ка на ово го ди шњим из бо ри ма оста вио је ма ње 
про сто ра за за ку ли са не до го во ре, али су у јед ном тре нут ку као по-
тен ци јал ни парт не ри СНС-а, ко ме због огром не из бор не по др шке 
парт нер ни је ни био по тре бан, сло ви ли и со ци ја ли сти и по сла ни ци 
иза бра ни на ли сти Бо ри са Та ди ћа, од бе глог, бив шег пред сед ни ка 
де мо кра та. У вла ди су се на кра ју на шли со ци ја ли сти, али и чла-
но ви ма њин ског СВМ-а, ко ји су до по след њих из бо ра би ли тра-
ди ци о нал ни парт не ри де мо кра та. Та ко је, прак тич но, са мо је дан 
из бор ни ци клус од 2000. го ди не за по сле ди цу имао из бор вла де 
ка кву су гра ђа ни мо гли да оче ку ју пре из бо ра (ID 2000 – 1.00), док 
су у оста лим слу ча је ви ма вла де фор ми ра не, без об зи ра на пре фе-
рен ци је и оче ки ва ња гра ђа на ко је су стран ка ма ука за ле по ве ре ње, 
по сти збор ним ко а ли ци о ним спо ра зу ми ма у чи јој осно ви је стра-
нач ки ин те рес (ID 2003-2014 – 0). Пред из бор на пре по зна тљи вост 
(ID) за срп ски из бор ни си стем сто га из но си 0.17.

Та бе ла 1. Ин ди ка то ри ме ђу пар тиј ске ефи ка сно сти  
из бор ног си сте ма Ср би је

 ID MA L P Einter
Србија (2000-2014) 0.17 0.72 0.44 0.12 -0.44
Србија (2003-2014) 0 0.67 0.33 0.12 -0.55

Про сеч на вред ност MA (ma jo rity ap pro xi ma ti on) за Ср би-
ју од уво ђе ња про пор ци о нал ног си сте ма са јед ном је ди ни цом је 
0.72 (2000 – 1; 2003 -  0.42; 2007 – 0.51; 2008 – 0.82; 2012 – 0.58; 
2014 – 1), док је вред ност P (plu ra lity en hac ment) за исти пе ри од 
0.12 (2000 – 0.13; 2003 – 0.07; 2007 – 0.06; 2008 – 0.05; 2012 – 0.10; 
2014 – 0.30). Ин декс ме ђу пар тиј ске ефи ка сно сти оче ки ва но има 
не га тив ну вред ност (-0.44). Хи пер ре пре зен та тив ни си сте ми има ју 
вред но сти ни же од -0.50 и, у узор ку од 28 из бор них си сте ма ко је је 
ана ли зи рао Шу гарт, са мо три спа да ју у ту гру пу – Фин ска, Бел ги ја 
и Ита ли ја до ре фор ме 1993. го ди не (Shu gart, 2001, p. 31). Ин декс 
за Ср би ју по ка зу је да је она на иви ци хи пер ре пре зен та тив но сти, а 
укљу че на у по ме ну ти узо рак има ла би че твр ту нај ни жу вред ност. 
Ако, ме ђу тим, из по сма тра ног пе ри о да ис кљу чи мо из бо ре из де-
цем бра 2000. ко ји су се одр жа ва ли у „пра вим по стре во лу ци о нар-
ним при ли ка ма“ (Па вло вић & Ан то нић, 2007, стр. 86) и у ко ји ма 
је на спрам стра на ка ко је су по др жа ва ле од ла зе ћи Ми ло ше ви ћев 
ре жим ста ја ла ши ро ка ко а ли ци ја ДОС, кон гло ме рат пар ти ја раз ли-
чи тих про грам ских опре де ље ња, ин декс ће има ти још не га тив ни ју 
вред ност (-0.55).
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По зи ци о ни ра ње из бор ног си сте ма на уну тар пар тиј ској 
ди мен зи ји је јед но став ни је и за сни ва се на три ин ди ка то ра – гла-
сачкилистић (ње го ва струк ту ра и на чин на ко ји кан ди да ти на ње га 
до спе ва ју),гласање (за ли сте или но ми нал но) и изборнајединица 
(ње на ве ли чи на у ком би на ци ји са прет ход ним ин ди ка то ри ма). Пр-
ве две ком по нен те има ју ска лу од 2 (си сте ми за сно ва ни на пар ти-
ја ма) до -2 (си сте ми за сно ва ни на кан ди да ти ма), а по след ња од 1 
(ве ли ки ути цај пар тиј ског вођ ства) до -1 (зна чај ре пу та ци је кан ди-
да та). Ср би ја, по сва три ин ди ка то ра, спа да у пар тиј ски пре до ми-
нант не си сте ме. Пр во, на из бор ну ли сту се до ла зи во љом стра нач-
ке ели те, а гла са чи не мо гу да из ме не ре до след кан ди да та на њој 
(гласачкилистић – 2). Дру го, гла са се са мо за ли сте (гласање – 2). 
И тре ће, у из бор ној је ди ни ци се би ра ви ше од јед ног по сла ни ка, 
при че му је гла са ње > 0 (изборнајединица – 1). Ин декс уну тар пар-
тиј ске ефи ка сно сти из бор ног си сте ма (2, 2, 1) ста вља Ср би ју у гру-
пу хи пер цен тра ли зо ва них си сте ма, ка кав је, у Шу гар то вом узор ку, 
пре ре фор ме из 1993. го ди не био је ди но из бор ни си стем Ве не цу е ле 
(Shu gart, 2001, p. 31).

Пред у сло ви за из бор ну ре фор му (ин хе рент ни фак то ри) у 
Ср би ји по сто је. Мо же се ре ћи чак да су из ра же ни ји не го у ста-
бил ним де мо крат ским др жа ва ма ко је су то ком де ве де се тих ре-
фор ми са ле из бор на пра ви ла. На и ме, из бор ни си стем Ве не цу е ле је 
про ме њен због хи пер цен тра ли зо ва но сти, Ја па на због хи пер пер со-
на ли зо ва но сти, Ита ли је и Изра е ла због хи пер ре пре зен та тив но сти, 
а Но вог Зе лан да због плу ра ли тар них из бор них ре зул та та. Из бор-
ни си стем у сва кој од по ме ну тих др жа ва је био екс тре ман на са мо 
јед ној ди мен зи ји – ме ђу пар тиј ској или уну тар пар тиј ској – док је 
срп ски из бор ни си стем не е фи ка сан на обе ди мен зи је. Као што смо 
већ на ве ли, па то ло шки из бор ни ис хо ди не зна че да ће до ре фор ме 
не ми нов но и до ћи. Из бор ни си сте ми су ста бил не ин сти ту ци је. Из-
бор на пра ви ла су рет ко пред мет „ве ли ких“ ре фор ми, а њи хо ва от-
пор ност на про ме не се мо же об ја сни ти и ме ха ни змом пут не за ви-
сно сти (pathdependency). Нај пре, они ко ји има ју нај ви ше ко ри сти 
од за др жа ва ња по сто је ћег ста ту са, тј. из бор них пра ви ла, су исти 
они ко ји има ју моћ да од лу чу ју о про ме ни. За тим, ак те ри су уло-
жи ли од ре ђе не ре сур се ка ко би по бе ди ли по ва же ћим пра ви ли ма и 
сва ка про ме на пра ви ла, из њи хо вог угла, мо же пред ста вља ти не по-
тре бан тро шак. Ак те ри су, осим то га, ин ве сти ра ли вре ме у раз у ме-
ва ње по сто је ћих пра ви ла и на у чи ли да игра ју по њи ма. Због то га 
ће они пре пре фе ри ра ти већ по зна ти си стем од из бор ног си сте ма 
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о ко ме би мо ра ли да уче и на чи је про це ду ре и пра ви ла ни су на ви-
кли. Ко нач но, ак те ри су и ког ни тив но и ле ги ти ма циј ски огра ни че-
ни, те ће сва ки по ку шај ре фор ме за ви си ти и од ин фор ма ци ја ко је 
о ал тер на тив ним си сте ми ма по се ду ју, као и од пер цеп ци је да је 
по сто је ћи мо дел ле ги ти ман, док би ин си сти ра ње на ал тер на тив ном 
мо де лу, ба рем код гра ђа на, мо гло би ти схва ће но као по и гра ва ње са 
ле ги ти ми те том.

Ре форм ски пред ло зи ини ци ра ни од стра не екс пе ра та, јед-
не пар ла мен тар не – СДПС – и јед не, у том тре нут ку, ван пар ла мен-
тар не стран ке – Но ва – ни су до ве ли до про ме не  из бор них пра ви ла. 
У ре форм ском про це су, прак тич но, до са да ни су би ли ан га жо ва ни 
је ди но гра ђа ни. Иако су не за до вољ ни ра дом На род не скуп шти не, 
Вла де и по ли ти ча ра са при лич ном си гур но шћу се мо же ре ћи да 
они не ви де из бор ни си стем крив цем за та кво ста ње. За што? За то 
што ве ли ки број гра ђа на Ср би је не ма ни основ на зна ња о из бор-
ним пра ви ли ма. На при мер, 17% ис пи та ни ка је зна ло да се на из-
бо ри ма ко ри сти про пор ци о нал ни из бор ни си стем, тек 5% зна да 
је це ла Ср би ја кон сти ту и са на као јед на из бор на је ди ни ца, а чак 
по ло ви на ве ру је да се на из бо ри ма гла са за сва ког по је ди нач ног по-
сла ни ка, а не за из бор ну ли сту у це ли ни, иако је њих 77% гла са ло 
на из бо ри ма (Уче шће гра ђа на у де мо крат ским про це си ма Ср би је, 
2013, стр. 3-4). Сто га је уз по сто ја ње ин хе рент них фак то ра ре фор-
ме – екс трем ност из бор ног си сте ма – по ја ву не ког кон тин гент ног 
фак то ра – „до га ђај-оки дач“ ко ји мо же да при ву че па жњу јав но-
сти – нео п ход но и да од ре ђе ни по ли ти ча ри сред њег ран га или из 
ван пар ла мен тар них стра на ка, без ко јих, ка ко смо већ ре кли, не ма 
ре фор ме ин тер ак ци јом ели те и ма се, на врх сво је аген де по ста ве 
ре фор му из бор ног си сте ма и са тим про бле мом упо зна ју јав ност. 
Тре нут но из гле да да би је ди но при ти сак јав но сти мо гао да на те ра 
по ли тич ку ели ту да от поч не са про це сом ре фор ме из бор ног си сте-
ма, а да при том но ва из бор на пра ви ла не бу ду на пра вље на та ко да 
од њих је ди ну ко рист има ју они ко ји се на ла зе на вла сти.

Узев ши у об зир исто риј ске и кон тек сту ал не фак то ре, ин-
те ре се по ли тич ких пар ти ја и мод не трен до ве у из бор ним ре фор ма-
ма у упо ред ној прак си, Ср би ја би те шко у ре форм ски про цес мо гла 
да уђе са не ком од ва ри јан ти ве ћин ског из бор ног си сте ма, ал тер-
на тив ним гла са њем или, на при мер, си сте ми ма по је ди нач ног пре-
но си вог или не пре но си вог гла са. Исто риј ска, кон тек сту ал на, ин те-
ре сна и „мод на“ огра ни че ња нам, су штин ски, оста вља ју не ко ли ко 
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оп ци ја, при че му тре ба во ди ти ра чу на да ни је дан из бор ни си стем 
не мо же да удо во љи свим зах те ви ма, да сва ки по ред пред но сти 
има и не до стат ке, те да због то га не ма са вр ше ног из бор ног си сте-
ма. На ре форм ској ли сти би мо гли да се на ђу пред ло зи о уво ђе њу, 
већ по ме ну тог, про пор ци о нал ног си сте ма са ди рект ним гла са њем 
за кан ди да те, сте пе на стог из бор ног пра га, отва ра њу из бор них ли-
ста за би ра че, по ве ћа њу бро ја из бор них је ди ни ца, им пле мен та ци ји 
не ке ва ри јан те ме шо ви тог из бор ног си сте ма – ме шо ви тог про пор-
ци о нал ног (пер со на ли зо ва ног про пор ци о нал ног) или ме шо ви тог 
ве ћин ског (ро вов ског). Овим мо де ли ма се ли ста нај ве ро ват ни је и 
ис цр пљу је.5 Не ки од њих би ума њи ли сте пен цен тра ли зо ва но сти 
срп ског из бор ног си сте ма, не ки ути ца ли на убла жа ва ње хи пер ре-
пре зен та тив но сти. Сва ки од њих, ме ђу тим, мо рао би, пре усва ја ња, 
да до би је ши ро ку по др шку и по ли ти ча ра и гра ђа на. У су прот ном 
би по ме ну ти пред ло зи оста ли игра ри ја псе фо ло га ко ји сло бод но 
вре ме ис пу ња ва ју ана ли зи ра ју ћи по сле ди це раз ли чи тих из бор них 
мо де ла или играч ка по ли ти ча ра ко ји у ре фор ми ви де ме ха ни зам да 
уве ћа ју соп стве ну моћ.
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Du šan Vu či će vić, Mi lan Jo va no vić

ELECTОRAL SYSTEM RE FORM 
IN SER BIA: OB STAC LES AND 

PER SPEC TI VES

S u m  m a r y

The aut hor an swers the qu e sti ons of who chan ge the elec tion ru les 
and con trol the de ci sion-ma king pro cess abo ut them, as well as who-
se in te rests and va lu es pro mo tion do es it ser ve. „Mic ro-me ga“ ru le 
and man da te ma xi mi za ti on mo del ha ve fa i led to ex pla in elec to ral re-
form chan ges in the elec to ral system of sta ble de moc ra tic co un tri es 
du ring the ni ne ti es. It has been shown that, in ad di tion to po li ti ci ans, 
in the re form pro cess ot her ac tors may be in vol ved, espe ci ally when 
it co mes to ex tre me and inef fec ti ve elec to ral system. Gu i ded by this 
idea, we analyze the types of elec to ral re forms in Ser bia, we exa mi ne 
the de gree of ex tre mity of Ser bian elec to ral system and sug gest pos-
si ble so lu ti ons that co uld ma ke it mo re ef fi ci ent.
Keywords: elec to ral system re form, man da te ma xi mi za ti on mo del, 
mic ro-me ga ru le, in he rent fac tors of elec to ral re form, elec to ral sys-
tem of Ser bia.
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