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Сажетак
Aутор у ра ду иден ти фи ку је основ ни про блем ски оквир у ко-

ме су по кре та на пи та ња и ну ђе на ре ше ња у пар ла мен тар ним из-
бор ним кам па ња ма то ком про те клих че тврт ве ка об но вље ног ви-
ше стра нач ја у Ср би ји и ука зу је на дру штве не усло ве у ко ји ма су 
ове те ме до ла зи ле до из ра жа ја. Да ље, по ла зе ћи од са зна ња да те ме 
кам па ње ни су са мо фак тор ко ја се ти че ра ци о нал ног би ра ча, од но-
сно де тер ми нан та ко ја је бит на са мо у про грам ским кам па ња ма, 
аутор на сто ји да уста но ви на ко ји на чин су те ме у из бор ним кам-
па ња ма у Ср би ји из ми ца ле ра ци о нал ној кон тро ли и по ста ја ле део 
емо ти ва ног ста ва би ра ча. 
Кључ не ре чи: те ма/про блем, из бор на кам па ња, из бор на мо ти ва ци ја, ра-

ци о нал ни из бор, ли дер, имиџ, Ср би ја

ИЗ БОР НА МО ТИ ВА ЦИ ЈА:  
НАЈ ЗНА ЧАЈ НИ ЈИ МО ДЕ ЛИ

Пи та ња и не до у ми це у ве зи са из бор ним по на ша њем ста ри 
су ко ли ко и из бор на прак са, али се њи хо вом на уч ном ис тра жи ва-
њу све о бу хват ни је при сту пи ло тек че тр де се тих го ди на про шло-
га ве ка. По че ло се са иде јом гру пе ис тра жи ва ча са Уни вер зи те та 

* Bar tels, Lаrry. M., „The Co lum bia Stu di es“ u Le ig hley, Jan, E., The Ox ford Hand bo ok of 
Ame ri can Elec ti ons and Po li ti cal Be ha vi or, Ox ford Uni ver sity Press, 2012. стр. 241.
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Ко лум би ја у САД пред во ђе не П. Ла зар сфел дом да иден ти фи ку ју 
про ме не у из бор ним ин тен ци ја ма би ра ча то ком кам па ње за пред-
сед нич ке из бо ре 1940. го ди не. Фо кус на план из бор ног по на ша-
ња пред ста вљао је сво је вр сну апли ка ци ју до не кле мо ди фи ко ва них 
ме то да при ме ње них у ра ни јим ис тра жи ва њи ма тр жи шта и по на-
ша ња по тро ша ча, као и ис тра жи ва ња ефе ка та рат не про па ган де. 
Ла зар сфелд и са рад ни ци оче ки ва ли су да ће ути цај си ту а ци о них 
фак то ра и ефек ти из бор не кам па ње, а пре вас ход но ме диј ски ефек-
ти, би ти од лу чу ју ћи  на фор ми ра ње из бор не од лу ке би ра ча, али 
се ути цај тзв. ду го трај них фак то ра као што су со ци јал но-еко ном-
ске ва ри ја бле, ре ли гиј ска при пад ност и ме сто ста но ва ња по ка зао 
зна чај ни јим. Су прот но по ла зним хи по те за ма, ис тра жи ва чи из во-
де за кљу чак да су гла сач ке пре фе рен ци је би ра ча би ле за сно ва не 
на „по себ ном ви ду при вр же но сти“ (brand loyal ti es) при вр же но сти 
уте ме ље ној у ре ли гиј ској и кла сној при пад но сти, а по ја ча не ин-
тер пер со нал ном ко му ни ка ци јом са исто ми шље ни ци ма. Уло ге ма-
сов них ме ди ја и по ли тич ких пар ти ја ни су се по ка за ле бит ним за 
из бор но по на ша ње би ра ча. За кључ ци овог ис тра жи ва ња из не ти 
су у чу ве ном де лу The Pe o ple’s Cho i ce, а на ред ног из ве де ног пред 
пред сед нич ке из бо ре 1948. го ди не об ја вље ни су у књи зи Vo ting: A 
Studying of Opi nion For ma tion In a Pre si den tial Cam pa ign. 

Су ми ра ју ћи ре зул та те ових ис тра жи ва ња, ис тра жи ва чи са 
Уни вер зи те та Ко лум би ја твр ди ли су да на из бор не од лу ке би ра ча 
ни ка ко не би тре ба ло гле да ти као на по на ша ње слич но по на ша њу 
по тро ша ча или би зни сме на, већ би их пре тре ба ло по сма тра ти ана-
лог но њи хо вим кул тур ним скло но сти ма – скло но сти ма у му зи ци, 
књи жев но сти, обла че њу, на чи ну на ко ји го во ре и на ко ји про во де 
сло бод но вре ме, мо рал ним прин ци пи ма, од но сно со ци јал ном по-
на ша њу у ши рем сми слу, по што су и пр ве и дру ге ду бо ко уко ре-
ње не у груп ним – ет нич ким, кла сним или по ро дич ним тра ди ци ја-
ма. И пр ве и дру ге ка рак те ри ше ста бил ност, от пор ност на про ме не 
на ин ди ви ду ал ном пла ну, али и флек си бил ност и при ла го ђа ва ње 
дру штве ним про ме на ма „на ду жи рок“. Ко нач но, у осно ва ма из-
бо ра и по тро ша ча и би ра ча ле же сен ти мен ти а не ре зон.1) Ду бо-

1) У че сто ци ти ра ном и же сто ко кри ти ко ва ном ту ма че њу им пли ка ци ја на ла за ис тра жи-
ва ња на по ли тич ку те о ри ју  ко је је Б. Бе рел сон из нео у за кључ ном де лу ра да,  став о 
огра ни че ним ефек ти ма из бор них кам па ња на из бор ну од лу ку би ра ча има по се бан зна-
чај. На и ме, пре ма Бе рел со ну ре зул та ти ис тра жи ва ња из 1948. го ди не ука зу ју на то да 
из бор не кам па ње пред ста вља ју „ма ло истин ске рас пра ве“ и „ви ше при чу не го де ба ту“, 
па је „код ве ћи не би ра ча мо ти ва ци ја сла ба, ако је уоп ште и има“ и би рач „оста је ус кра-
ћен“ за де мо крат ско оче ки ва ње „да ће би ти до бро ин фор ми сан о по ли тич ким пи та њи-
ма“. „Ако де мо крат ски си стем за ви си је ди но од ква ли фи ка ци ја по је ди нач ног би ра ча“, 
за кљу чу је Б. Бе рел сон „он да је то што су де мо кра ти је пре жи ве ле ве ко ви ма из у зет но по 
се би“. Он, ме ђу тим, твр ди (и то је кључ но ме сто кри ти ке те о ре ти ча ра де мо кра ти је) да 
„ма њак ин те ре со ва ња не ких љу ди (би ра ча – С. А.) ни је без пред но сти (за по ли тич ки 
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ко уко ре њен дру штве ни ути цај на из бор но по на ша ње у осно ви је 
тзв. со ци о ло шког при сту па у ис тра жи ва њу овог фе но ме на ко ји је 
ве о ма бр зо по стао пред мет де ба те. Со ци о ло шки оквир раз ма тра-
ња из бор ног по на ша ња знат но је из ра же ни ји у дру гој не го у пр вој 
књи зи ауторâ, али, у исто вре ме, они у њој по све ћу ју ви ше па жње 
спе ци фич ном по ли тич ком аспек ту из бор ног по на ша ња ко ји је те ма 
ра да пред ва ма. У пр ви план су ис так ну та по ли тич ка пи та ња ко ја 
се по кре ћу у из бор ној кам па њи и на ро чи то ука зу ју на уче ста лост 
ко јом ис пи та ни ци за не ма ру ју или по гре шно ту ма че ста во ве кан-
ди да та ко јег по др жа ва ју ка да се ови ста во ви раз ли ку ју од њи хо вих 
соп стве них. Ко нач но, они до во де у ве зу пар тиј ску ло јал ност и те-
ме ко је кан ди дат по кре ће у кам па њи. Упра во ће ови спе ци фич ни 
по ли тич ки аспек ти сту ди ја са Ко лум би је од ре ди ти смер ка сни јих 
ис тра жи ва ња фе но ме на из бор ног по на ша ња.2)  Ре зул та ти се ри је 
та квих ис тра жи ва ња ко ја ће би ти из ве де на то ком 1950.-их на Уни-
вер зи те ту у Ми чи ге ну по ка за ће се још зна чај ни јим за раз у ме ва ње 
из бо ра и из бор них кам па ња. Ту ма че њем ових ре зул та та до ћи ће се 
до де ла од го во ра на пи та ња у ве зи са зна ча јем из бор них кам па ња 
и дру гих си ту а ци о них фак то ра за из бор ну од лу ку би ра ча бу ду ћи 
да ис тра жи ва чи са Ко лум би је ни су ус пе ли да об ја сне за што и ка ко 
до ла зи до про ме на у из бор ном по на ша њу би ра ча а има ју ћи у ви-
ду њи хо ве по ме ну те при вр же но сти. Дру гим ре чи ма, ако је би ра чев 
из бор од ре ђен ре ла тив но ста бил ним со ци о ло шким чи ни о ци ма, зар 

си стем – С. А.)...Апа тич ни део Аме ри ке је ве ро ват но до при нео то ме да се си стем одр жи 
и да се убла жи шок услед раз ми мо и ла же ња, при ла го ђа ва ња и про ме не“ (Bar tels, Lаrry. 
M., „The Co lum bia Stu di es“ u Le ig hley, Jan, E., The Ox ford Hand bo ok of Ame ri can Elec ti ons 
and Po li ti cal Be ha vi or, Ox ford Uni ver sity Press, 2012. стр. 241. пре ма Be rel son, 1954:314, 
322).

2) У ис тра жи ва њу од но са гра ђа на САД пре ма спољ но по ли тич ким те ма ма по кре ну тим у 
кам па њи за из бо ре 1948. го ди не ко је су из ве ли Кем бел и Кан, на кра ју сва ког ин тер вјуа, 
„а са ци љем да се од ре ди ме ра за ин те ре со ва но сти ис пи та ни ка за по ли ти ку и њи хо ва 
оп шта по ли тич ка ори јен та ци ја“, ис пи та ни ци ма је по ста вља но пи та ње о то ме да ли пла-
ни ра ју да иза ђу на пред сто је ће из бо ре и за ко га ће да гла са ју. На кон из бо ра, де лом и због 
про ма ша ја Гaлупа у прог но зи из бор них ре зул та та ко ји је за до био ве ли ки пу бли ци тет, 
ауто ри ис тра жи ва ња ор га ни зу ју ин тер вјуе са истим ис пи та ни ци ма са ци љем да „ана-
ли зи ра ју кри ста ли за ци ју из бор не од лу ке“, „за бе ле же лич не, ста вов ске и де мо граф ске 
ка рак те ри сти ке гла са ча и ап сти не на та, ре пу бли ка на ца и де мо кра та“ и „про це не ути-
цај раз ли чи тих пси хо ло шких, со ци о ло шких и по ли тич ких фак то ра на из бор ну од лу ку” 
(Bar tels, Lаrry. M., „The Co lum bia Stu di es“ u Le ig hley, Jan, E., The Ox ford Hand bo ok of 
Ame ri can Elec ti ons and Po li ti cal Be ha vi or, Ox ford Uni ver sity Press, 2012. стр. 242 пре ма 
Camp bell i Khan, 1952:3). Ина че, Га луп је та да прог но зи рао убе дљи ву по бе ду кан ди да та 
Т. Е. Дју и ја и осам не аст да на пре из бо ра пре ки нуо ис тра жи ва ња. Ме ђу тим, по бе дио је 
Х. Тру ман  а на кнад не ана ли зе по ка за ле су да је го то во пе ти на Тру ма но вих би ра ча од лу-
ку да гла са за ње га до не ла пред са ме из бо ре. Том при ли ком про ма ши ле су у прог но за ма 
и дру ге две ве ли ке аген ци је, Е. Ро пе ра и А. Кро сли ја, што по твр ђу је за кљу чак да је пред 
са ме из бо ре до шло до кри ста ли за ци је из бор не од лу ке зна чај ног де ла би ра ча, што на ве-
де на ис тра жи ва ња ни су ус пе ла да „ухва те“ (Sla vu je vić, Zo ran, Po li tič ko ko mu ni ci ra nje, 
po li tič ka pro pa gan da, po li tič ki mar ke ting, Gra fo card, Be o grad, 2009, стр. 135).
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ни је оправ да но оче ки ва ти да ре зул та ти из борâ оста ну слич ни од 
јед ног до на ред ног из бор ног ци клу са. И, ка ко, он да, об ја сни ти про-
ме не у из бор ним ре зул та ти ма? 

Циљ ис тра жи ва ча из Уни вер зи те та у Ми чи ге ну био је  да 
утвр де да ли и на ко ји на чин на из бор ну од лу ку би ра ча, по ред ду-
го роч них со ци јал них фак то ра ути чу ин ди ви ду ал не ка рак те ри сти ке 
би ра ча и си ту а ци о ни фак то ри као што су из бор не кам па ње и ако 
ути чу, ка кав је њи хов од нос. Пи та ња/те ме ко је се по кре ћу у кам-
па њи, то јест од нос гра ђа на пре ма њи ма,  по ста ју по чет на тач ка у 
овом ис тра жи ва њу из бор ног по на ша ња, ина че јед ном од нај ду жих 
ис тра жи вач ких про је ка та у исто ри ји дру штве них на у ка.3)  

То ком 1950-их, сту ди је из бор ног по на ша ња до би ја ју те о риј-
ско-ме то до ло шку плат фор му у Ми чи ген ској шко ли чи ји ин тер ди-
сци пли нар ни тим вр ши се ри ју ис тра жи ва ња на на ци о нал ном ни-
воу. За кључ ци ис тра жи ва ња из ве де них 1952., 1954., 1956. и 1958. 
го ди не,  из не ти су 1960. го ди не у књи зи The Ame ri can Vo ter, нај-
зна чај ни јем на уч ном ра ду из ове обла сти. Има ју ћи у ви ду од сту па-
ња ре ал ног по на ша ња би ра ча од Ко лум биј ског со ци о ло шког при-
сту па као и огра ни че ња пси хо ло шког при сту па, у овом ра ду они 
ком би ну ју ова два мо де ла. Ис ти чу ћи ути цај ду го трај них фак то ра, 
а узев ши у об зир и деј ство крат ко роч них, си ту а ци о них фак то ра 
пред сам чин гла са ња, Ми чи ген ски тим на ла зи да би би ло кон тра-
про дук тив но оста ви ти ова два те о риј ска при сту па „не за ви сним и 
кон ку рент ским“ и да је сми сле ни је „укло пи ти“ их у је дин ствен 
мо дел из бор ног по на ша ња.4) Но вим, тзв. Ми чи ген ским со цио-пси-
хо ло шким мо де лом из бор ног по на ша ња, ме та фо рич ки на зва ним 
“лев ком узроч но сти” (fun nel of ca u sa lity), они на сто је да ука жу на 
низ по ве за них чи ни ла ца ко ји во де ка са мом чи ну гла са ња би ра ча.5) 
По шав ши од вре мен ске дис тан це у од но су на сам чин гла са ња, у 
об ја шње њу из бор ног по на ша ња они пра ве раз ли ку из ме ђу ње го-
вих крат ко роч них (вре мен ски бли жих чи ну гла са ња) и ду го роч них 
де тер ми нан ти. Ду го роч ним, со ци о ло шким фак то ри ма на ко је су 

3) Camp bell, An gus, et al, The Ame ri can Vo ter, Uni ver sity of Chi ca go Press, 1976, стр. 18.

4) „Лев ком узроч но сти“ као цен трал ним те о риј ским кон струк том об ја шња ва се ка ко, по-
сма тра но у вре ме ну, „до га ђа ји сле де јед ни за дру гим у кон вер ги ра ју ћем лан цу узроч-
но сти, иду ћи од ши рег ка ужем де лу лев ка“ (Camp bell, An gus, et al, The Ame ri can Vo ter, 
Uni ver sity of Chi ca go Press, 1976, стр.24). Узи ма ју ћи чин гла са ња као по чет но ме сто, 
твор ци Ми чи ген ског мо де ла из бор ног по на ша ња „вра ћа ју се кроз вре ме...ка ко би осли-
ка ли сло же ни обра зац узроч но сти ко ји во ди од го ва ра ју ћем по на ша њу на гла сач ком ме-
сту“ (Camp bell, An gus, et al, The Ame ri can Vo ter, Uni ver sity of Chi ca go Press, 1976, стр. 
521).

5) Sla vu je vić, Zo ran, Po li tič ko ko mu ni ci ra nje, po li tič ka pro pa gan da, po li tič ki mar ke ting, Gra fo-
card, Be o grad, 2009, стр. 169.
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сво је вре ме но ука за ли пред став ни ци Ко лум биј ске шко ле се оста-
вља мо гућ ност да „пре жи ве“ у мо де лу по сред ством ути ца ја ка кав 
на гла са ње има пар тиј ска иден ти фи ка ци ја. Крат ко роч ни фак то ри 
– те ме ко је се по кре ћу у кам па ња ма и пред ста ва би ра ча о кан ди-
да ти ма и пар ти ја ма ко ји их по кре ћу, сма тра ју се кључ ни ма у об-
ја шње њу про ме на из бор ног по на ша ња док се ути цај ду го роч них, 
со ци о ло шких фак то ра пре но си из јед ног у дру ги из бор ни ци клус. 
Овим мо де лом се ус по ста вља и хи је рар хи ја ових фак то ра – пар-
тиј ска иден ти фи ка ци ја од ре ђу је се као нај оп шти ји и нај зна чај ни ји 
фак тор из бор не од лу ке а евен ту ал но скре та ње од гла са ња у скла ду 
са њом об ја шња ва се деј ством дру гих две ју де тер ми нан ти.6) 

По ла ве ка од уста но вље ња, сва ки еле мент Ми чи ген ске па-
ра диг ме био је пред ме том оштре кри ти ке и ре е ва лу а цијâ ко ри шће-
њем но вих по да та ка, те о риј ских и ис тра жи вач ких при сту па. Зна чај 
те ма ко је пар ти је и кан ди да ти по кре ћу у из бор ним кам па ња ма из-
би ја у пр ви план 1960.-их и 1970.-их го ди на ка да су ис тра жи ва-
чи из бор ног по на ша ња у Аме ри ци, али и у Евро пи, уста но ви ли да 
је до шло је до зна чај ног па да ни воа ра ши ре но сти и ин тен зи те та 
пар тиј ске иден ти фи ка ци је. Тзв. de a lig nment, то јест сла бље ње ве за 
пар ти ја и би ра ча, ко је је у Аме ри ци на ро чи то до шло до из ра жа ја у 
вре ме ра сних не ми ра и успо на по кре та за за шти ту људ ских пра ва 
и ра та у Ви јет на му, из ве сном бро ју ауто ра по слу жи ло је као ин ди-
ка тор по чет ка про па сти пар ти ја (dec li ne of par ti es).7)  Ре ви зи о ни сти, 
чи је је ин те ре со ва ње за тзв. те мат ско гла са ње (is sue vo ting) би ло 
на ро чи то под стак ну то успо ном па ра диг ме ра ци о нал ног из бо ра8), 
на ла зе да је зна чај те ма по кре ну тих у кам па њи знат но ве ћи од оног 
ко ји им је при дат у 1950.-их, то ли ки да пар тиј ска иден ти фи ка ци ја 
ви ше ни је узи ма на за нај зна чај ни ји фак тор из бор не од лу ке би ра ча. 
Ме ђу тим, ре ла тив но бр зо, у по след њој че твр ти ни про шло га ве ка, 
по ка за ће се да су су до ви о про па сти пар ти ја би ли ис хи тре ни, као и 

6) Де таљ ни је о овом у: Ni e mi, R. G., We is berg, H. F. (eds), Con tro ver si es in Vo ting Be ha vi or, 
CQ Press, Was hing ton DC, 1993; Beyme, von K. (2002): Tran sfor ma ci ja po li tič kih stra na-
ka, Fa kul tet po li tič kih zna no sti, Za greb; Mil ler, W. L., Ni e mi, R. G. (2002): “Vo ting: Cho i ce, 
Con di ti o ning and Con stra int” in Le Duc, L., Ni e mi, R. G., Nor ris, P. (eds), Com pa ring De moc-
ra ci es 2: New Chal len ges in the Study of Elec ti ons and Vo ting, Sa ge Pu bli ca ti ons; Ha gue, R., 
Har rop, M., (2004): “Elec ti ons and Vo ters” in Com pa ra ti ve Go vern ment and Po li tics, 6th ed.  
New York, NY: Pal gra ve Mac mil lan; Atla gić, S. (2007): Par tij ska iden ti fi ka ci ja kao fak tor 
iz bor ne mo ti va ci je: Te o rij ske kon tro ver ze i pro ble mi em pi rij skog is tra ži va nja, Fri e drich Ebert 
Stif tung, Be o grad.  

7) Оп шир ни је о овом у: Downs, A. (1957): An Eco no mic The ory of De moc racy, Har per and 
Row, New York; Bar tels, L. M. „Spa tial Mo dels, Re tro spec ti ve Vo ting and Ra ti o nal Cho i ce“ u 
Le ig hley, J. E., The Ox ford Hand bo ok of Ame ri can Elec ti ons and Po li ti cal Be ha vi or,  Ox ford 
Uni ver sity Press.

8) Sar to ri, Gi o van ni, Stran ke i stra nač ki su sta vi, Po li tič ka kul tu ra, Za greb, 2002., str. 202.
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на њих „на сло ње не“ те зе о до ми на ци ји те ма као фак то ра из бор не 
од лу ке. За кључ ци су да „ве ли ке“ те ме, мо гу у знат ној ме ри, по не-
кад и у пот пу но сти, да опре де ле би ра ча за ко га да гла са, али зна чај 
ми чи ген ске па ра диг ме за об ја шње ње из бор ног по на ша ња ни је до-
ве ден у пи та ње. 

Иако је број фак то ра ко ји ути чу на фор ми ра ње из бор не од-
лу ке да ле ко ве ћи од оног ко јим опе ри ше Ми чи ген ска па ра диг ма и 
ма да је де ло ва ње ових фак то ра здру же но, па их је те шко стрикт но 
раз дво ји ти, по ме ну ти мо дел из бор ног по на ша ња и да ље се чи ни 
нај при хва тљи ви јим бу ду ћи да се њи ме ука зу је на фак то ре ко ји ди-
рект но ути чу на из бор ну од лу ку би ра ча и та ко на ди ла зе огра ни че-
ња дру гих мо де ла  из бор ног по на ша ња – со ци о де мо граф ског, еко-
ном ског и пси хо ло шког. 

ТЕ МАТ СКО ГЛА СА ЊЕ: СА ВРЕ МЕ НИ ПРИ СТУП

Пре ма са вре ме ним ауто ри ма, is sue vo ting ка рак те ри ше сла би-
је пар тиј ски иден ти фи ко ва не би ра че, бо ље ин фор ми са не, обра зо-
ва ни је и би ра че за ин те ре со ва ни је за по ли ти ку. Су сре ће се углав ном 
он да ка да је би рач ко те ло оштро јед но ди мен зи о нал но иде о ло шки 
или по ли тич ки по ла ри зо ва но (на при мер, рат или мир), као и у дво-
пар тиј ским си сте ми ма у ко ји ма се лак ше по сти же да се у све сти 
би ра ча ис кри ста ли зу ју опреч не по зи ци је две стран ке.9) Ипак, и та-
да за од лу ку би ра ча ни је ва жан са мо зна чај и ак ту ел ност те ме, или 
при хва тљи вост ре ше ња ко је се ну ди већ и уве ре ње да су пар ти ја 
или кан ди дат спо соб ни да оства ре сво ја обе ћа ња, а то по но во упу-
ћу је на пар тиј ску иден ти фи ка ци ју и имиџ пар ти је и кан ди да та као 
ва жне де тер ми нан те из бор не од лу ке. Ре зул та ти ис тра жи ва ња и да-
ље го во ре да ма ло би ра ча фор ми ра из бор ну од лу ку ис кљу чи во на 
осно ву те ма ко је по кре ћу уче сни ци из бо ра.10) Осим то га, те мат ско 
гла са ње мо же би ти и при вид иза ко га се при кри ва ра ци о на ли за ци ја 
из бор не од лу ке: би рач не мо ра да гла са за стран ку или кан ди да та 
због то га што њи хо ве ста во ве сма тра од го ва ра ју ћим, већ због то-
га што има нај ви ше по ве ре ња у од ре ђе ног кан ди да та или пар ти ју, 
па он да и њи хо ве ста во ве сма тра од го ва ра ју ћим. Ова ква ра ци о на-
ли за ци ја ка рак те ри ше пар тиј ски сна жно иден ти фи ко ва не, али и 
не до вољ но ин фор ми са не би ра че и не до вољ но за ин те ре со ва не за 

9) Оп шир ни је у Atla gić, Si ni ša, Par tij ska iden ti fi ka ci ja kao fak tor iz bor ne mo ti va ci je: Te o rij ske 
kon tro ver ze i pro ble mi em pi rij skog is tra ži va nja, Fri e drich Ebert Stif tung, Be o grad, 2007.

10) Sla vu je vić, Zo ran, Po li tič ko ko mu ni ci ra nje, po li tič ka pro pa gan da, po li tič ki mar ke ting, Gra fo-
card, Be o grad, 2009., стр. 179.
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по ли ти ку. При то ме, ни шта не ме ња чи ње ни ца да би рач мо же би ти 
ду бо ко уве рен у ра ци о нал ност свог из бо ра, од но сно да нај че шће 
ни је све стан да је уме сто да учи ни ра ци о на лан из бор по стао жр тва 
ра ци о на ли за ци је вла сти тог из бо ра.11) 

Упра во је го ре на ве де но су шти на са вре ме ног при сту па пи-
та њу гла са ња на осно ву те ма ко је пар ти је или њи хо ви кан ди да ти 
по кре ћу у из бор ним кам па ња ма. На и ме, ви ше се не про пи ту је да 
ли су те ме ва жне за би ра че ву од лу ку за ко га ће да гла са, већ се про-
пи ту је ко је су то те ме ко је су од зна ча ја за из бор ну од лу ку,  у ка-
квим усло ви ма и ка ко на њу ути чу. Та ко, ни те жња ауто ра овог ра да 
ни је још је дан ре ви зи о ни стич ки увид у уло гу те ма ко је се по кре ћу 
у кам па ња ма за из бор но опре де љи ва ње би ра ча. Реч је, пре све га, 
о на ме ри да се иден ти фи ку је основ ни про блем ски оквир у ко ме 
су по кре та на пи та ња и ну ђе на ре ше ња у пар ла мен тар ним из бор-
ним кам па ња ма то ком про те клих че тврт ве ка об но вље ног ви ше-
стра нач ја у Ср би ји, као и да се ука же на то у ка квим дру штве ним 
усло ви ма су ове те ме до ла зи ле до из ра жа ја. Да ље, по ла зе ћи од са-
зна ња да те ме кам па ње ни су са мо фак тор ко ја се ти че ра ци о нал ног 
би ра ча, од но сно де тер ми нан та ко ја је бит на са мо у про грам ским 
кам па ња ма, аутор на сто ји да уста но ви да ли су и, ако је су, за што су 
те ме у из бор ним кам па ња ма у Ср би ји из ми ца ле ра ци о нал ној кон-
тро ли и по ста ја ле део емо ти ва ног ста ва би ра ча. У том сми слу на-
ро чи ту па жњу обра ћа на еле мен те ими џа пар ти ја и кан ди да та ко ји 
су их по кре та ли, то јест на кре ди би ли тет да их ре а ли зу ју. Ко нач но, 
на ме ра је да се ука же на основ не ци ље ве, то јест вред но сти чи јој 
ре а ли за ци ји је у про те клом пе ри о ду стре мио нај ве ћи број по ли тич-
ких су бје ка та. 

Чи ни се да би, у раз ви је ној фор ми ра да, ова кав при ступ 
мо гао би ти и од ко ри сти за из на ла же ње аде кват ни јих ре ше ња у 
про фи ли са њу по ли тич ких пар ти ја, њи хо во по зи ци о ни ра ње на по-
ли тич кој сце ни, од но сно у ци љу де фи ни са ња све о бу хват ни јих и 

11) Та ко је од нос по ве ре ња и не по ве ре ња гра ђа на у  ин сти ту ци ју Пред сед ни ка Ре пу бли ке 
био сле де ћи: 1992. го ди не 35% : 38%, 1996. го ди не 41% : 50%, 1997. го ди не 29% : 61%.  
Тренд не по ве ре ња на ста ви ће да ра сте и одр жа ва ће се на ни воу од око 60% све до 2003. 
го ди не. Од 2004. го ди не  тренд не по ве ре ња по чи ње да опа да и кре ће се из ме ђу 30% и 
40%. У исто вре ме тренд по ве ре ња, ко ји је кра јем 2002. го ди не био на ни воу од све га 
16% бе ле жи раст уз знат не осци ла ци је (кра јем 2004.  51%,  2007. 34%, 2008. 25% а кра-
јем 2010. 45%).  Не по ве ре ње пре ма На род ној скуп шти ни рет ко ка да је па да ло ис под 
50% (сре ди ном 2001., по сле про ме не вла сти и по ја ча ног ен ту зи ја зма гра ђа на, из но си ло 
је све га 10% и  кра јем  2002. 49%). По ве ре ње је са мо јед ном, по чет ком 2001. пре шло 
50% а 2009. го ди не је па ло на нај ни же „гра не“ и из но си ло све га 5%.  Као и у слу ча ју 
Скуп шти не, не по ве ре ње пре ма Вла ди је рет ко ка да па да ло ис под 50% - у пе ри о ди ма 
2001. (10%) – 2002. (28%)  и 2007. – 2008. (42% и 44%). По ве ре ње ни је пре ла зи ло 30% 
то ком 1990.-их. По чет ком про шле де це ни је, у пе ри о ду 2000. – 2004., кре та ло се од 30% 
до 54% да би по том усле дио пад, па је по ве ре ње у Вла ду 2009. и 2010.  го ди не из но си ло 
7%, од но сно 10% (по да ци ЦПИЈМ ИДН Бе о град).
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ду го роч ни јих стра те ги ја про мо ци је по ли тич ких су бје ка та, а он да и 
у раз у ме ва њу са вре ме не по ли тич ке про па ган де не са мо као кон ти-
ну и ра не ак тив но сти и пер ма нент не кам па ње, већ као све о бу хват не 
и си сте мат ске ак тив но сти као кон сти ту тив ног еле мен та са ме по-
ли ти ке.

ТЕ МАТ СКО ГЛА СА ЊЕ У СР БИ ЈИ: НА ЦИ О НАЛ НИ 
ИН ТЕ РЕС КАО ОП ШТА ТЕ МАТ СКА ОКО СНИ ЦА

Нај ду бље раз ли ке ме ђу по ли тич ким пар ти ја ма и њи хо вим 
про гра ми ма на ста ју на те ме љу основ них вред но сти, ци ље ва. То-
ком че тврт ве ка од об на вља ња ви ше стра нач ја и одр жа ва ња пр ве 
из бор не кам па ње у Ср би ји кључ не по ли тич ке пар ти је стре ме ис-
тој те мељ ној вред но сти – бо љем жи во ту гра ђа на. С об зи ром на 
ап стракт ност ци ља, раз ли ке не ма, ма кар из де ма го шких раз ло га. 
Раз ли ка ни је на ро чи то ве ли ка ни ка да је реч о оп штим дру штве-
ним усло ви ма „ло ва“ на би ра че да нас и с по чет ка и кра ја по след ње 
де це ни је про шло га ве ка. Иако на ње ним гра ни ца ма и у њој са мој 
ви ше не бе сне ра то ви, оп шта кри за у Ср би ји је, као и та да, ду-
бо ка. При вред на ак тив ност је без зна чај ни јег им пул са, не до вољ но 
је стра них ин ве сти ци ја, за ду же ност зе мље и не за по сле ност су на 
нај ви шим ни во и ма, а ве ли ки број ста нов ни ка је на иви ци ег зи стен-
ци јал ног ми ни му ма.  

Све вре ме, од одр жа ва ња пр вих пар ла мен тар них из бо ра до 
по след њих, у Ср би ји се ин сти ту ци је по ли тич ког си сте ма су о ча ва-
ју са ду бо ком кри зом ле ги ти ми те та.12) На чин на ко ји ин сти ту ци је 
функ ци о ни шу до во ди до ам би ва лент ног оп штег од но са гра ђа на 
пре ма де мо кра ти ји, од но сно до ус по ста вља ња увер љи вог осно ва 
за оспо ра ва ње де мо кра ти је као си сте ма ин сти ту ци ја и ску па обра-
за ца по на ша ња.13) Ду бо ка ин сти ту ци о нал на кри за пра ће на је се ри-
јом по ли тич ких кри за ко је су се ис по ља ва ле као не спо соб ност и 

12) До ко је ме ре ме ђу гра ђа ни ма Ср би је вла да кон фу зи ја у по гле ду при хва та ња (не)де мо-
крат ских ста во ва и на чи на по на ша ња го во ре ре зул та ти те мат ског јав ном нењ ског ис-
тра жи ва ња ЦПИЈМ ИДН из Бе о гра да спро ве де ног у но вем бру 2010. го ди не. И по ред 
дво тре ћин ског на чел ног при хва та ња де мо кра ти је као „нај бо љег об ли ка вла да ви не”, на 
те ме љу ин дек са не/де мо крат ске ори јен та ци је (са чи ње ног на осно ву 29 пи та ња) са мо 
17 % гра ђа на ис ка зу је де мо крат ску, 3 % не де мо крат ску ори јен та ци ју, док чак 80 % њих 
има ам би ва лент ну ори јен та ци ју пре ма са свим кон крет ним ста во ви ма о де мо кра ти ји као 
вред но сти, као си сте му и као ску пу обра за ца по на ша ња (Sla vu je vić, Zo ran, „In sti tu ci je 
po li tič kog si ste ma – Ume sto sim bo lič kog pra va gra đa na da vla da ju, sred stvo vla da vi ne nad 
gra đa ni ma”, u: gru pa auto ra Ka ko gra đa ni Sr bi je vi de tran zi ci ju – Is tra ži va nje jav nog mne nja 
tran zi ci je, FES, CSS, Ce SID, Be o grad, 2010, стр. 63–67).

13) Jo va no vić, Mi lan, „Par la men tar ni iz bo ri u Sr bi ji 2014. go di ne: ma li ju bi lej“, Po li tič ki ži vot, 
Fa kul tet po li tič kih na u ka -  Cen tar za de mo kra ti ju, 2014. стр. 9.).
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не је дин ство вла да ју ћих пар ти ја и ко а ли ци ја, али и раз ми ри ца ма и 
не сна ла же њем опо зи ци је. 

У пр вој де це ни ји че сто ме њан а он да „за це мен ти ран“ из бор-
ни си стем са бло ки ра ном ли стом и ре ла тив но ни ским из бор ним 
пра гом у Ср би ји као јед ној из бор ној је ди ни ци до во ди до по ја ве 
ша ре но ли ког скуп штин ског мо за и ка и нео че ки ва но ве ли ке мо гућ-
но сти фор ми ра ња по сти збор них ко а ли ци ја, од но сно сла бих ко а-
ли ци о них вла да.14) Кључ не по ли тич ке пар ти је су кон гло ме рат ског 
ти па, сла бо уте ме ље не у по је ди не со ци јал не сло је ве, без од сеч них 
раз ли ка у по гле ду про грам ског про фи ли са ња и по ли тич ког де ло ва-
ња, ка рак те ри стич не по не де мо крат ским уну тра шњим од но си ма и 
скло но сти ма ка ра ди кал ним пре по зи ци о ни ра њи ма.15)

Го ре на ве де ни усло ви опре де љи ва ли су оп шти план ко му-
ни ка ци је пар ти ја са би ра чи ма у про те клих три на ест из бор них ци-
клу са за ре пу блич ки пар ла мент (укљу чу ју ћи и са ве зне пар ла мен-
тар не из бо ре 1996. и 2000. го ди не) а ти ме и из бор глав них та ча ка 
њи хо вих по ли тич ких, од но сно из бор них про грамâ. Пут до оства-
ре ња бла го ста ња као исто риј ског ци ља во дио је пре ко ре ша ва ња 
„ег зи стен ци јал ног пи та ња на ци је“ – пр во пре ко очу ва ња др жав-
них за јед ницâ чи ја је Ср би ја би ла чла ни ца и чи је раз ли чи те де ло-
ве су на се ља ва ли Ср би а он да очу ва њем и ње ног те ри то ри јал ног 
ин те гри те та. На ци о нал ни и др жав ни ин те рес већ од 1992. го ди не 
пред ста вља кон текст свих дру гих пи та ња ко ја су по кре ну та у тој 
и на ред ној кам па њи и то не са мо по ли тич ких у ужем сми слу (по-
пут раз во ја де мо кра ти је, ор га ни за ци је др жа ве, вла да ви не пра ва и 
сл.), не го и еко ном ских и со ци јал них пи та ња. Не у спе лим ши ре-
њем уве ре ња та да вла да ју ће пар ти је да је ре ше ње срп ског др жав-
ног и на ци о нал ног пи та ња на по мо лу (и при бли жа ва њем јој ни за 
опо зи ци о них пар ти ја по овом и ни зу дру гих пи та ња) ре ла тив но 

14) Је дан од, чи ни се, нај у пе ча тљи ви јих ин ди ка то ра не де мо крат ских уну тар стра нач ких од-
но са је сте  тренд ду гог за др жа ва ња по ли ти ча ра на ли дер ским по зи ци ја ма. Овај тренд 
је на ро чи то из ра жен у стран ка ма на чи јем су че лу ли де ри – осни ва чи, па су та ко 2015. 
го ди ну на стра нач ком „пре сто лу“ до че ка ла че тво ри ца ли де ра ко ји су пар ти је осно ва ли 
пре ви ше од две де це ни је – Вук Дра шко вић, Во ји слав Ше шељ, Не над Ча нак и Су леј ман 
Угља нин. На од су ство ком пе ти тив них уну тар пар тиј ских из бо ра ука зу је по да так да су, 
ка да је реч о кључ ним па ти ја ма, за по след њих два де сет пет го ди на об но вље ног ви-
ше стра нач ја са мо пет пу та одр жа ни уну тар пар тиј ски из бо ри са ви ше кан ди да та а да, 
при том, ни је дан од њих ни је био пот пу ни аут сај дер. Да по ли тич ки ли де ри не по ка зу ју 
бла го на кло ност пре ма опо зи ци ји у сво јим ре до ви ма го во ри и по да так да го то во да не ма 
стран ке у ко јој ни је до шло до по де ле. Та ко је са мо из СПО-а ди рект но на ста ло пет, а 
из ДС-а чак де вет пар ти ја. Ка да је реч о пар ти ја ма на ста лим из ДС-а, фор ми ра ли су их 
бив ши ше фо ви стран ке или не у спе шни пре тен ден ти на пар тиј ски трон. (Ко јић, Ни ко ла, 
„Ди плом ски рад: Ли де ри по ли тич ких стра на ка у Ср би ји од 1990. до 2014. – на при ме ру 
Де мо крат ске стран ке“, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, март 2015., стр. 47-48.)

15) Mi haj lo vić, Sreć ko, „Sta re i no ve li ni je vred no sno-ide o lo škog ras ce pa“ u zbor ni ku Oko Iz bo-
ra, Vu ko sla vo vić Stu dio: Be o grad, стр. 17.
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бр зо от по чи ње тренд при вид ног сма њи ва ња зна ча ја овог пи та ња 
као кључ не те ме кам па ња. Те ма на ци о нал не си гур но сти је на из-
глед устук ну ла пред пи та њем со ци јал не си гур но сти као дру гом 
до ми нант ном пи та њу ко је је по кре та но у до ма ћим из бор ним кам-
па ња ма.� Та ко је основ на те ма вла да ју ћег СПС-а у кам па њи пред 
пар ла мен тар не из бо ре 1993. го ди не остао др жав ни и на ци о нал ни 
ин те рес али и уме ре не про ме не у дру штву уз на гла ша ва ње њи хо ве 
со ци јал не ди мен зи је. За опо зи ци о не СРС и ДЕ ПОС про ме на од-
но са пре ма вла да ју ћој стран ци, од но сно ал тер на ци ја на вла сти су 
око сни це кам па ња, док ДС во ди де и де о ло ги зо ва ну кам па њу на сто-
је ћи да „ве ли ке“ по ли тич ке те ме сво де на те рен жи вот них по тре ба 
љу ди. Док се опо зи ци ја гло жи око пи та ња бој ко та пар ла мен тар-
них из бо ра 1997. го ди не, вла да ју ћа стран ка за око сни цу кам па ње 
узи ма успе хе у ор га ни зо ва њу жи во та под санк ци ја ма об је ди њу ју ћи 
у њој сво ју бор бу за на ци о нал ну и со ци јал ну си гур ност гра ђа на.  
Су коб ви зи ја две ју Ср би ја из кам па ње 2000. го ди не, на сле де ћим 
из бо ри ма из 2003. го ди не сме њу ју со ци јал на пи та ња ко ја по ста ју 
око сни ца из бор них кам па ња свих ре ле вант них пар ти ја. Со ци јал на 
те ма ти ка око сни ца је и кам па ња по сле 2007. го ди не с тим што је 
пи та ње „за“ и „про тив“ ула ска Ср би је у ЕУ као за ло га со ци јал не 
си гур но сти на ро чи то сна жно обе ле жи ло кам па њу из 2008. 

И по ред пре ба ци ва ња са иде о ло шког и на ци о нал ног пла на на 
план ре ал них жи вот них по тре ба љу ди, пар ти је овим пи та њи ма од 
сре ди не 1990.-их до да нас не при ла зе пре ма схе ми „или...или“, већ 
„и...и“. Од та да до да нас за до во ља ва ње кон крет них по тре ба љу ди 
про гла ша ва се при о ри тет ним на ци о нал ним ин те ре сом а оства ри-
ва ње на ци о нал ног ин те ре са за ло гом бо љег жи во та као вр хов ног 
ци ља. Очу ва ње те ри то ри јал не це ло ви то сти др жа ве и да нас је јед но 
од пи та ња ко је се по кре ће у из бор ним кам па ња ма, али је то пи та ње 
дру гог ран га. Та ко су у кам па ња ма за пар ла мен тар не из бо ре 2012. 
и 2014. го ди не као кључ на по кре та на пи та ња еко ном ског опо рав ка, 
по ве ћа ња жи вот ног стан дар да, то јест сма ње ња не за по сле но сти и 
по ве ћа ња пла та и пен зи ја. Уче сни ци у кам па њи обра ћа ли су се тзв. 
ра ци о нал ном би ра чу и мо ти ви са ли га да гла са за оно га ко му ну ди 
нај по вољ ни ја ре ше ња за про бле ме са ко ји ма се су о ча ва. У кам па-
њи, бар не до дру гог кру га пред сед нич ких из бо ра, ни су отва ра на 
ве ли ка на ци о нал на пи та ња са сна жним из ли ви ма емо ци ја. Та ко је 
Ко со во оста ло „за бо ра вље на“ те ма на шта ука зу ју и ис тра жи ва ња 
Це СИД-а.16) Ни те ма европ ских ин те гра ци ја Ср би је ни је би ла у вр-

16) Реч је о ис тра жи ва њу Фо кус гру пе са гра ђа ни ма раз ли чи тих по ли тич ких пре фе рен ци ја 
спро ве де ном у окви ру про јек та По тра га за по ли тич ком од го вор но шћу (до ступ но на 
http://www.mc.rs/upload/do cu ments/is tra zi va nje/2012/Pre zen ta ci ja_is tra zi va nja_fo kus_gru-
pe_sa_gra dja ni ma_ra zli ci tih_po li tic kih_pre fe ren ci ja.pdf) и јав ном нењ ском ис тра жи ва њу 
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ху при о ри те та ни гра ђа на ни пред став ни ка по ли тич ких стра на ка. 
Ме ђу тим, оно што пра ви раз ли ку у трет ма ну ове те ме у из бор ној 
кам па њи у од но су на на чин на ко ји је тре ти ра на те ма Ко со ва је сте 
то што се од нос пре ма ЕУ на шао у по за ди ни свих дру гих те ма, као 
њи хов пре текст, од но сно као ствар ни услов из ла ска из ду бо ке еко-
ном ске, фи нан сиј ске, со ци јал не, ин сти ту ци о нал не, по ли тич ке, па 
и мо рал не кри зе. Да кле, пут до оства ре ња на ци о нал ног ин те ре са 
да нас во ди пре ко мо дер не и еко ном ске сна жне Ср би је у окви ри ма 
ЕУ чи ји се трет ман на ла зи по за ди ни свих дру гих пи та ња. Из бор 
ин стру мен тал не вред но сти, то јест сред ства ко јим ће се оства ри-
ти исто риј ски циљ је, да кле, дру га чи ји. Ме ђу тим, са др жај из бор не 
про па ган де ко јим се овај циљ кон кре ти зу је и „до во ди“ до „обич-
ног“ чо ве ка је го то во не про ме њен. Он је у по след ња два из бор на 
ци клу са, па и у оном из 2008., го то во исто ве тан оном од пре ско ро 
два де сет го ди на, из 1996. – реч је о ком би на ци ји обе ћа ња у фор ми 
на ја ва стра них кре ди та и ин ве сти ци ја и про мо ци ја по ли ти ке „осла-
ња ња на соп стве не сна ге“. 

Ис пра зност ве ли ког обе ћа ња о оства ре њу на ци о нал ног ин-
те ре са по ку ша ва се по ни шти ти уну тар пар тиј ским рас ко ли ма и ра-
ди кал ним пре по зи ци о ни ра њи ма уче сни ка из бо ра а са ци љем да 
се из но ва, „за и ста“ ра ди у „на род ном ин те ре су“. Ме ђу тим, по што 
стран ке и да ље оста ју иде о ло шки и про грам ски не до вољ но про фи-
ли са не, са јед на ко сла бим со ци јал ним уте ме ље њем и без раз у ђе не 
и ефи ка сне ин фра струк ту ре, сти че се ути сак да се про ме не пра ве, 
пре све га, за рад до те ри ва ња ими џа „не по де ри вих“ пар тиј ских ли-
де ра. Ка кви год би ли, стра нач ки ли де ри ипак оста ју до ми нан тан 
еле мент из бор не по ну де у ре ла тив но че стим из бор ним ци клу си ма 
од ко јих се сва ки про гла ша ва „пре суд ним“. Ова кав, „епо хал ни“ ка-
рак тер из бо ра оче ки ван је у јед ној го то во пер ма нент ној кам па њи 
ко ја се од ви ја у пе ри о ду ду бо ке кри зе и ат мос фе ре не си гур но сти, 
не из ве сно сти, па и стра ха у ка квим се, ина че, при зи ва ју „чвр сте 
ру ке“, „ја ке во ђе“, „ре фор ма то ри“ и „спа си те љи“. На овај на чин 
про во ци ра се емо тив но-афек тив ни од нос љу ди пре ма лич но сти-
ма пар тиј ских ли де ра, а пре све га уве ре ња у њи хо ву спрем ност и 
ком пе тент ност да их до ве де до бо љег жи во та. Ме ђу тим, у ме ђу-
и збор ном пе ри о ду, ка да сту пе на власт, ови пар тиј ски ли де ри не 

„Став гра ђа на Ср би је пре ма ко руп ци ји – Из ве штај при пре мљен за УНДП Ср би ја“ (до-
ступ но na http://www.mc.rs/upload/do cu ments/is tra zi va nje/2014/02-12-14-Ko rup ci ja-u-Sr-
bi ji.pdf). Део ре зул та та по то њег ис тра жи ва ња о нај ва жни јим про бле ми ма са ко ји ма су 
се пред из бо ре 2014. су о ча ва ли гра ђа ни при ка зан је у Атла гић, Си ни ша, „Кам па ња за 
ван ред не пар ла мен тар не из бо ре 2014. го ди не:  Еко ном ска и со ци јал на аген да у слу жби 
про мо ци је ли де ра“, у збор ни ку Из бо ри у Ср би ји 2014. го ди не: По ли тич ка ро ка да, (при-
ре ди ли Ми лан Јо ва но вић, Ду шан Ву чи ће вић)  Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2014., стр. 148.
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ре ша ва ју „исто риј ски“ про блем, већ се ба ве так тич ким пи та њи ма 
по год ни ма за раз ви ја ње тзв. так тич ке про па ган де ко ја би ва ре-
а ли зо ва на кроз по је ди нач не про па ганд не ак ци је а ко јом се те жи 
по сти за њу кон крет них по ли тич ких ци ље ва, то јест про па ганд них 
ефе ка та на кра ћи вре мен ски рок. Исто вре ме но, те жи се фор ми ра-
њу пред ста ва о ре ал но сти на ба зи јед но ди мен зи о нал них по ла ри за-
ци ја, то јест на ба зи су прот ста вља ња пу них емо тив ног на бо ја ко ја 
се сво де на под ва ја ње „до бро – ло ше“. Емо тив ним на бо јем на сто ји 
да се по ве ћа њи хо ва при хва тљи вост и увер љи вост и да се опре-
де љи ва њем љу ди на ли ни ји „МИ“ вс. „ОНИ“, од но сно „ЗА“ но-
си о ца вла сти а „ПРО ТИВ“ пред став ни ка прет ход не вла сти, олак-
ша раз у ме ва ње ком плек сне ствар но сти. „Цр но-бе ло“ од сли ка ва ње 
ствар но сти у јед но ди мен зи о нал ним по зи тив ним/не га тив ним ди хо-
то ми ја ма, стал но про во ци ра ње вред но сног опре де љи ва ња „за“ и 
„про тив“, де ло ва ње на емо ци је, као и дис ква ли фи ка тор ске кри ти ке 
опо не на та пред ста вља ју го то во не из о ста ван bac kgro und свих до ма-
ћих из бор них кам па ња. До ми на ци ја вред но сног и емо тив ног над 
ра ци о нал ним већ на са мом по чет ку кам па ње до во ди у пи та ње њен 
евен ту ал ни про грам ски ка рак тер. Ако, при том, ре ле вант не пар ти је 
у кам па њи тре ти ра ју и исте те ме и да ју слич на обе ћа ња, ра ци о нал-
ни из бор би ра ча из о ста је. У пр ви план из би ја имиџ пар тиј ског ли-
де ра као фак тор из бор не мо ти ва ци је, пред ста ва о ње му као спо соб-
ном, од но сно пред ста ва о про тив кан ди да ту као ма ње спо соб ном, 
упра во она ко ка ко се то де си ло у по след ње две из бор не кам па ње. 
Фор ми ра ње из бор не од лу ке се, да кле, „се ли“ на план не ра ци о нал-
них де тер ми нан ти – вред но сних и емо тив них ста во ва би ра ча пре-
ма ли де ри ма а те мат ске кам па ње се ола ко пре тва ра ју у ли дер ске, 
че сто пра ће не не га тив ним и дис ква ли фи ка тор ским са др жа ји ма.

Ли дер ски ка рак тер по ли тич ких пар ти ја и из бор них кам па ња 
во ди и енорм ном по ве ћа њу по пу лар но сти ли де ра по сле из бор не 
по бе де пар ти је на чи јем је че лу, а на ро чи то уко ли ко је ова по бе да 
нео че ки ва на или је по сле из бо ра до шло до зна чај них про ме на у 
од но су сна га ме ђу пар ти ја ма а у ко рист ње го ве пар ти је. Ако пар-
ти ја на чи јем је че лу по ста не вла да ју ћа, од но сно сто жер вла да ју ће 
ко а ли ци је, сна жан по сти збор ни ефе кат при кла ња ња по бед ни ку17) 

17) Фе но мен при кљу чи ва ња по бед ни ку (Band wa gon Ef fect) је на зив за одав но при ме ћен и у 
би хеј ви о рал ној пси хо ло ги ји ве о ма до бро ис тра жен фе но мен со ци јал ног по на ша ња . Реч 
је о уоче ној пра вил но сти да се ве ро ват но ћа усва ја ња од ре ђе ног по на ша ња или ве ро ва ња 
од стра не по је дин ца по ве ћа ва сра змер но бро ју оних ко ји су то по на ша ње или ве ро ва ње 
већ усво ји ли (Col man, 2003:77). Ре ги стро ван је у аме рич ким пред сед нич ким и гу вер-
нер ским из бо ри ма ка да нео пре де ље ни би ра чи у по след њи трен од лу чу ју да гла са ју за 
прог но зи ра ног по бед ни ка. При кљу чи ва ње по бед ни ку у Ср би ји има јед ну спе ци фич ност 
– до га ђа се по сле из бо ра. По сто так би ра ча ко ји у по сти збор ним ис тра жи ва њи ма твр де 
да су гла са ли за по бед ни ка, од но сно за пр во пла си ра ну стран ку, ве ћи је од по стот ка би-
ра ча ко ји су та кву од лу ку на ја вљи ва ли у пред из бор ним ис тра жи ва њи ма, а кат кад и од 
по стот ка гла со ва до би је них на из бо ри ма. (Ba će vić, Lji lja na, „Slu ša ju ći spi ra lu ti ši ne“ у 
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омо гу ћа ва му зах тев за „про ве ром ле ги ти ми те та вла сти“, па не чу-
ди што се пар ла мен тар ни из бо ри у Ср би ји у про се ку одр жа ва ју на 
сва ке две и по го ди не и што у ме ђу и збор ним пе ри о ди ма др жа вом 
го то во нео ме та но вла да јед на, до ми нант на пар ти ја. 

Чи ни се да у срп ском дру штву би ра чи, по сле из бо ра, зна ју 
за ко га су гла са ли, али не и за шта. По сма тра но у све тлу ми чи ген-
ске па ра диг ме, зна чај те ма као фак то ра из бор не мо ти ва ци је ве о ма 
је скро ман и сво ди се на њи хов до при нос да се раз ви је емо тив но-
афек тив ни од нос пре ма лич но сти ма ли дерâ. Чи ни се да раз лог за 
ово не ле жи са мо у то ме да по ли тич ке пар ти је у Ср би ји, ко је ра чу-
на ју на при јем у це ло куп ном би рач ком те лу, не рас по ла жу струч но 
уте ме ље ним, де таљ но ела бо ри ра ним и пре ма раз ли чи тим со ци јал-
ним гру па ма сег мен ти са ним ре ше њи ма од ре ђе них дру штве них пи-
та ња. Пре ће би ти да је срп ско дру штво у ста њу ду бо ке ано ми је, да 
је стал но на иви ци ду бо ких, епо хал них дру штве них и по ли тич ких 
про ме на, да се су о ча ва са иден ти тет ским про бле мом, баш као и те 
до ми нант не, кон гло ме рат ске по ли тич ке пар ти је ко је су ре флек си ја 
та квог дру штва. На де лу је, да кле, са мо при вид бор бе ко ја се во ди 
на те ре ну ква ли те та по ну ђе них ре ше ња за дру штве не про бле ме. 
Од су ство истин ских праг мат ских, ра ци о нал них кам па ња по сле ди-
ца је не по сто ја ња ши ро ког кон сен зу са о те мељ ним дру штве ним и 
по ли тич ким пи та њи ма и чи ни се да Ср би ји пред сто ји по вра так ка 
иде о ло шким, оп ште по ли тич ким кам па ња ма. Иоле до бар по зна ва-
лац по ли тич ког жи во та у Ср би ји мо гао би да по ку ша да ово оспо ри 
про стом чи ње ни цом да, на при мер, са став др жав ног пар ла мен та 
не по ка зу је да по сто ји оштар иде о ло шки рас кол у би рач ком те лу. 
Ме ђу тим, ди јаг но за ста ња у срп ском дру штву укљу чу ју ћи не за до-
вољ ство ни во ом со ци јал но-еко ном ског раз во ја, ре зул та ти ма де мо-
кра ти за ци је по ли тич ког си сте ма и бр зи ном ре фор ми, не скла дом 
из ме ђу ни воа ква ли фи ка ци ја, обра зо ва ња и ви си не до хот ка љу ди и 
њи хо вим ста ту сом у дру штву, за тим још увек ви сок ни во ом ко руп-
ци је18) уз не ја сну иде о ло шку уте ме ље ност срп ских catch all пар-
ти ја и нео д ре ђе ну ге о по ли тич ка по зи ци ју Ср би је, ње ну из ра зи ту 
осе тљи вост на про ме не у са вре ме ним ме ђу на род ним по ли тич ким 
и еко ном ским од но си ма, ука зу је на то да су раз ли чи ти кон цеп ти 

збор ни ку Glas na ro da: Ra pra ve o jav nom mne nju (уред ник Љи ља на Ба ће вић), Ин сти тут 
дру штве них на у ка, Бе о град, 2009., стр. 116.)

18) Пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња Це СИД-а, оче ки ва ња од бор бе про тив ко руп ци је сма-
њи ва ло се од де цем бра 2012., ка да је 41% ве ро ва ло да ће она би ти успе шна, на 33% ју на 
2013. и 29% де цем бра 2013. го ди не. У истом пре и о ду по ве ћан је број гра ђа на ко ји су 
пер ци пи ра ли ко руп ци ју у кључ ним ин сти ту ци ја ма вла сти: у пар ла мен ту са 44%, пре ко 
48% чак на 58%; у Вла ду са 47%, па опет 47% на 57%, чак и у Пред сед ни штву са 24%, 
пре ко 29% на 33% (CE SID„Stav gra đa na Sr bi je pre ma ko rup ci ji – Iz ve štaj pri pre mljen za 
UNDP Sr bi ja, до ступ но na http://www.mc.rs/upload/do cu ments/is tra zi va nje/2014/02-12-14-
Ko rup ci ja-u-Sr bi ji.pdf).
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гло бал ног дру штве ног раз во ја још увек „у игри“.19) У ова квим си-
ту а ци ја ма, па и у кам па ња ма ко је их „пра те“, ну жно се ак ти ви ра 
сна жан емо тив но-афек тив ни на бој аку му ли ран у ко лек тив ном и 
ин ди ви ду ал ном ис ку ству ко ји опет иде на ру ку пар ти ја ма да по ку-
ша ју да раз ви ју  уве ре ње у ком пе тент ност сво јих ли де ра (и не ком-
пе тент ност опо не на та) да де фи ни шу од го ва ра ју ћи, оп шти пра вац 
дру штве ног раз во ја, у на ци о нал ном ин те ре су. Оту да су, по за вр-
шет ку из бо ра, че сти зах те ви по бед нич ких пар ти ја и њи хо вих ли де-
ра за блан ко ман да том за све бу ду ће по те зе. У ме ђу вре ме ну, про па-
ганд ном об ра дом оста вља се про стор да се пред на ред ну из бор ну 
кам па њу це ло ку пан ан га жман пред ста ви би ра чи ма као успех или 
бар као мак си мал ни мо гу ћи успех у да тим окол но сти ма. 
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Si ni sa Atla gic

CAM PA IGN IS SU ES AS FAC TOR OF VO
TING MO TI VA TION IN SER BIA 1990 – 2014: 
AS SUMP TION OF RA TI O NAL CHO I CE AS А 
TOOL FOR PRO MO TION OF LE A DER SHIP

Re su me
Ta king the Mic hi gan mo del of vo ting be ha vi o ur as the most ac-

cep ta ble, the aut hor of the pa per tri es to iden tify the ba sic the ma tic fra-
me work wit hin which po li ti cal ac tors in Ser bia ha ve been de a ling with 
is su es in elec tion cam pa igns from 1990 to no wa days. His in ten tion is 
al so to find out what so cial con di ti ons ha ve con tri bu ted to the ri se of 
cer tain is su es in the elec tion are na. Sin ce the cam pa ign is su es are not 
re la ted only to a ra ti o nal vo ter, i. e. it is not a fac tor that is im por tant 
only in  prag ma tic cam pa igns, the aut hor of the pa per in tends to find 
out why the is su es tac kled in Ser bian elec tion cam pa igns du ring the 25 
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years of re ne wed party plu ra lism used to be out of vo ters’ ra ti o nal con-
trol and ba co me part of the ir emo ti o nal at ti tu des.  Ha ving this in mind 
a par ti cu lar at ten tion is paid to the ima ge of the par ti es and can di da tes 
de a ling with the se pro blems. Fi nally, the aut hor in tends to po int out the 
ba sic go als most po li ti cal players tried to re ach, that is so cial va lu es 
they used to pro mo te.   

Sin ce 1990 when party plu ra lism was re ne wed in Ser bia all par-
ti es ha ve been in ten ding to pro mo te the sa me ter mi nal va lue – so cial 
wel fa re. In the early 1990’s elec tion cam pa igns the de fen ce of sta te and 
na ti o nal in te rest was proc la i med a tool for re ac hing this goal. Soon, 
me e ting pe o ple’s everyday ne eds was proc la i med the first na ti o nal in-
te rest and its re a li za tion be co mes a pled ge for bet ter li fe as the pa ra mo-
unt goal. So, the na ti o nal in te rest ha ve stayed in the bac kgro und of all 
tho se, jud ging by con tent, iden ti cal so cial is su es on the „sur fa ce“ that 
we re tac kled by the re le vant par ti es. In si tu a ti ons when all re le vant par-
ti es deal with the sa me is su es and gi ve si mi lar pro mi ses, ra ti o nal cho i ce 
di sap pe ars. Ima ge of le a ders  as a de ter mi nant of vo ting mo ti va tion  
co mes in front, that is an ima ge of le a ders as (un)able to do things. In 
such ca ses it me ans the for ma tion of vo ting de ci sion de pends on ir ra-
ti o nal fac tors – vo ters’ va lue-ori en ted and emo ti o nal at ti tu des to wards 
le a ders and is sue cam pa igns get easily tran for med in to can di da te-cen-
te red ones.   
Key words: is sue/pro blem, elec tion cam pa ign, elec tion mo ti va tion, ra ti o nal 

cho i ce, le a der, ima ge, Ser bia
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