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Iз бор ни про цес об у хва та број не ме ђу соб но по ве за не и усло-
вље не рад ње и по ступ ке ко ји ма се би ра ју љу ди за јав не функ-

ци је. Све те ак тив но сти се од ви ја ју пре ма по себ ним на че ли ма и 
про пи си ма, уз по што ва ње од ре ђе них про це ду ра. “Ре ла тив но кон-
зи стен тан и си сте ма ти зо ван скуп пра ви ла, прин ци па и ин сти ту ци-
ја” (Va so vić i Go a ti, 1993, 15), ко ји ма се ре гу ли шу из бо ри, у те о ри ји 
се де фи ни ше као из бор ни си стем.  

Из бор ни си стем је на чин на ко ји је об ли ко ван и уре ђен из бор-
ни про цес у не ком по ли тич ком си сте му. Си сте мат ско уре ђи ва ње 



- 1262 -

ДраганГостовић ИЗБОРНИСИСТЕМ

из бор не сфе ре се ре гу ли ше уста вом, из бор ним за ко ни ма и ра зним 
под за кон ским ак ти ма. У ре ђим слу ча је ви ма по је ди ни еле мен ти из-
бор ног си сте ма су уре ђе ни оби чај ним нор ма ма или спо ра зу ми ма 
глав них уче сни ка из бо ра, као што су по ли тич ке пар ти је. 

Из бор ни си стем се мо же од ре ди ти и као ”је дин ство из бор них 
прин ци па и ме ха ни зма њи хо вог оства ри ва ња“ (Đor đe vić, 1964, 
657). Њи ме се прак тич но од ре ђу је по ло жај свих су бје ка та у из-
бор ном про це су, утвр ђу ју њи хо ва пра ва и оба ве зе, де фи ни шу ин-
сти ту ци је њи хо вог оку пља ња и де ло ва ња и ре гу ли шу ме ђу соб ни 
од но си. Из бор ни си стем пре ци зи ра прав но-по ли тич ке и ор га ни за-
ци о но-тех нич ке ме ре, рад ње и по ступ ке, нео п ход не за ефи ка сно 
од ви ја ње из бо ра пре ма при хва ће ним на че ли ма и нор ма ма.

Глав ни еле мен ти из бор ног си сте ма су: би рач ко пра во, би рач ки 
спи сак, из бор ни ор га ни, из бор не је ди ни це, кан ди до ва ње и из бор на 
кам па ња, гла са ње, рас по де ла ман да та, пре ста нак ман да та, фи нан-
си ра ње из бо ра и за шти та пра ва у то ку из бо ра.

1.БИРАЧКОПРАВО

Би рач ко пра во је основ ни еле ме нат из бор ног си сте ма и оно 
мо же би ти ак тив но и па сив но. Ак тив но би рач ко пра во пред ста вља 
пра во гра ђа ни на да би ра но си о це по ли тич ке вла сти, а па сив но би-
рач ко пра во је пра во гра ђа ни на да бу де би ран.

У по гле ду при ро де и ка рак те ра би рач ког пра ва, по сто је три те-
о ри је (Mar ko vić, 2006, 271). Пре ма пр вој те о ри ји, би рач ко пра во је 
лич но по ли тич ко пра во гра ђа ни на. У осно ви те те о ри је је Ру со о во 
схва та ње на род не су ве ре но сти, по ко јем је сва ки гра ђа нин но си-
лац де ла су ве ре но сти, ко ји мо же по ве ри ти сво ме пред став ни ку на 
при вре ме но вр ше ње. Би рач ко пра во при па да сва ком по је дин цу и 
др жа ва га не мо же ни од у зе ти ни огра ни чи ти. Гра ђа нин ко ри сти 
би рач ко пра во пре ма свом на хо ђе њу, што зна чи да оно ни је оба ве-
зно. По дру гој те о ри ји, би рач ко пра во је јав на функ ци ја, ус по ста-
вље на уста вом, ра ди из ра жа ва ња на ци о нал не во ље. У осно ви те 
те о ри је је схва та ње на ци је као но си о ца су ве ре но сти. За раз ли ку од 
на ро да, на ци ја је не де љив ен ти тет, та ко да по је дин ци не по се ду ју 
де ло ве су ве ре но сти и не ма ју пра во да би ра ју пред став ни ке на ци је 
као сво је лич но пра во. То пра во би ра ња пред став ни ка на ци је је, у 
су шти ни, јав на функ ци ја ко ја се до де љу је прав ним про пи си ма од-
ре ђе ном кру гу гра ђа на ко ји ће из ра жа ва ти во љу на ци је. По овом 
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схва та њу, би рач ко пра во је од раз пра ва на ци је на пред ста вља ње и 
оно се сма тра ду жно шћу. Тре ћа те о ри ја је ком про мис из ме ђу на-
ве де них те о ри ја и по њој је би рач ко пра во исто вре ме но и лич но 
пра во и јав на функ ци ја.

Пре ма бро ју гра ђа на ко ји има ју би рач ко пра во, раз ли ку је се 
оп ште и огра ни че но би рач ко пра во.

Оп ште би рач ко пра во је јед но од нај зна чај ни јих обе леж ја де-
мо крат ских из бо ра. Оп ште пра во гла са под ра зу ме ва да сви гра-
ђа ни, без об зи ра на пол, ра су, је зик, при ход, имо ви ну, про фе си ју, 
ста леж, кла су, обра зо ва ње, ве ру или по ли тич ко опре де ље ње, има ју 
пра во да би ра ју и да бу ду би ра ни. Став о оп штем пра ву гла са не 
зна чи бу квал но да сви љу ди у јед ној др жа ви има ју пра во гла са. За 
ужи ва ње оп штег би рач ког пра ва уоби ча је не су сле де ће ква ли фи ка-
ци је: др жа вљан ство, пу но лет ство, по слов на спо соб ност, пре би ва-
ли ште и ре ги стра ци ја у би рач ком спи ску.

Го то во све са вре ме не др жа ве про пи су ју да пра во гла са има ју 
њи хо ви др жа вља ни. Ова кво ре ше ње је ре зул тат уве ре ња да је за 
оба вља ње би рач ке функ ци је по тре бан од ре ђен сте пен ло јал но сти, 
ко ји мо гу има ти са мо др жа вља ни кон крет не зе мље.

Пу но лет ство озна ча ва од ре ђе ну ста ро сну гра ни цу за до би ја ње 
пра ва гла са. Раз лог за уво ђе ње ста ро сне гра ни це је у чи ње ни ци 
да ма ло лет ни ци ни су спо соб ни и зре ли за раз у ме ва ње и оба вља ње 
од ре ђе них гра ђан ских и по ли тич ких функ ци ја. У нај ве ћем бро ју 
зе ма ља ста ро сна гра ни ца за ак тив но би рач ко пра во је из ме ђу 18. 
и 21. го ди не жи во та, а за па сив но би рач ко пра во из ме ђу 18. и 25. 
го ди не жи во та.

По слов на спо соб ност зна чи спо соб ност да се соп стве ним де-
ло ва њем за сни ва ју пра ва и оба ве зе, тј. спо соб ност за са мо стал но 
оба вља ње рад њи. Би рач ко пра во има ју сва ли ца ко ја ни су ли ше на 
по слов не спо соб но сти пра во сна жном пре су дом.

Уоби ча јен услов за ужи ва ње пра ва гла са је и пре би ва ли ште, тј. 
чи ње ни ца да гра ђа нин у вре ме ка да су про пи са ни из бо ри има пре-
би ва ли ште у од ре ђе ној др жа ви и из бор ној је ди ни ци. Упи са ност у 
би рач ки спи сак је, та ко ђе, ва жан пред у слов за оства ре ње би рач ког 
пра ва.

Огра ни че но би рач ко пра во под ра зу ме ва да су од ре ђе не ка те-
го ри је гра ђа на ли ше не пра ва гла са. У пе ри о ду на ста ја ња из бо ра и 
по ли тич ке ре пре зен та ци је, вр ло ма ли број љу ди је имао би рач ко 
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пра во, јер су по сто ја ла број на огра ни че ња (цен зу си). Исто риј ски 
раз вој из бо ра је до вео по сте пе но до уки да ња тих огра ни че ња и са-
мим тим ши ре ња би рач ког пра ва, док ни је ко нач но ус по ста вље но 
оп ште би рач ко пра во. Огра ни че ња би рач ког пра ва мо гу би ти раз-
ли чи та. Она под ра зу ме ва ју да пра во гла са има ју ли ца ко ја по се ду-
ју до дат не ква ли фи ка ци је, као што су: пла ћа ње од ре ђе ног из но са 
по ре за или по се до ва ње од ре ђе не имо ви не (имо вин ски цен зус), од-
ре ђе но по ре кло, од но сно бо ја ко же (цен зус по по ре клу), од ре ђе на 
ду жи на бо рав ка у др жа ви, од но сно из бор ној је ди ни ци (цен зус на-
ста ње но сти, ре зи ден ци јал ни цен зус), од ре ђе ни пол (цен зус по по-
лу), од ре ђе ни сте пен шко ло ва ња (обра зов ни цен зус) итд. На ро чи то 
ду го су се одр жа ли имо вин ски цен зус и цен зус по по лу.

Услов де мо крат ских из бо ра је да би рач ко пра во бу де не са мо 
оп ште не го и јед на ко. Јед на ко би рач ко пра во зна чи да се оно оства-
ру је пре ма на че лу “је дан чо век, је дан глас” и да глас сва ког би ра ча 
има јед на ку вред ност.

Не јед на ко би рач ко пра во под ра зу ме ва да од ре ђе не ка те го ри је 
гра ђа на рас по ла жу ве ћим бро јем гла со ва од оста лих гра ђа на. Об-
ли ци не јед на ког пра ва гла са би ли су плу рал ни во тум и ви ше стру ки 
во тум. Плу рал ни во тум је зна чио да су од ре ђе не ка те го ри је ли ца, 
фор ми ра не на осно ву имо ви не или сте пе на обра зо ва ња, има ле два 
или ви ше гла со ва, за раз ли ку од оста лих би ра ча ко ји су има ли је-
дан глас. При ме њи вао се у Бел ги ји од 1893. до 1919. го ди не. Ви ше-
стру ки во тум се са сто јао у то ме да су по је ди не ка те го ри је гра ђа на 
мо гле на истим из бо ри ма да гла са ју у ви ше из бор них је ди ни ца. 
При ме њи вао се у Ве ли кој Бри та ни ји све до 1948. го ди не (гра ђа ни 
су мо гли да гла са ју у ви ше из бор них је ди ни ца на осно ву по се до ва-
ња не крет ни на).

По ред ова кве отво ре не и очи глед не не јед на ко сти би рач ког 
пра ва, ко ја је вре ме ном пот пу но на пу ште на, по сто ји и при кри ве на 
не јед на кост би рач ког пра ва ко ја се за др жа ла у јед ном бро ју зе ма-
ља. На и ме, она по сто ји кад сви би ра чи има ју је дан глас, али су 
из бор не је ди ни це та ко фор ми ра не да се је дан пред став ник би ра 
на раз ли чит број би ра ча, па те раз ли ке пре ва зи ла зе не ке нор мал не 
гра ни це.

2.БИРАЧКИСПИСАК

Јед на од пр вих ета па из бор ног по ступ ка је до ка зи ва ње би рач-
ког пра ва ко је се вр ши упи си ва њем у би рач ки спи сак. Би рач ки спи-
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сак је јав на ис пра ва ко ја слу жи за еви ден ци ју би ра ча. Ре ги стра ци ја 
у би рач ком спи ску ни је не ка но ва, до дат на ква ли фи ка ци ја би ра ча, 
не го фор ма по твр ђи ва ња да упи са на ли ца има ју би рач ко пра во, а 
не у пи са на не ма ју. Ти ме се олак ша ва и убр за ва из бор ни по сту пак, 
јер би ра чи не мо ра ју да до ка зу ју сво је пра во при ли ком гла са ња. 
Во ђе ње би рач ког спи ска има за циљ да оне мо гу ћи по но вље но гла-
са ње или гла са ње оних ко ји не ма ју пра во гла са, од но сно да се сма-
ње мо гућ но сти из бор них пре ва ра .

“Си сте ми ре ги стра ци је би ра ча или  упи са у би рач ки спи сак 
мо гу би ти раз ли чи ти: стал ни или по вре ме ни; оба ве зни или нео ба-
ве зни; по лич ној ини ци ја ти ви или по слу жбе ној ду жно сти.” (Va so-
vić i Go a ti, 1993, 150) Стал на ре ги стра ци ја би ра ча под ра зу ме ва не-
пре кид но во ђе ње и ажу ри ра ње би рач ког спи ска, при че му јед ном 
упи са но име гра ђа ни на оста је у спи ску до ње го ве смр ти или про-
ме не окол но сти од ко јих за ви си би рач ко пра во (про ме на пре би ва-
ли шта, гу би так по слов не спо соб но сти). По вре ме на ре ги стра ци ја 
би ра ча зна чи да се сва ке го ди не или по по тре би (због пред сто је ћих 
из бо ра) устро ја ва пот пу но нов би рач ки спи сак.

Оба ве зна ре ги стра ци ја би ра ча је си стем ко ји зах те ва да гра ђа-
ни бу ду упи са ни у би рач ки спи сак од ре ђе но вре ме пре чи на гла-
са ња. Нео ба ве зна ре ги стра ци ја би ра ча омо гу ћа ва да гр ђа ни бу ду 
упи са ни у би рач ки спи сак на са мом би рач ком ме сту не по сред но 
пре гла са ња. 

Ре ги стра ци ја би ра ча по слу жбе ној ду жно сти зна чи да од ре ђе-
ни др жав ни ор ган стал но и си сте мат ски во ди и ажу ри ра би рач ки 
спи сак на осно ву ма тич них књи га, слу жбе не еви ден ци је и дру гих 
јав них ис пра ва. Ре ги стра ци ја би ра ча по лич ној ини ци ја ти ву и под-
ра зу ме ва да је за упис у би рач ки спи сак по треб на при ја ва – зах тев 
по тен ци јал них би ра ча.

3.ИЗБОРНИОРГАНИ

Из бор ни ор га ни су стал на или при вре ме на те ла ко ја се фор-
ми ра ју ра ди ор га ни зо ва ња, спро во ђе ња и кон тро ле из бо ра. Њи хов 
за да так је да оси гу ра ју по што ва ње и при ме ну устав них, за кон ских 
и дру гих нор ми за ре а ли за ци ју из бо ра и на тај на чин оне мо гу ће 
пре ва ре, зло у по тре бе и ма ни пу ла ци је. Из бор ни ор га ни су од го вор-
ни да се у скла ду са про пи си ма оба вља ју из бор не рад ње као што 
су: еви ден ци ја би ра ча, про це ду ра кан ди до ва ња, ор га ни зо ва ње гла-
са ња, уре ђе ње би рач ких ме ста, пре бро ја ва ње гла со ва, утвр ђи ва ње 
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и об ја ва ре зул та та из бо ра, кон тро ла из бор ног про це са, ин фор ми-
са ње јав но сти итд.

На чел но, по сто је три мо де ла фор ми ра ња из бор них ор га на (Ka-
sa po vić, 2003, 132). Пр ви мо дел под ра зу ме ва да из вр шна власт оба-
вља по сло ве из бор не ад ми ни стра ци је, при че му нај ва жни ју уло гу 
има ју ор га ни ло кал не са мо у пра ве и др жав на упра ва. У дру гом мо-
де лу фор ми ра ју се стал на из бор на те ла ко ја су не за ви сна од из вр-
шне вла сти и под ло жна пра во суд ном над зо ру. Ова кав мо дел ства ра 
по вољ не усло ве да из бор ни ор га ни бу ду по ли тич ки не при стра сни 
и да се огра ни чи ути цај из вр шне вла сти на из бор ни про цес. Тре ћи 
мо дел под ра зу ме ва фор ми ра ње при вре ме них те ла ко ја су над ле жна 
за спро во ђе ње јед них из бо ра. Пр ва два мо де ла су ти пич на за ста-
бил не де мо кра ти је, а тре ћи је ка рак те ри сти чан за по рет ке са не ста-
бил ним по ли тич ким при ли ка ма.

У де мо крат ским си сте ми ма из бор ни ор га ни мо ра ју би ти ефи-
ка сни, по ли тич ки не у трал ни и јав но од го вор ни. Фер и по ште ни 
из бо ри под ра зу ме ва ју да су ови ор га ни не за ви сна и не при стра сна 
те ла и да ужи ва ју ре ла тив ну са мо стал ност у свом ра ду.

4.ИЗБОРНЕЈЕДИНИЦЕ

Обра зо ва ње из бор них је ди ни ца је јед но од нај ва жни јих и нај-
спор ни јих пи та ња из бор ног си сте ма, јер број, ве ли чи на и гра ни це 
из бор них је ди ни ца мо гу ди рект но ути ца ти на ре зул та те из бо ра.

Из бор не је ди ни це су те ри то ри јал не це ли не у чи јим се окви-
ри ма ре зул та ти гла са ња пре во де у рас по де лу по сла нич ких ме ста. 
По жељ но је да из бор не је ди ни це пред ста вља ју склад ну це ли ну у 
ет нич ком, ко му ни ка циј ском, при вред ном, при род ном и дру гом по-
гле ду. Че сто се из бор не је ди ни це по кла па ју са је ди ни ца ма ад ми-
ни стра тив но-те ри то ри јал не по де ле др жа ве, али то не мо ра би ти 
пра ви ло.

Од ре ђи ва ње из бор них је ди ни ца је у над ле жно сти пред став-
нич ких те ла, су до ва или по себ них ко ми си ја. Основ ни зах тев је да 
фор ми ра њем из бор них је ди ни ца не бу де угро же на јед на кост би-
рач ког пра ва, од но сно он је ис пу њен ако се у сва кој из бор ној је-
ди ни ци по сла ник би ра на при бли жно исти број би ра ча. Ти ме се 
обез бе ђу је да сва ки глас би ра ча има јед на ку вред ност.

Пре ма бро ју по сла ни ка ко ји се у њи ма би ра, из бор не је ди ни це 
мо гу би ти јед но ман дат не (уни но ми нал не) и ви ше ман дат не (плу-
ри но ми нал не). Вр ло је ва жна ве ли чи на из бор не је ди ни це, а она се 
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це ни на осно ву бро ја по сла ни ка ко ји се би ра у из бор ној је ди ни ци, 
а не на осно ву ге о граф ске рас про стра ње но сти. Јед но ман дат не из-
бор не је ди ни це се сма тра ју ма лим, док се ви ше ман дат не мо гу по-
де ли ти на  ма ле (би ра ју се два до пет по сла ни ка), сред ње (шест до 
де сет по сла ни ка) и ве ли ке (пре ко де сте по сла ни ка). 

Број и ве ли чи на из бор них је ди ни ца су у ди рект ној ве зи са 
усво је ним си сте мом рас по де ле ман да та. Ве ћин ски си стем под ра-
зу ме ва ве ћи број ма њих из бор них је ди ни ца. Нај че шће су то јед-
но ман дат не из бор не је ди ни це, а ре ђе су то ма ле ви ше ман дат не из-
бор не је ди ни це. Про пор ци о нал ни си стем под ра зу ме ва ма њи број 
ве ћих из бор них је ди ни ца, из у зет но и це ла др жа ва мо же би ти јед на 
из бор на је ди ни ца (нпр. Хо лан ди ја, Изра ел и Па ра гвај).

Ве ће из бор не је ди ни це до при но се ве ћој про пор ци о нал но сти 
из ме ђу до би је них гла со ва и ман да та, олак ша ва ју ула зак ма лих пар-
ти ја у пар ла мент и да ју ве ћу власт стра нач ким ру ко вод стви ма, на-
ро чи то у про це су кан ди до ва ња. Ма ње из бор не је ди ни це, пак омо-
гу ћа ва ју ве ћу дис про пор ци о нал ност осво је них гла со ва и ман да та, 
сма њу ју мо гућ но сти ма лим пар ти ја ма за ула зак у пар ла мент и ста-
вља ју би ра че у по вољ ни ји по ло жај у по гле ду кан ди до ва ња. Бри-
тан ски ис тра жи вач Да глас Ре сма тра да се оп ти ма лан сте пен про-
пор ци о нал но сти гла со ва и ман да та по сти же у из бор ној је ди ни ци 
ко ја има 10 до 20 ман да та. Ви ше од 20 ман да та до во ди до по ра ста 
про пор ци о нал но сти, ко ји је за не мар љив, док у из бор ној је ди ни ци 
са ма ње од 10 ман да та сте пен про пор ци о нал но сти по чи ње ра пид но 
да се сма њу је. У из бор ној је ди ни ци са ма ње од 5 ман да та про пор-
ци о нал ност се го то во гу би и про пор ци о нал ни си стем се пре тва ра у 
ве ћин ски (Rae, 1971, 115).

Ве ли чи на из бор не је ди ни це има ве ли ки ути цај и на пар тиј ски 
си стем и пар тиј ску ком пе ти ци ју. “У це ли ни, мо гло би се ре ћи да 
ре жим са ве ли ким из бор ним је ди ни ца ма је у по зи тив ној ко ре ла-
ци ји са ви ше фраг мен ти са ним или фрак ци о на ли зо ва ним пар тиј-
ским си сте мом, са ве ћом ве ро ват но ћом ми ни мал не ве ћи не, ве ћим 
бро јем из бор них по ли тич ких пар ти ја, ве ћим бро јем ле ги сла тив них 
пар ти ја, сла би јим глав ним или ве ли ким пар ти ја ма и сла би јим пр-
вим дво пар тиј ским па ром.” (Va so vić i Go a ti, 1993, 139)

5.КАНДИДОВАЊЕИИЗБОРНАКАМПАЊА

Кан ди до ва ње је бит на фа за из бор ног од лу чи ва ња, у ко јој се 
од ре ђу ју кан ди да ти из ме ђу ко јих ће би ра чи на из бо ри ма иза бра-
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ти по сла ни ке. Де мо крат ски из бо ри под ра зу ме ва ју да оба ве зно по-
сто ји ве ћи број кан ди да та од бро ја по сла ни ка ко ји се би ра и да 
су они из раз ли чи тих пар ти ја. У са вре ме ним из бор ним си сте ми ма 
по ли тич ке пар ти је по се ду ју сво је вр сни мо но пол у име но ва њу кан-
ди да та. По што гра ђа ни-би ра чи има ју ма ли ути цај на утвр ђи ва ње 
кан ди да та, из бо ри има ју огра ни чен ефе кат и сво де се на чин по твр-
ђи ва ња прет ход но већ ода бра них љу ди.

Кан ди да те за по сла ни ке мо гу пред ла га ти ре ги стро ва не по ли-
тич ке пар ти је (по себ но или за јед но), као и гру пе гра ђа на. Из бор ни 
про пи си пре ци зи ра ју ко ли ки број би ра ча тре ба сво јим пот пи сом да 
по др жи кан ди да ту ру да би она би ла при хва ће на и по твр ђе на. 

С об зи ром на то да по ли тич ке пар ти је има ју до ми нант ну уло гу 
у пред ла га њу кан ди да та, ва жан мо ме нат пред ста вља на чин утвр-
ђи ва ња кан ди да та у окви ру по је ди них пар ти ја. Нај че шћи слу чај 
је да ши ре или уже пар тиј ско ру ко вод ство не по сред но од лу чу је о 
кан ди да ти ма, уз евен ту ал но фор мал но кон сул то ва ње ши рег кру-
га чла но ва пар ти је. Не где се кан ди да ти од ре ђу ју пу тем пар тиј ских 
кон вен ци ја или кон фе рен ци ја, а не где пу тем спе ци фич них по сред-
них уну тар пар тиј ских из бо ра. У не ким пар ти ја ма (нпр. у САД) 
прак ти ку ју се тзв. при мар ни  или пре ли ми нар ни из бо ри, на ко ји ма 
уче ству је нај ши ри круг пар тиј ског члан ства, па чак и за ин те ре со-
ва ни гра ђа ни ко ји ни су чла но ви пар ти је. На та квим из бо ри ма се 
вр ши из бор кан ди да та из ме ђу ви ше прет кан ди да та ко је пред ло жи 
пар тиј ско вођ ство. 

По сто је две вр сте кан ди да ту ре: по је ди нач на кан ди да ту ра и 
кан ди да ту ра ли ста ма.

По је ди нач на кан ди да ту ра је ве за на за ве ћин ски си стем рас по-
де ле ман да та и ма ле из бор не је ди ни це у ко ји ма се би ра је дан по-
сла ник. Иако су кан ди да те пред ло жи ли пар ти ја или гру па гра ђа на, 
они уче ству ју у из бор ној тр ци као по је дин ци и, евен ту ал но, осво је-
ни ман дат при па да њи ма лич но, а не пар ти ји. Ова чи ње ни ца је вр ло 
бит на у слу ча ју да по сла ник про ме ни пар тиј ску при пад ност или да 
му пре ста не ман дат. На гла сач ким ли сти ћи ма су име на кан ди да та и 
би ра чи се опре де љу ју пр вен стве но за њих као лич но сти, а у дру гом 
пла ну је њи хо ва пар тиј ска при пад ност. По је ди нач на кан ди да ту ра 
је јед но став на и олак ша ва гра ђа ни ма пред ла га ње кан ди да та, па ти-
ме и ши ри мо гућ но сти из бо ра и бо љег упо зна ва ња кан ди да та.

Кан ди да ту ра ли ста ма је ве за на за про пор ци о нал ни си стем рас-
по де ле ман да та и ве ће из бор не је ди ни це у ко ји ма се би ра ви ше 
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по сла ни ка. Пар ти је и гру пе гра ђа на пред ла жу ли сте кан ди да та у 
сва кој из бор ној је ди ни ци. Кан ди да ти не уче ству ју у из бор ној тр ци 
као по је дин ци већ као чла но ви пар тиј ске еки пе и осво је ни ман да ти 
при па да ју пар ти ји. На гла сач ким ли сти ћи ма су нај че шће са мо име-
на пар ти ја, а ком плет не ли сте кан ди да та су ис так ну те на би рач ком 
ме сту. Би ра чи се опре де љу ју пр вен стве но за пар тиј ске ли сте као 
це ли не, а рет ко мо гу у окви ру пар тиј ске ли сте да ис ка жу и свој из-
бор по је ди на ца. Кан ди да ту ра ли ста ма омо гу ћа ва про пор ци о нал но 
пред ста вља ње раз ли чи тих пар ти ја, али гра ђа ни ма оте жа ва ис ти ца-
ње кан ди да та и су жа ва мо гућ но сти из бо ра. 

Пре ма на чи ну гла са ња, раз ли ку ју се за тво ре не и отво ре не ли-
сте кан ди да та. На за тво ре ној ли сти ре до след кан ди да та се не мо же 
ме ња ти и гла са ње се вр ши са мо за ли сту у це ли ни. Пар тиј ско вођ-
ство од ре ђу је ре до след кан ди да та и би ра чи на ње га не мо гу ути-
ца ти. Код отво ре не ли сте би ра чи се опре де љу ју не са мо за ли сту у 
це ли ни не го и сво јим гла сом мо гу ути ца ти на ре до след и ко на чан 
из бор по је ди них кан ди да та.

Из бор на кам па ња је ва жан еле ме нат из бор ног си сте ма јер мо-
же ди рект но ути ца ти на опре де љи ва ње би ра ча, а са мим тим и на 
ис ход из бо ра. Раз вој елек трон ских ме ди ја је по себ но до при нео да 
по ра сте зна чај из бор не кам па ње.

Из бор на кам па ња је пла ни ра на и ор га ни зо ва на по ли тич ка ак-
тив ност у ко јој уче сни ци из бо ра на сто је да до би ју што ве ћу по-
др шку би ра ча и та ко осво је власт или обез бе де уче шће у вла сти. 
Глав не фа зе из бор не кам па ње су при пре ма и спро во ђе ње. У при-
пре ми се вр ши пла ни ра ње кам па ње, ан га жу ју се раз ли чи ти струч-
ња ци, ис тра жу је се по ли тич ко тр жи ште и осми шља ва ју по ру ке 
би ра чи ма. У фа зи спро во ђе ња из бор не кам па ње, из бор ни ак те ри 
на сто је да оства ре про јек то ва не ци ље ве. То су нај че шће: мо би ли-
са ње би ра ча да у што ве ћем бро ју иза ђу на из бо ре, про мо ви са ње 
кан ди да та, пар ти ја и њи хо вих по ли тич ких про гра ма, при ку пља ње 
сред ста ва и ре гру то ва ње ак ти ви ста за кам па њу. 

Раз вој са вре ме них ко му ни ка циј ских тех но ло ги ја је зна чај но 
до при нео по ра сту уло ге и про ме ни ор га ни за ци је из бор не кам па ње. 
Не ка да су из бор не кам па ње би ле крат ко трај не, де цен тра ли зо ва не 
и ма хом пре пу ште не ло кал ним пар тиј ским ру ко вод стви ма, а во ди-
ле су се усме ном про па ган дом, при ват ним кон так ти ма, на јав ним 
ску по ви ма и пре ко ра ди ја. Да нас су кам па ње ду го трај ни је, цен тра-



- 1270 -

ДраганГостовић ИЗБОРНИСИСТЕМ

ли зо ва не, про фе си о нал но во ђе не и осло ње не на сред ства ма сов них 
ко му ни ка ци ја уз ан га жо ва ње број них екс пе ра та.

Из бор ни про пи си ди рект но или ин ди рект но нор ми ра ју не ке 
ва жне аспек те из бор не кам па ње, као што су: тра ја ње кам па ње, пра-
ви ла из бор не про па ган де, фи нан сиј ска сред ства ко ја се за ту свр ху 
мо гу по тро ши ти, оба ве зе ме ди ја пре ма уче сни ци ма из бо ра итд.

6.ГЛАСАЊЕ

Не по сред но спро во ђе ње из бо ра се са сто ји у гла са њу би ра ча. 
Гла са ње је, фор мал но гле да но, глав ни чин из бор ног по ступ ка; он 
озна ча ва ин ди ви ду ал но опре де љи ва ње би ра ча из ме ђу пред ло же-
них кан ди да та или ли ста на по себ но уре ђе ном би рач ком ме сту. 
“Гла са ње је ма те ри јал на рад ња ко ја се са сто ји у да ва њу гла са би-
ра ча” (Mar ko vić, 2006, 284) од ре ђе ном кан ди да ту или ли сти кан-
ди да та. 

Гла са ње се оба вља на би рач ком ме сту ко је је по себ но ор га ни-
зо ва но и при пре мље но за ту свр ху. Би рач гла са на оном би рач ком 
ме сту где упи сан у би рач ки спи сак. Из у зет но, би рач мо же гла са-
ти пу тем пи сма  и ван би рач ког ме ста, под усло ви ма утвр ђе ним 
из бор ним про пи си ма (нпр. не моћ на ли ца, вој ни ци, за тво ре ни ци и 
сл.). По пра ви лу, би рач гла са лич но. Са мо у од ре ђе ним слу ча је ви-
ма би рач мо же по ве сти са со бом ли це ко је ће гла са ти уме сто ње га, 
на на чин ко ји му он од ре ди (ако је би рач сле по, ин ва лид но или не-
пи сме но ли це). 

Гла са ње мо же би ти јав но или тај но. У ра ни јим исто риј ским 
пе ри о ди ма до ми ни ра ло је јав но гла са ње. У Аустра ли ји, 1858. го ди-
не, пр ви пут је уве де но тај но гла са ње (аустра лиј ско гла са ње) и оно 
је за тим по сте пе но при хва та но у дру гим зе мља ма. Да нас је тај но 
гла са ње оп ште при хва ће но у це лом све ту. За го вор ни ци јав ног гла-
са ња ис ти чу да оно до при но си раз во ју гра ђан ске хра бро сти и ја ча 
мо рал ну од го вор ност би ра ча за свој глас. При ста ли це тај ног гла са-
ња ис ти чу да јав но гла са ње су жа ва сло бо ду би ра ча, јер га из ла же 
при ти ску вла сти и ра зним ути ца ји ма са стра не. У при лог тај ном 
гла са њу обич но се на во ди да он обез бе ђу је искре ност би ра ча, да 
по ве ћа ва уче шће гра ђа на на из бо ри ма и да оне мо гу ћу је ку по ви ну 
гла со ва. Ар гу мен ти у при лог тај ном гла са њу су пот пу но пре те гли 
и оно се да нас сма тра бит ним обе леж јем де мо крат ских из бо ра.
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Па жњу за слу жу је и пи та ње оба ве зно сти гла са ња. Оба ве за гла-
са ња по ве ћа ва из ла зак би ра ча на из бо ре, али се че сто сма тра об-
ли ком по ли тич ког при ну ђи ва ња на из ја шња ва ње. Да нас у ве ћи ни 
зе ма ља не по сто ји оба ве зност гла са ња. У јед ном ма њем бро ју др-
жа ва по сто ји оба ве зност гла са ња и она је пра ће на од ре ђе ним санк-
ци ма ја. ( нпр. Бел ги ја, Хо лан ди ја, Дан ска, Аустра ли ја и Ар ген ти на 
). 

7.РАСПОДЕЛАМАНДАТА

Кључ ну фа зу из бор ног по ступ ка пред ста вља ју збра ја ње гла-
со ва и рас по де ла по сла нич ких ме ста (ман да та) из ме ђу стра нач ких 
кан ди да та пре ма ре зул та ти ма из бо ра. То је ва жно пи та ње, јер се 
ње го вим ре ша ва њем мо же бит но ути ца ти не са мо на при ро ду пар-
тиј ског си сте ма не го и на ком пле тан по ли тич ки си стем јед не зе-
мље.

По сто је два на чи на рас по де ле ман да та: ве ћин ски и про пор ци-
о нал ни си стем (ме тод). У не ким зе мља ма се при ме њу је и ме шо-
ви ти си стем, ко ји је ком би на ци ја на ве де на два си сте ма (Jo va no vić, 
1997, 17-103; Va so vić i Go a ti, 1993, 90-130). С об зи ром на зна чај на-
чи на рас по де ле ман да та, че сто се пре ма ње му це ло куп ни из бор ни 
си сте ми и из бо ри озна ча ва ју као ве ћин ски или про пор ци о нал ни.

Ве ћин ски си стем се ре а ли зу је у ма лим из бор ним је ди ни ца ма 
у ко ји ма се нај че шће би ра је дан по сла ник, рет ко ви ше. При ме њу је 
се го то во ис кљу чи во по је ди нач на кан ди да ту ра, а ман да те до би ја ју 
они кан ди да ти ко ји осво је ре ла тив ну или ап со лут ну ве ћи ну гла со-
ва.

Про пор ци о нал ни си стем се ре а ли зу је у ве ћим из бор ним је ди-
ни ца ма у ко ји ма се би ра ве ћи број по сла ни ка. При ме њу је се кан ди-
да ту ра ли ста ма, а пар ти је до би ја ју ман да те  сра змер но бро ју гла со-
ва ко је пар тиј ска ли ста осво ји.

По што се си сте ми рас по де ле ман да та у по је ди ним ва ри јан та-
ма са свим при бли жа ва ју и пре пли ћу, Ди тер  Но лен (Di e ter No hlen) 
ис ти че да нај ре ле вант ни ји кри те ри јум за раз ли ко ва ње пред ста вља 
циљ ко ји се же ли по сти ћи (No hlen, 1992, 86). Циљ ве ћин ског си-
сте ма је ман дат на ве ћи на не ке стран ке у пар ла мен ту чак и он да кад 
не по сто ји би рач ка ве ћи на. Те жи се, да кле, јед но стра нач кој вла ди 
иза ко је сто ји пар ла мен тар на ве ћи на. Циљ про пор ци о нал ног си-
сте ма је да се ман да ти иде ал но рас по де ле на стран ке, сра змер но 
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бро ју до би је них гла со ва. Те жи се да пред став нич ко те ло што вер-
ни је од сли ка ва по ли тич ке гру па ци је у би рач ком те лу. 

7.1.Већинскисистем

Ве ћин ски си стем је нај ста ри ји и нај ра спро стра ње ни ји на чин 
рас по де ле ман да та ко ји се да нас прак ти ку је у ви ше од 60 ре ле вант-
них по ли тич ких си сте ма (Jo va no vić, 1997, 37; Jo va no vić, 2004, 91-
96; Ka sa po vić, 2003, 357-359). Као кључ ни ре гу ла тив ни прин цип 
из бо ра ве ћин ски си стем је при ме њен нај пре у Ве ли кој Бри та ни ји и 
САД. Ме ђу тим, не ки ауто ри ис ти чу да се ве ћин ски си стем ко ри сти 
у са мо се дам зе ма ља од 23 раз ви је не зе мље све та (Va so vić i Go a ti, 
1993, 91). Ве ћин ски си стем се нај че шће при ме њу је у јед но ман дат-
ним из бор ним је ди ни ца ма. У том слу ча ју чи та ва зе мља се де ли на 
оно ли ко из бор них је ди ни ца ко ли ко пред став нич ко те ло има чла но-
ва. Ман дат се у сва кој из бор ној је ди ни ци до де љу је кан ди да ту ко ји 
осво ји ве ћи ну гла со ва. По сто је две ва ри јан те – си стем ре ла тив не 
ве ћи не и си стем ап со лут не ве ћи не. 

Си стем ре ла тив не ве ћи не зна чи да је за пред став ни ка иза бран 
онај кан ди дат ко ји до би је нај ви ше гла со ва, од но сно онај ко ји до би-
је ви ше гла со ва од дру гих кан ди да та. Ова ва ри јан та се прак ти ку је 
у Ве ли кој Бри та ни ји, САД, Ка на ди, Ин ди ји, Па ки ста ну, Ма ле зи ји, 
Га ни, Ке ни ји, Зам би ји итд. 

Си стем ре ла тив не ве ћи не под сти че на сма њи ва ње бро ја по ли-
тич ких пар ти ја и по сте пе но во ди дво пар тиј ском си сте му. Раз ли чи-
те пар ти је ко је има ју бли ске по ли тич ке иде је се по ве зу ју и ис ти чу 
за јед нич ког кан ди да та у из бор ној је ди ни ци, јер та ко има ју ви ше 
мо гућ но сти за успех. На тај на чин си стем ре ла тив не ве ћи не до во-
ди до ели ми ни са ња екс трем них и ра ди кал них по ли тич ких пар ти ја 
и до при но си ста бил но сти по ли тич ког си стем. Пар ти ја ко ја до би је 
ре ла тив ну ве ћи ну гла со ва на из бо ри ма, обич но, осва ја знат но ви ше 
ман да та у од но су на број до би је них гла со ва, док пар ти је ко је до би-
ју ма ње гла со ва, обич но, осва ја ју мно го ма ње ман да та у од но су на 
број до би је них гла со ва. Због то га си стем ре ла тив не ве ћи не до при-
но си лак шем фор ми ра њу пар ла мен тар не ве ћи не и ста бил не вла де.

У си сте му ап со лут не ве ћи не ман дат се до де љу је кан ди да ту ко-
ји до би је ви ше од по ло ви не укуп ног бро ја гла со ва. Ме ђу тим, мо же 
се де си ти да ни ко од кан ди да та не до би је ап со лут ну ве ћи ну. С об-
зи ром на на чин ре ша ва ња та кве си ту а ци је, по сто је три под ва ри јан-
те си сте ма ап со лут не ве ћи не. 
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У пр вој под ва ри јан ти се ор га ни зу је дру ги круг гла са ња у ко ме 
уче ству ју са мо два кан ди да та с нај ви ше осво је них гла со ва у пр-
вом кру гу. На тај на чин по бед ник дру гог кру га ауто мат ски осва ја 
ап со лут ну ве ћи ну и до би ја ман дат. Овај си стем чи сте ба ло та же се 
при ме њу је у Бе ло ру си ји, Ка зах ста ну, Уз бе ки ста ну, Су да ну, То гоу, 
Га бо ну итд. 

У дру гој под ва ри јан ти се, та ко ђе, ор га ни зу је дру ги круг гла са-
ња, али у ње му уче ству ју по но во сви кан ди да ти или са мо они ко ји 
пре ђу од ре ђе ни праг. Ман дат до би ја онај кан ди дат ко ји у дру гом 
кру гу до би је нај ви ше гла со ва (ре ла тив ну ве ћи ну). Ова кав на чин 
по сто ји у Фран цу ској, где у дру ги круг иду они кан ди да ти ко ји у 
пр вом кру гу до би ју бар 12,5 про це на та гла со ва ре ги стро ва них би-
ра ча. 

Тре ћа под ва ри јан та се при ме њу је у Аустра ли ји, где по сто-
ји пре фе рен ци јал но гла са ње, ко јим се ран ги ра ју кан ди да ти. Ако 
ви ше од по ло ви не би ра ча (ап со лут на ве ћи на) ста ви не ког кан ди-
да та на пр во ме сто (пр ва пре фе рен ци ја), он да је он и иза бран за 
пред став ни ка.  Уко ли ко то ни је слу чај, кан ди дат с нај ма њим бро јем 
пр вих ме ста се ели ми ни ше, а ње го ви гла со ви се ре ди стри бу и ра ју 
оста лим кан ди да ти ма, већ пре ма то ме ко је ста вљен на дру го ме-
сто. На тај на чин се по сту пак по на вља док не ко не по стиг не ап со-
лут ну ве ћи ну. Пре фе рен ци јал но гла са ње, у су шти ни, спа ја ефек те 
два из бор на кру га. 

Си стем ап со лут не ве ћи не не спу та ва обра зо ва ње ви ше по ли-
тич ких пар ти ја, као што то чи ни си стем ре ла тив не ве ћи не, али за то 
до при но си њи хо вом по ве зи ва њу. У дру гом кру гу гла са ња пар ти је 
се не ми нов но удру жу ју, би ло пре ма бли ско сти по ли тич ких иде ја, 
би ло ра ди по бе де над про тив нич ким кан ди да том. На ду жи рок гле-
да но, си стем ап со лут не ве ћи не убла жу је по ли тич ке су прот но сти, 
мар ги на ли зу је ра ди кал не по ли тич ке пар ти је и до при но си ста бил-
но сти по ли тич ког по рет ка.

У из бор ним је ди ни ца ма са ви ше кан ди да та ве ћин ски си стем 
се при ме њу је у две вер зи је.  У пр вој вер зи ји кан ди да ти су гру пи-
са ни по пар тиј ским ли ста ма и гла са се за ли сту у це ли ни. Ли ста 
ко ја осво ји ве ћи ну гла со ва (ап со лут ну или ре ла тив ну) до би ја све 
ман да те у из бор ној је ди ни ци. Овај на чин је при ме њен у Ла о су, Ма-
ли ју, Џи бу ти ју итд. Дру га вер зи ја се за сни ва на по је ди нач ним кан-
ди да ту ра ма и по је ди нач ном гла са њу. Кан ди да ти ко ји до би ју нај ве-
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ћи број гла со ва (ап со лут ни или ре ла тив ни) осва ја ју ман дат. Ова кав 
на чин из бо ра се сре ће у Егип ту, Јор да ну итд.

7.2.Пропорционалнисистем

Про пор ци о нал ни си стем рас по де ле ман да та (си стем сра змер-
ног пред став ни штва) ка сни је се по ја вио и кон ци пи ран је на кри ти-
ци сла бо сти ве ћин ског си сте ма. Те о риј ски је раз ра ђен и прак тич но 
при ме њен тек кра јем XIX ве ка. Да нас се про пор ци о нал ни си стем 
ко ри сти у ви ше од 50 ре ле вант них по ли тич ких си сте ма (Jo va no-
vić, 1997, 57; Jo va no vić, 2004, 97-105; Ka sa po vić, 2003, 322-325). 
“Оно што се са свим по у зда но за сад мо же ре ћи је сле де ће: на кар ти 
из бор них си сте ма са вре ме них раз ви је них зе ма ља и де мо крат ских 
по ре да ка мно го је че шће у упо тре би про пор ци о нал ни не го ве ћин-
ски из бор ни ме тод.” (Va so vić i Go a ti, 1993, 107) Пре ци зни је ре че-
но, про пор ци о нал ни си стем је до ми нан тан у раз ви је ним зе мља ма 
из ван ен гле ског го вор ног под руч ја.

Про пор ци о нал ни си сте ми има ју број не ва ри јан те. Че ста је 
по де ла про пор ци о нал них си сте ма на екс трем не и уме ре не. Екс-
трем ни про пор ци о нал ни си сте ми има ју за циљ да у пу ној ме ри 
обез бе де по ли тич ко пред ста вља ње од ре ђе них гру па пре ма бро ју 
до би је них гла со ва, од но сно да оства ре мак си мал ну про пор ци ју 
осво је них гла со ва и ман да та. Ови си сте ми се ба зи ра ју на јед ној из-
бор ној је ди ни ци и ни ској про хи би тив ној кла у зу ли. Про хи би тив на 
кла у зу ла или из бор ни праг је про це нат гла со ва ко ји јед на пар ти ја 
(ли ста) мо ра осво ји ти да би уче ство ва ла у рас по де ли ман да та (нај-
че шће из но си 3-5% гла со ва у из бор ној је ди ни ци или на ни воу це ле 
зе мље).  Екс трем ни про пор ци о нал ни си сте ми по сто је у ма лом бро-
ју др жа ва (Хо лан ди ја, Ср би ја, Изра ел, Ју жно а фрич ка Ре пу бли ка, 
Уру гвај итд.). Уме ре ни про пор ци о нал ни си сте ми има ју за циљ да 
огра ни че ути цај ма њих пар ти ја и они се за сни ва ју на ве ћем бро ју 
из бор них је ди ни ца и ве ћој про хи би тив ној кла у зу ли.

Иако се у ли те ра ту ри на во де мно го број ни мо да ли те ти про пор-
ци о нал них си сте ма, они се сво де на две основ не ва ри јан те: си стем 
из бор ног ко лич ни ка (из бор не кво те) и си стем нај ве ћег ко лич ни ка 
(нај ве ћег бро ја).

Си стем из бор ног ко лич ни ка под ра зу ме ва да се утвр ди број 
гла со ва – кво та ко ју пар тиј ске ли сте мо ра ју до сти ћи да би осво ји ле 
је дан ман дат. По сто ји ви ше вр ста из бор ног ко лич ни ка, а нај че шће 
се при ме њу ју Хе ро ва кво та (Tho mas Ha re, ен гле ски адво кат) и Ха-
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ген бах-Би шо фо ва (Ha gen bach-Bischoff, швај цар ски ма те ма ти чар), 
од но сно Дру по ва кво та. 

Хе ро ва кво та се до би ја кад се укуп ни број гла со ва у из бор ној 
је ди ни ци по де ли бро јем по сла ни ка ко ји се би ра у њој. Тај број (из-
бор ни ко лич ник) по ка зу је ко ли ко гла со ва вре ди јед но по сла нич ко 
ме сто. Сва кој пар тиј ској ли сти при па да оно ли ко ман да та ко ли ко 
пу та се кво та са др жи у бро ју гла со ва ко ји је ли ста до би ла. Хе ро ва 
кво та се ко ри сти у Бел ги ји, Аустри ји, Сло ве ни ји, Ру му ни ји, Ал жи-
ру, Ин до не зи ји, Бра зи лу, Ко лум би ји итд. Че сто се де ша ва да на тај 
на чин оста не је дан број не рас по ре ђе них ман да та. За ре ше ње та кве 
си ту а ци је има ви ше на чи на, а нај ви ше се ко ри сти ме тод нај ве ћег 
остат ка. Он под ра зу ме ва да не рас по ре ђе ни ман да ти при па да ју ре-
дом оним ли ста ма ко је, на кон по де ле ман да та пре ма кво ти, има ју 
нај ве ћи оста так не ис ко ри шће них гла со ва. 

Ха ген бах-Би шо фо ва (Дру по ва) кво та се из ра чу на ва та ко што 
се уку пан број гла со ва у из бор ној је ди ни ци по де ли бро јем по сла-
нич ких ме ста уве ћа ним за 1. На тај на чин се сни жа ва број гла со ва 
по тре бан за осва ја ње јед ног ман да та и сма њу је про блем не рас по-
ре ђе них ман да та. Ха ген бах-Би шо фо ва кво та се при ме њу је у Швај-
цар ској, Ир ској, Че шкој, Сло вач кој, Ју жно а фрич кој Ре пу бли ци итд. 

Си стем нај ве ћег ко лич ни ка от кла ња не до ста так си сте ма из-
бор не кво те и омо гу ћу је да се ди рект но по де ле сви ман да ти. Овај 
си стем се на зи ва и Д'Он тов си стем (D'Hondt) пре ма бел гиј ском ма-
те ма ти ча ру ко ји га је из гра дио кра јем XIX ве ка. По Д'Он то вом си-
сте му, број гла со ва ко ји је до би ла сва ка ли ста у из бор ној је ди ни ци 
де ли се бро је ви ма 1,2,3,4 итд. све до бро ја по сла ни ка ко ји се би ра 
у тој из бор ној је ди ни ци. Та ко до би је ни ко лич ни ци се сре ђу ју по 
ве ли чи ни, при че му се у об зир узи ма оно ли ко нај ве ћих ко лич ни ка 
ко ли ко се по сла ни ка би ра у из бор ној је ди ни ци. Сва ка ли ста до би ја 
оно ли ко ман да та ко ли ко тих ко лич ни ка на њу от па да.

При мер: У из бор ној је ди ни ци ко ја би ра 5 по сла ни ка, ли ста А 
је до би ла 70.000 гла со ва, ли ста Б – 60.000 гла со ва, ли ста В – 42.000 
гла со ва и ли ста Г - 28.000 гла со ва. Де ље њем бро ја гла со ва са 
1,2,3,4 и 5 до би ја ју се сле де ћи ко лич ни ци: ли ста А – 70.000; 35.000; 
23.333; 17.500 и 14.000;  ли ста Б – 60.000; 30.000; 20.000; 15.000 
и 12.000; ли ста В – 42.000; 21.000; 14.000; 10.500 и 8.400; ли ста 
Г – 28.000; 14.000; 9.333; 7.000 и 5.600. Пет нај ве ћих ко лич ни ка су 
70.000 (ли ста А), 60.000 (ли ста Б), 42.0000 (ли ста В), 35.000 (ли-
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ста А) и 30.000 (ли ста Б). Да кле ли ста А до би ја два ман да та, ли ста 
Б-два ман да та и ли ста В-је дан ман дат.

Д’Он тов си стем да нас ко ри сти ве ли ки број зе ма ља (Пољ ска, 
Фин ска, Хо лан ди ја, Шпа ни ја, Пор ту га ли ја, Ср би ја, Хр ват ска, Ма-
ке до ни ја, Бу гар ска, Тур ска, Ар ген ти на, Уру гвај, Изра ел, Мо зам бик 
итд.).

Да би се сма њио ути цај нај ве ће пар ти је, а фа во ри зо ва ле сред-
ње и ма ње пар ти је, из гра ђе ни су си сте ми ко ји су, у осно ви, исти 
као Д’Он тов си стем, са мо што се ме ња ју де ли те љи. Та ко, Сен-Ле-
жи јев си стем (Sa in te–La gue), уме сто бро је ва 1,2,3,4..., као де ли-
те ље ко ри сти ре дом не пар не бро је ве 1,3,5,7..., док мо ди фи ко ва ни 
Сен-Ле жи јев си стем за де ли те ље узи ма ре дом бро је ве 1,4;3;5;7..., 
Ова кви си сте ми из бо ра по сла ни ка се при ме њу ју у Дан ској, Нор ве-
шкој, Швед ској, Ла тви ји итд. 

Про пор ци о нал ни си стем омо гу ћу је аде кват но пред ста вља ње 
ма њи не и за то под сти че фор ми ра ње ве ћег бро ја по ли тич ких пар-
ти ја. Пар ти је ни су упу ће не на оба ве зно обра зо ва ње ко а ли ци ја јер 
и без њих мо гу из бо ри ти од го ва ра ју ћу за сту пље ност у пред став-
нич ком те лу. Због то га ова кав си стем омо гу ћу је по сто ја ње и ја ча-
ње екс трем них и ра ди кал них пар ти ја. Про пор ци о нал ни си стем не 
до при но си фор ми ра њу ста бил них ко а ли ци ја, ни ти ста бил них вла-
да, што све мо же во ди ти кри зи вла де и рас пу шта њу пар ла мен та, а 
ти ме и кри зи це ло куп ног си сте ма вла сти. 

7.3.Предностиинедостацивећинскогипропорционалногси
стема

У по ли тич кој те о ри ји ду го тра је оштра по ле ми ка о пред но сти-
ма и не до ста ци ма ве ћин ског и про пор ци о нал ног си сте ма рас по де-
ле ман да та. За го вор ни ци и јед ног и дру гог си сте ма из но се број не 
ар гу мен те. Мо же се ре ћи да још увек ни је за вр ше на рас пра ва око 
то га ко ји је си стем ви ше де мо крат ски.

Ве ћин ски си стем, као што је већ ис так ну то, под ра зу ме ва ма ле 
из бор не је ди ни це, у ко ји ма би ра чи гла са ју за по је ди нач не кан ди-
да те и ве ћи ном гла со ва би ра ју по сла ни ке. Он је јед но ста ван и лак 
за раз у ме ва ње. Обез бе ђу је не по сред ни ју ве зу кан ди да та и би ра ча, 
од но сно ка сни је - по сла ни ка и би ра ча. Омо гу ћу је да се иза бе ру нај-
спо соб ни ји и нај у глед ни ји љу ди. Код из бо ра је пре су дан ква ли тет 
кан ди да та, а не про грам или лич ност ли де ра по ли тич ке пар ти је. 
Ве ћин ски си стем “ви ше ис ти че сло бо ду би ра ча то ком из бо ра и не-
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за ви сност по сла ни ка то ком ра да у пар ла мен ту. Ве ћин ски си стем 
чи ни по сла ни ка за ви сни јим од би ра ча не го од стран ке.” (Mar ko vić, 
2006, 294).

Као кључ на пред ност ве ћин ског си сте ма се ис ти че да он олак-
ша ва обра зо ва ње ста бил не пар ла мен тар не ве ћи не и ја ке вла де. Ла-
зар Мар ко вић, је дан од за го вор ни ка ве ћин ског си сте ма ка же: ”Зе-
мљи ни је по треб но ша ре ни ло по гле да и иде ја у пар ла мен ту, не го 
јед на ве ћи на ко ја има свој про грам, ко ја зна шта хо ће, и ко ја је за 
тај про грам до би ла на род но по ве ре ње”. Ве ћин ски си стем фа во ри-
зу је ве ли ке по ли тич ке пар ти је, а по ти ску је сред ње и ма ле. Он ели-
ми ни ше из по ли тич ког жи во та екс трем не по ли тич ке пар ти је.

Основ ни не до ста так ве ћин ског си сте ма је што омо гу ћу је ве ли-
ку дис про пор ци ју из ме ђу бро ја ман да та и бро ја гла со ва ко је до би ју 
по је ди не по ли тич ке пар ти је. Овај си стем оне мо гу ћа ва пред ста вља-
ње чи та вих ка те го ри ја би ра ча, као што су ет нич ке, вер ске и дру ге 
ма њи не, па га због то га сма тра ју не де мо крат ским и не пра вич ним.

Про пор ци о нал ни си стем, као што је ре че но, под ра зу ме ва ве ће 
из бор не је ди ни це у ко ји ма се би ра ве ћи број по сла ни ка. Би ра чи 
гла са ју за пар тиј ске ли сте, а ман да ти се де ле пар тиј ским ли ста ма 
сра змер но до би је ним гла со ви ма. Пред но сти про пор ци о нал ног си-
сте ма су: ”под јед на ко се вред ну је сва ки глас би ра ча, он вер но од-
ра жа ва рас по ло же ње би рач ког те ла и под јед на ко пру жа мо гућ ност 
свим стран ка ма да има ју сво је пред став ни ке у пар ла мен ту” (Mar-
ko vić, 2006, 296). Он олак ша ва пред ста вља ње раз ли чи тих ма њи на 
и оне мо гу ћу је да ве ли ке пар ти је  по ти ску ју ма ле. Мно ги ауто ри 
ис ти чу де мо кра тич ност овог си сте ма, јер омо гу ћа ва уче шће у др-
жав ној вла сти свим де ло ви ма би рач ког те ла, од но сно свим ка те го-
ри ја ма гра ђа на. 

При ме на про пор ци о нал ног си сте ма до во ди у пар ла мент пред-
став ни ке ве ли ког бро ја пар ти ја. Основ ни не до ста так је што се те-
шко обра зу је пар ла мен тар на ве ћи на, а ре зул тат то га су ла ба ве ко-
а ли ци о не вла де. У та квим усло ви ма ла ко мо же до ћи до бло ка де 
пар ла мен та и кри зе вла де. 

Про пор ци о нал ни си стем фа во ри зу је по ли тич ке пар ти је, а не 
гра ђа не. Пре ко пар тиј ске кан ди дат ске ли сте мо гу би ти иза бра ни 
и кан ди да ти ко ји не по се ду ју ауто ри тет и углед. У из бор ној кам-
па њи кључ ну уло гу има ју пар ти је и осво је ни ман да ти при па да ју 
пар ти ја ма, а не по је ди нач ним кан ди да ти ма. Све то по сла ни ке чи ни 
пот пу но за ви сним од пар ти ја ко јој при па да ју.
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У про пор ци о нал ном си сте му по сто је по вољ ни ји усло ви за де-
ло ва ње и ја ча ње екс трем них и ра ди кал них по ли тич ких пар ти ја. 
Тре ба ре ћи и то да је овај си стем увек ком пли ко ва ни ји и ма ње ра-
зу мљив за би ра че, не го што је то ве ћин ски си стем.

На кра ју овог упо ред ног раз ма тра ња мо же се из ве сти кра так 
за кљу чак: ве ћин ски си стем је по год ни ји за обра зо ва ње пар ла мен-
тар не ве ћи не, а про пор ци о нал ни ви ше од го ва ра иде а лу прав де.

У на сто ја њу да се ис ко ри сте пред но сти и ума ње не до ста ци 
опи са на два си сте ма рас по де ле ман да та, на ста ли су тзв. ме шо ви-
ти си сте ми. Ме шо ви ти си сте ми из бо ра пред став ни ка на раз ли чи те 
на чи не ком би ну ју еле мен те ве ћин ског и про пор ци о нал ног си сте-
ма. Ова кви си сте ми функ ци о ни шу у пре ко де сет ре ле вант них по-
ли тич ких си сте ма (Jo va no vić, 2004, 106-108; Ka sa po vić, 2003, 333), 
ме ђу ко ји ма су Ру си ја, Укра ји на, Ли тва ни ја, Ја пан, Ју жна Ко ре ја, 
Фи ли пи ни, Мек си ко итд. 

8.ПРЕСТАНАКМАНДАТА

Из бо ри као осно ва по ли тич ке ре пре зен та ци је ни су јед но кра-
тан чин, већ се пе ри о дич но одр жа ва ју у уна пред про пи са ним ин-
тер ва ли ма (обич но од 2 до 5 го ди на). Ис те ком пред ви ђе ног вре-
мен ског ро ка по ли тич ким пред став ни ци ма пре ста је ман дат, па се 
ор га ни зу ју но ви, ре дов ни из бо ри. Пе ри о дич но по на вља ње пре тва-
ра из бо ре од пу ког сред ства ода би ра у ва жан ме ха ни зам по ли тич ке 
кон тро ле на ро да над но си о ци ма вла сти.

По сла ни ци ма мо же пре ста ти ман дат и пре ис те ка вре ме на на 
ко је су иза бра ни. Та кве слу ча је ве из бор ни про пи си де таљ но на-
бра ја ју и обра зла жу. У слу ча ју рас пу шта ња пред став нич ког те ла, 
ман дат пре ста је свим по сла ни ци ма исто вре ме но, те се рас пи су ју 
пре вре ме ни из бо ри.

По сто је број не си ту а ци је у ко ји ма ман дат пре ста је са мо по-
је ди ним по сла ни ци ма, а нај че шће су то: гу бље ње др жа вљан ства, 
ли ша ва ње по слов не спо соб но сти, за твор ска ка зна, смрт, под но ше-
ње остав ке итд. У про пор ци о нал ном из бор ном си сте му по сла ни ку 
мо же пре ста ти ман дат уко ли ко му пре ста не члан ство у по ли тич кој 
пар ти ји на чи јој је из бор ној ли сти иза бран.

По пу ња ва ње упра жње них по сла нич ких ме ста се мо же вр ши ти 
до пун ским из бо ри ма (зо ву се до пун ски, јер се њи ма до пу ња ва пар-
ла мент) или та ко што се на ре дов ним из бо ри ма од ре ђу ју за ме ни ци 
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по сла ни ка ко ји до би ја ју ман дат у слу ча ју да иза бра ном по сла ни ку 
из би ло ког раз ло га пре ста не ман дат. На чин по пу ња ва ња за ви си 
од при ме ње ног си сте ма рас по де ле ман да та. У ве ћин ском си сте му 
ман дат при па да по је дин цу, па се, по пра ви лу, ор га ни зу ју до пун-
ски из бо ри. У про пор ци о нал ном си сте му ман дат при па да пар ти ји 
(под но си о цу из бор не ли сте), та ко да упра жње но по сла нич ко ме-
сто, на чел но, до би ја сле де ћи кан ди дат са пар тиј ске ли сте ко јој је 
при па дао прет ход ни ман дат.

9.ФИНАНСИРАЊЕИЗБОРА

Фи нан си ра ње из бо ра об у хва та два еле мен та. Пр ви је фи нан си-
ра ње из бор них ор га на, из бор не ад ми ни стра ци је, од но сно по кри ва-
ње тро шко ва свих ор га ни за ци ја, ин сти ту ци ја и по је ди на ца ко је је 
др жа ва овла сти ла да ор га ни зу ју, спро ве ду и над зи ру из бо ре. Дру ги 
еле ме нат је фи нан си ра ње из бор них кам па ња кан ди да та и по ли тич-
ких пар ти ја.

Пр ви еле ме нат – фи нан си ра ње ра да из бор них ор га на – је оба-
ве за др жа ве и он је у ве ћи ни др жа ва вр ло пре ци зно уре ђен из бор-
ним про пи си ма. По кри ва ње тих тро шко ва се вр ши из бу џет ских 
сред ста ва, ко ји ма, по пра ви лу, рас по ла жу цен трал ни из бор ни ор-
га ни.

Фи нан си ра ње из бор них кам па ња је област у ко јој и по ред ве-
ли ких на по ра ни су ус по ста вље на пре ци зна пра ви ла игре и где се 
мно го то га де ша ва иза сце не и да ле ко од очи ју јав но сти. Тро шко-
ви кам па ња се по кри ва ју де лом из јав них, бу џет ских сред ста ва, а 
де лом из при ват них из во ра, од но сно соп стве них из во ра стра на ка.

Др жа ва да је пот по ру стран ка ма за фи нан си ра ње из бор них 
кам па ња за то што су стран ке ва жни чи ни о ци де мо кра ти је и тре ба 
да са чу ва ју сво ју са мо стал ност. На тај на чин се сма њу је мо гућ ност 
да раз не ин те ре сне гру пе “ку пе“ услу ге стра на ка та ко што ће им 
пла ти ти из бор не кам па ње. Соп стве ни из во ри стра на ка за кам па ње 
по ти чу од нов ча них до на ци ја, ра зних да ро ва, бес плат них услу га 
(штам па ње пла ка та, усту па ње про сто ра и вре ме на у при ват ним ме-
ди ји ма, екс перт ске услу ге) и сл.

У мно гим зе мља ма је тренд да се фи нан си ра ње из бор них кам-
па ња ли ми ти ра на раз не на чи не. Та ко се за ко ном про пи су је стран-
ка ма да не мо гу пре ко ра чи ти од ре ђе ни из нос тро шко ва за кам па-
њу, да не сме ју при ма ти ано ним не до на ци је, да не мо гу при ма ти 
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до на ци је из над од ре ђе не ви си не, да не сме ју при ма ти до на ци је од 
стра на ца, да мо ра ју по сле из бо ра под не ти из ве штај о тро шко ви ма 
кам па ње итд. И по ред све га, фи нан си ра ње из бор них кам па ња је 
ве ли ким де лом без ефи ка сног над зо ра.

10.ЗАШТИТАПРАВАУТОКУИЗБОРА

Пра ва у то ку из бо ра (из бор на пра ва) об у хва та ју пр вен стве но 
би рач ко пра во гра ђа на, али и сва дру га пра ва су бје ка та у из бор ном 
про це су, као што су: пра во на кан ди до ва ње, пра во на пра во вре ме-
но, исти ни то и пот пу но ин фор ми са ње о уче сни ци ма из бо ра,  пра во 
кан ди да та на пред ста вља ње у ме ди ји ма, пра во на на кна ду тро шко-
ва из бор не кам па ње, пра ва ко ја про ис ти чу из про пи са них из бор них 
пра ви ла и про це ду ра итд. Из бор на пра ва се као зна чај на по ли тич ка 
пра ва, уре ђу ју и га ран ту ју уста вом и из бор ним за ко ни ма, али и ра-
зним под за кон ским ак ти ма и кон вен ци ја ма по ли тич ких су бје ка та. 
Да би про кла мо ва на из бор на пра ва има ла ре ал ни сми сао, по треб но 
је да по сто је од го ва ра ју ћи ме ха ни зми њи хо ве за шти те и да по сто је 
од ре ђе ни дру штве ни усло ви (сте пен укуп ног дру штве ног раз во ја, 
де мо крат ска по ли тич ка кул ту ра и сл.). 

Циљ за шти те из бор них пра ва је да се кроз кон тро лу из бор них 
рад њи и по сту па ка обез бе ди сло бод но опре де љи ва ње би ра ча, а то 
зна чи да би ра чи бу ду за шти ће ни од раз ли чи тих при ти са ка и ути ца-
ја са стра не, зло у по тре ба и ма ни пу ла ци ја, као и да сви су бјек ти из-
бор ног про це са мо гу во ди ти спо ро ве због, евен ту ал но, по вре ђе них 
пра ва. По вре де из бор них пра ва нај че шће чи не: по ли тич ке пар ти је, 
ко је не би ра ју сред ства у бор би за власт; ор га ни за спро во ђе ње из-
бо ра; ин те ре сне гру пе; ме ди ји итд. 

По сто ји ви ше мо де ла кон тро ле и за шти те из бор них пра ва (Đu-
kić-Ve ljo vić, 1995, 195). Је дан од мо де ла је онај у ко ме је пар ла мент 
вр хов на и ко нач на ин стан ца по твр ђи ва ња ва ља но сти из бо ра. То је 
нај ста ри ји на чин ко ји је при ме њи ван у Ен гле ској и Фран цу ској, али 
је ка сни је из гу био зна чај. Да нас је пар ла мен ту оста ла је ди но функ-
ци ја ко нач не ве ри фи ка ци је по ли тич ких ман да та. У дру гом мо де лу 
но си о ци за штит них функ ци ја су ор га ни за спро во ђе ње из бо ра (из-
бор не ко ми си је и сл.). Нај че шћи на чин за шти те из бор них пра ва је 
пред ре дов ним су до ви ма. Су до ви су струч на, не за ви сна и пар тиј-
ски не у трал на те ла, те им се, с пра вом, до де љу је уло га вр хов ног ар-
би тра у од ре ђи ва њу пу но ва жно сти из бо ра. У зе мља ма где по сто је 
устав ни су до ви, они пред ста вља ју спе ци фич не ”из бор не су до ве” и 
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они ре ша ва ју из бор не спо ро ве. Нај зад, по се бан мо дел за шти те из-
бор них пра ва по сто ји у да на шњој Фран цу ској. Та мо Устав ни са вет, 
као не за ви сан по ли тич ко-суд ски ор ган, оба вља функ ци ју кон тро ле 
и за шти те из бор не про це ду ре. 
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ELECTORALSYSTEM

Summary
Electoralsystemisarelativelyconsistentandsystemized
complex of the rules, principles and institutions regula
tingtheprocessofelections.Theelectoralsystemisasys
tembywhich electoral process in somepolitical system
isshapedandorganized.Mainelementsof theelectoral
systemare:votingright,voters’list,electoralbodies,elec
toral units, candidature and electoral campaign, voting,
mandatedistribution,theendofmandate,financingofthe
electionsandprotectionoftherightsduringtheelections.
Thekeyphaseoftheelectoralprocessisthephaseofman
datedistributioninaccordwiththeelectoralresults.The
rearetwowaysofthemandatedistribution:majoritarian
andproportionalsystem.Insomestatesthereisamixed
systemimplementedaswell,andthatisacombinationof
thesetwosystems.Themajoritysystemismoresuitablefor
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formingtheparliamentarymajority,whiletheproportio
nalsystemismoresuitablefortheidealofjustice.
Key Words:electoralsystem,elections,elementsofelec
toral system,mandate distribution,majoritarian system,
proportionalsystem,mixedsystem
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