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1. УМЕ СТО УВО ДА – ПЕР СО НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА 

ПО ЛИ ТИ КЕ И  ЛИ ДЕР СКЕ КАМ ПА ЊЕ

Ли	дер	ске	 кам	па	ње	 ни	су	 но	вост	 ме	ђу	 ис	тра	жи	ва	чи	ма	
дру	штве	них	на	у	ка	ко	ји	ма	је	фо	кус	ра	да	у	до	ме	ну	по	ли	тич
ког	мар	ке	тин	га,	по	ли	тич	ких	пар	ти	ја	и	из	бо	ра.	Ка	ко	би	ана
ли	за	сту	ди	је	слу	ча	ја	ко	ју	же	ли	мо	да	из	ве	де	мо	има	ла	осно	ву,	
мо	ра	мо	основ	не	пој	мо	ве	да	де	фи	ни	ше	мо	на	све	о	бу	хва	тан	и	
за	до	во	ља	ва	јућ	на	чин.

Иза	ли	дер	ских	кам	па	ња	се	на	ла	зи	пер	со	на	ли	за	ци	ја	це
ло	куп	ног	по	ли	тич	ког	про	це	са,	али	и	са	мих	по	ли	тич	ких	пар
ти	ја,	у	пр	вом	ре	ду	пер	со	на	ли	за	ци	ја	у	јед	ној	лич	но	сти.	Иако	
се	вр	ло	че	сто	мо	же	чу	ти	да	је	по	ли	тич	ка	сце	на	у	Ре	пу	бли	ци	
Ср	би	ји	пот	пу	но	пер	со	на	ли	зо	ва	на,	не	мо	же	се	твр	ди	ти	да	је	
то	слу	чај	ис	кљу	чи	во	у	на	шој	зе	мљи.	У	ве	ли	ком	бро	ју	др	жа	ва	
до	ла	зи	до	по	ста	вља	ња	ли	де	ра	пар	ти	ја	 у	цен	тар	 свих	по	ли
тич	ких	 зби	ва	ња.	 Са	 тим	 у	 ве	зи,	 „пер	со	на	ли	за	ци	ја	 по	ли	ти
ке	пред	ста	вља	иден	ти	фи	ка	ци	ју	од	ре	ђе	не	по	ли	ти	ке	са	од	ре
ђе	ним	по	ли	ти	ча	рем,	од	но	сно	до	во	ђе	ње	у	не	рас	ки	ди	ву	ве	зу	
од	ре	ђе	ног	 по	ли	тич	ког	 про	гра	ма,	 ста	ва	 или	 ак	ци	је	 за	 јед	ну	
или	ви	ше	са	свим	кон	крет	них	лич	но	сти	као	њи	хо	вим	но	си	о
ци	ма.“1	Ти	ме	што	пла	си	ра	ју	иде	је,	про	у	ча	ва	ју	их	и	до	пу	ња
ва	ју,	те	вр	ше	про	цес	иден	ти	фи	ка	ци	је	иде	је	са	ли	де	ром,	оне	
по	ста	ју	 ауто	ри	зо	ва	не	 и	 ве	жу	 се	 за	 лич	но	сти.	 Гра	ђа	ни	ма	 је	
не	сум	њи	во	јед	но	став	ни	је	да	по	је	ди	не	по	ру	ке,	за	њих	не	ја	сне	
про	гра	ме	и	пар	тиј	ске	плат	фор	ме,	пер	со	на	ли	зу	ју	у	ли	ку	ли	де
ра,	чи	ме	и	са	ме	по	ли	тич	ке	пар	ти	је	до	би	ја	ју	им	пул	се	„од	о	здо“	
на	ко	ји	на	чин	би	тре	ба	ло	да	по	ста	ве	сво	ју	стра	те	ги	ју.

Ка	да	је	реч	о	по	ли	тич	ким	пар	ти	ја	ма,	уну	тар	стра	нач	ка	
де	мо	кра	ти	ја	 је	ви	ше	фа	са	да	ко	ју	ко	ри	сте	стран	ке	не	го	што	
она	истин	ски	пред	ста	вља	је	дан	од	њи	хо	вих	кон	сти	ту	тив	них	
еле	ме	на	та.	Та	ко,	„иако	су	у	ве	ћи	ни	пар	ти	ја	уну	тра	шњи	од
но	си	 ста	ту	ти	ма	 и	 дру	гим	 ор	га	ни	за	ци	о	ним	 пра	ви	ли	ма,	 бар	
фор	мал	но,	 де	мо	крат	ски	 уре	ђе	ни,	 од	но	сно	 члан	ство	 мо	же	
уче	ство	ва	ти	у	утвр	ђи	ва	њу	стра	нач	ке	стра	те	ги	је	и	так	ти	ке	и	
из	бо	ру	ор	га	на	стран	ке,	по	сто	ји	тен	ден	ци	ја	да	се,	из	број	них	
раз	ло	га,	по	пут	ло	ги	ке	ефи	ка	сно	сти	и	стра	нач	ке	ди	сци	пли	не,	

1	 Зоран	 Славујевић,	Изборне кампање: Поход на бираче – Случај Србије од
1990.до2007.године,	ФЕС,	ФПН,	Београд,	2007,	стр.	49.
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моћ	од	лу	чи	ва	ња	све	де	на	нај	у	жи	ру	ко	во	де	ћи	круг,	па	и	са	мог	
ли	де	ра.“2	 Са	 та	квом	 уну	тар	пар	тиј	ском	 ло	ги	ком,	 ли	дер	ске	
кам	па	ње	су	са	мо	след	до	га	ђа	ја	ко	ји	је	ла	ко	пред	ви	див.

Са	ме	ли	дер	ске	(пер	со	на	ли	зо	ва	не)	кам	па	ње	„прак	ти	ку
ју	се	углав	ном	у	пред	сед	нич	ким	и	дру	гим	из	бо	ри	ма	‘по	је	ди
нач	ног	гла	са	ња’,	од	но	сно	у	ве	ћин	ским	из	бор	ним	си	сте	ми	ма	
(...)	 У	 ли	дер	ским	 (пер	со	на	ли	зо	ва	ним)	 кам	па	ња	ма	 бор	ба	 за	
би	ра	че	во	ди	се	пре	на	пла	ну	лич	но	сти	кан	ди	да	та	(manofqua
lity),	не	го	из	ме	ђу	иде	ја	и	про	гра	ма,	иако	ли	де	ри,	од	но	сно	кан
ди	да	ти	че	сто	пер	со	на	ли	зу	ју	су	прот	ста	вље	не	по	ли	тич	ке	по
зи	ци	је.“3	Из	овог	при	ка	за	је	ја	сно	да	ли	дер	ске	кам	па	ње	мо	гу	
би	ти	за	сту	пље	ни	је	у	од	ре	ђе	ним	из	бор	ним	си	сте	ми	ма,	али	да	
су	и	све	при	сут	не.	Сто	га	се	и	да	нас	мо	гу	ис	прав	ним	сма	тра	ти	
сле	де	ће	ре	чи:	„Го	то	во	ни	јед	на	зе	мља	да	нас	у	из	бор	ном	пе	ри
о	ду	не	од	сту	па	од	оп	ште	по	зна	тог	фе	но	ме	на.	На	сме	ја	ни	пор
тре	ти	кан	ди	да	та	об	у	че	них	у	скро	је	на	оде	ла	на	бил	бор	ди	ма	и	
у	но	ви	на	ма.“4	У	по	за	ди	ни	ли	дер	ских	кам	па	ња	се	на	ла	зе	стра
те	шки	ци	ље	ви	из	бор	них	кам	па	ња,	као	и	из	бор	на	мо	ти	ва	ци	ја	
гра	ђа	на.	При	су	ство	ли	де	ра	је	зна	чај	но	и	уко	ли	ко	по	сто	ји	же
ља	да	се	учвр	сти	по	сто	је	ће	би	рач	ко	те	ло	и	уко	ли	ко	по	сто	ји	
же	ља	да	 се	при	до	би	ју	нео	д	луч	ни	би	ра	чи:	 у	пр	вом	 слу	ча	ју,	
ли	дер	мо	же	на	нај	бо	љи	на	чин	да	убе	ди	ло	јал	не	би	ра	че	да	се	
и	 да	ље	на	њих	ра	чу	на,	 да	ни	су	 од	ба	че	ни	ни	ти	 ста	вље	ни	у	
дру	ги	план;	у	дру	гом	слу	ча	ју,	при	су	ство	ли	де	ра	по	ли	тич	ке	
пар	ти	је	од	ба	цу	је	у	јед	ном	сег	мен	ту	те	зу	да	је	не	до	дир	љив	и	
мо	же	при	до	би	ти	нео	д	луч	не	ти	ме	што	се	пред	ста	вља	„чо	ве
ком	из	на	ро	да“.5	До	дат	но,	мо	ра	се	на	по	ме	ну	ти	да	ту	ни	је	крај	

2	 Зоран	 Стојиљковић,	 Душан	 Спасојевић,	 „Теоријскометодолошки	 оквир	 за	
изучавање	 страначких	 програма	 и	 унутарстраначке	 демократије	 у	 Србији“,	
у:	(Не)демократскоредизајнирањеполитичкихпартијауСрбији	(уредници:	
Зоран	 Стојиљковић,	 Душан	 Спасојевић,	 Гордана	 Пилиповић),	 Конрад	
Аденауер	фондација	и	Центар	за	демократију	Факултета	политичких	наукa,	
Београд,	2013,	стр.	11.

3	 Зоран	 Славујевић,	 Политичко комуницирање, политичка пропаганда,
политичкимаркетинг,	Графокард,	Београд,	2009,	стр.	192.

4	 Dan	 Caspi,	 „AmericanStyle	 Electioneering	 in	 Israel:	 Americanization	 versus	
Modernization“,	 in:	Politics,Media, andModern Democracy: An International
StudyofInnovationsinElectoralCampaigningandTheirConsequences(editors:	
David	Swanson,	Paolo	Mancini),	Praeger	Publishers,	London,	1996,	p.	173.

5	 Саша	 Чекрлија,	 Мирнест	 Бандић,	 „Политичке	 кампање	 и	 идеологија,	
контрадикторност	 идеја	 и	 изборних	 резултата“,	 Научностручни часопис
Сварог,	Независни	универзитет	Бања	Лука,	Бања	Лука,	бр.	09/2014,	стр.	141.
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до	се	га	из	ра	зи	тих	ли	дер	ских	кам	па	ња	–	оне	мо	гу	да	до	би	ју	и	
та	ко	зва	не	„лич	не“	гла	со	ве	од	оних	ко	ји	ина	че	гла	са	ју	за	не	ку	
дру	гу	пар	ти	ју.	На	кра	ју,	али	не	и	нај	ма	ње	зна	чај	но,	имиџ	ли
де	ра/кан	ди	да	та	је	не	по	сред	на	де	тер	ми	нан	та	из	бор	не	од	лу	ке	
би	ра	ча.	„Ре	зул	та	ти	ис	тра	жи	ва	ња	зна	ча	ја	уло	ге	ими	џа	кан	ди
да	та	и	ли	де	ра	у	из	бор	ном	про	це	су	упу	ћу	ју	нас	на	два	за	кључ
ка:	(1)	очи	то	је	да	је	уло	га	по	је	ди	на	ца,	то	јест	лич	но	сти	кан
ди	да	та	и	ли	де	ра	то	ком	по	след	ње	че	твр	ти	не	два	де	се	тог	ве	ка	
(а	и	у	пр	ве	го	то	во	две	де	це	ни	је	два	де	сет	пр	вог	ве	ка,	прим.	
аут)	по	ста	ла	све	‘ви	дљи	ви	ја’	у	по	ли	ти	ци	у	ши	рем	сми	слу,	ка
ко	у	САД,	та	ко	и	у	дру	гим	де	мо	крат	ским	зе	мља	ма	и	(2)	да	је	
ис	тра	жи	ва	чи	из	бор	ног	по	на	ша	ња	све	че	шће	узи	ма	ју	за	пре
су	дан	фак	тор	из	бор	не	од	лу	ке.“6	Да	кле,	имиџ	ли	де	ра	по	ста	је	
све	зна	чај	ни	ји	фак	тор	из	бор	не	од	лу	ке	ко	ји	је	за	пра	во	кључ	ни	
фак	тор	из	бор	не	мо	ти	ва	ци	је	код	ли	дер	ских	кам	па	ња,	бу	ду	ћи	
да	оне	ра	чу	на	ју	на	сли	ку	ли	де	ра	ко	ја	је	то	ком	вре	ме	на	фор
ми	ра	на	у	јав	но	сти.	Ти	ме	се	ви	ше	ци	ља	на	емо	тив	ноафек	тив
ни	од	нос	ко	ји	по	тен	ци	јал	ни	би	ра	чи	га	је	пре	ма	не	ком	ли	де	ру,	
уве	ре	ње	у	 спо	соб	ност	 ли	де	ра,	 као	и	по	зи	тив	но	 оце	њи	ва	ње	
ње	го	вих	лич	них	осо	би	на.	Би	рач	ко	ји	је	нео	д	лу	чан	и	не	мо	же	
да	на	пра	ви	пре	ци	зну	раз	ли	ку	из	ме	ђу,	уко	ли	ко	она	уоп	ште	и	
по	сто	је,	ре	ше	ња	ко	ја	за	кон	крет	не	про	бле	ме	ну	де	раз	ли	чи	те	
оп	ци	је,	од	лу	ку	ће,	го	то	во	је	из	ве	сно,	до	не	ти	на	осно	ву	ими	џа	
ли	де	ра.	Та	да	по	зи	ци	ју	ра	ци	о	нал	не,	од	но	сно,	про	грам	ске	кам
па	ње,	за	у	зи	ма	ли	дер	ска.	Схва	тив	ши	све	на	ве	де	не	про	це	се	на	
по	чет	ку	ра	да,	ре	ле	вант	ност	на	ше	ана	ли	зе,	у	оп	штем	сми	слу,	
ни	је	упит	на.

2. ЛИ ДЕР СКЕ КАМ ПА ЊЕ У СР БИ ЈИ

Као	што	смо	утвр	ди	ли	у	прет	ход	ном	по	гла	вљу,	са	фе
но	ме	ном	ли	дер	ских	кам	па	ња	је	у	уској	ве	зи	и	пер	со	на	ли	за
ци	ја	по	ли	ти	ке.	По	ме	ну	то	је	већ	да	је	у	Ср	би	ји	при	су	тан	ви	сок	
сте	пен	ли	дер	ства	у	по	ли	ти	ци,	ка	ко	оној	ко	ју	ви	ди	мо	„спо	ља“,	
та	ко	и	уну	тар	стра	нач	кој.	Ка	ко	би	смо	ка	сни	је	бо	ље	раз	у	ме
ли	са	му	сту	ди	ју	слу	ча	ја,	освр	ну	ће	мо	се	на	основ	не	по	став	ке	
пер	со	на	ли	за	ци	је	по	ли	ти	ке	и	ли	дер	ских	кам	па	ња	у	Ср	би	ји.

6	 Синиша	 Атлагић,	 Партијска идентификација као детерминанта изборне
мотивације:Теоријске контроверзеи проблеми емпиријског истраживања,	
ФЕС,	ФПН,	Београд,	2007,	стр.	105106.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 3/2016, год. XII vol. 27 стр. 51-72

55

Пре	све	га,	про	се	чан	срп	ски	би	рач	нео	сно	ва	но,	по	не	ка
да	и	сле	по,	ве	ру	је	у	сна	жног	ли	де	ра.	„Пре	на	гла	ше	но	при	да
ва	ње	 ва	жно	сти	 по	ли	тич	ким	 ли	де	ри	ма,	 као	 по	је	дин	ци	ма,	 и	
до	ми	на	ци	ја	њи	хо	ве	лич	но	сти	не	са	мо	над	по	ли	тич	ким,	већ	
укуп	ним	дру	штве	ним	жи	во	том,	до	бро	је	по	знат	фе	но	мен	из	
срп	ске	по	ли	тич	ке	исто	ри	је,	ко	ји	је	свој	нај	ек	стрем	ни	ји	из	раз	
до	био	у	Бро	зо	во	до	ба,	у	тзв.	кул	ту	лич	но	сти.“7	У	осно	ви,	че
ти	ри	 је	 фак	то	ра	 пер	со	на	ли	зо	ва	но	сти,	 од	но	сно	 до	ми	на	ци	је	
ли	дер	ских	кам	па	ња	у	Ср	би	ји:	(1)	пер	со	на	ли	зо	ва	ност	по	ли	ти
ке;	(2)	од	нос	стра	на	ка	пре	ма	би	ра	чи	ма	–	же	ља	да	се	на	нај	јед
но	став	ни	ји	на	чин	обра	ти	гра	ђа	ни	ма;	(3)	не	ја	сно	из	ди	фе	рен
ци	ра	на	по	ли	тич	ка	сце	на;	(4)	(не)по	сто	ја	ње	уну	тар	стра	нач	ке	
де	мо	кра	ти	је;	(5)	ин	сти	ту	ци	о	нал	ни	оквир.

Оп	шта	пер	со	на	ли	зо	ва	ност	по	ли	ти	ке	у	Ср	би	ји	има	ви
ше	узро	ка	и	сво	јих	ма	ни	фе	ста	ци	ја.	Би	ло	ка	ко	би	ло,	гра	ђа	ни	
су	сна	жни	је	при	вр	же	ни	ли	де	ру	не	го	по	ли	тич	кој	пар	ти	ји,	те	
је	и	иден	ти	фи	ка	ци	ја	са	њи	ма	мно	го	 ја	ча,	па	ће	те	че	сто	чу
ти	да	је	не	ко	за	Ву	чи	ћа,	Ше	ше	ља,	Ра	ду	ло	ви	ћа.	Сва	ко	ис	тра
жи	ва	ње	јав	ног	мње	ња	у	по	след	ње	вре	ме	ба	ра	та	по	дат	ком	да	
је	знат	но	ве	ћа	по	др	шка	од	ре	ђе	ним	пред	сед	ни	ци	ма	стра	на	ка	
не	го	њи	ма	са	ми	ма,	што	је	нај	ви	ше	уоч	љи	во	у	слу	ча	ју	Срп
ске	на	пред	не	стран	ке	и	Алек	сан	дра	Ву	чи	ћа,	Со	ци	ја	ли	стич	ке	
пар	ти	је	Ср	би	је	и	Иви	це	Да	чи	ћа,	као	и,	ре	зул	та	ти	по	след	ња	
три	из	бор	на	пар	ла	мен	тар	на	ци	клу	са	су	по	ка	за	ла,	Срп	ске	ра
ди	кал	не	стран	ке	и	Во	ји	сла	ва	Ше	ше	ља.	Гра	ђа	ни	Ср	би	је,	по	ка
за	ла	су	ис	тра	жи	ва	ња,	не	гла	са	ју	еко	ном	ски,8	што	је	од	ли	чан	
те	рен	 за	 про	мо	ци	ју	 ли	де	ра	 са	 оп	штим,	 али	 при	ма	мљи	вим	
обе	ћа	њи	ма.	На	овом	ме	сту	се	ипак	мо	ра	мо	освр	ну	ти	на	та	кву	
тврд	њу,	не	же	ле	ћи	у	би	ти	да	је	опо	врг	не	мо,	али	сва	ка	ко	да	је	
до	пу	ни	мо	 по	је	ди	ним	 раз	ми	шља	њи	ма.	 На	и	ме,	 те	о	ре	ти	ча	ри	
ра	ци	о	нал	ног	из	бо	ра	же	ле	да	из	бор	ну	од	лу	ку	све	ду	на	пре	фе
рен	ци	је	би	ра	ча	ко	је	су	за	сно	ва	не	на	мак	си	ми	за	ци	ји	лич	не	ко
ри	сти.	Еко	ном	ско	гла	са	ње,	као	део	кон	цеп	та	еко	ном	ске	те	о
ри	је	де	мо	кра	ти	је,	сво	је	ко	ре	не	ву	че	од	Ен	то	ни	ја	Да	ун	са,	ко	ји	

7	 Мирјана	Васовић,	 „Персонализација	 политике	 у	 ‘транзиционој’	 политичкој	
култури	Србије:	Социјалнопсихолошка	исходишта	и	политичке	последице“,	
у:	ДемократијауполитичкимстранкамаСрбије	(уредник:	Зоран	Лутовац),	
ФЕС,	Институт	друштвених	наука,	Београд,	2006,	стр.	56.

8	 Видети	детаљније	у:	Бобан	Стојановић,	„Да	ли	бирачи	у	Србији	‘економски’	
гласају“,	Политичкиживот,	Центар	 за	демократију	Факултета	политичких	
наука,	Београд,	бр.	11/2014,	стр.	7484.
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прет	по	ста	вља	да	је	сва	ка	ин	ди	ви	дуа	ра	ци	о	нал	на	и	се	бич	на,	
и	 ко	ји	 се	 ин	тер	пре	ти	ра	 на	 сле	де	ћи	 на	чин:	 „еко	ном	ска	 те	о
ри	ја	так	ми	че	ња	пар	ти	ја	ба	ви	се	ин	тер	ак	ци	јом	ску	па	гла	са	ча	
ко	ји	 на	сто	је	 мак	си	ми	зи	ра	ти	 соп	стве	но	 бла	го	ста	ње	 и	 ску	па	
по	ли	тич	ких	пар	ти	ја	ко	је	те	же	мак	си	ми	зи	ра	ти	сво	је	из	гле	де	
за	пру	жа	ње	по	ли	тич	ких	услу	га	дру	штву.“9	До	дат	но,	„би	ра	чи	
гла	са	ју	 за	оне	из	бор	не	ак	те	ре	за	ко	је	ве	ру	ју	да	ће	им	до	не
ти	нај	бо	ље	еко	ном	ске	ре	зул	та	те	(раст	жи	вот	ног	стан	дар	да).	
Ова	ко	по	ста	вље	но	економско	гла	са	ње	се	мо	же	до	ве	сти	у	ве	зу	
са	ра	ци	о	нал	ним	из	бо	ром	би	ра	ча,	јер	ће	би	ра	чи	гла	са	ти	за	оне	
пар	ти	је	за	ко	је	ми	сле	да	ће	им	до	не	ти	раст	жи	вот	ног	стан	дар
да	и	бо	ље	усло	ве	жи	во	та.“10	Ме	ђу	тим,	да	ли	се	цео	је	дан	сло
жен	фе	но	мен	као	што	је	из	бор	на	мо	ти	ва	ци	ја	мо	же	све	сти	на	
раст	соп	стве	ног,	се	бич	но	гле	да	ног,	жи	вот	ног	стан	дар	да?	Ау
тор	сма	тра	да	не	мо	же,	чи	ме	се	при	бли	жа	ва	те	о	ре	ти	ча	ри	ма	
би	хе	ви	о	ра	ли	зма	ко	ји	би	ис	пи	ти	ва	ли	цео	низ	раз	ли	чи	тих	ин
ди	ка	то	ра,	као	што	су	иден	ти	фи	ка	ци	ја	са	пар	ти	јом	и	иде	о	ло
ги	јом,	лич	ни	и	пар	тиј	ски	успех,	ин	ди	ви	ду	ал	не	и	ко	лек	тив	не	
ко	ри	сти	и	сл.11	У	ши	ро	ко	по	сма	тра	ној	ва	ри	ја	ци	ји	раз	ли	чи	тих	
гру	па,	ја	сно	је	уоч	љи	во	да	љу	ди	не	де	ла	ју	во	де	ћи	се	ма	те	ри
јал	ном	 ра	ци	о	нал	но	шћу,	 већ	 ће	 у	 зна	чај	ном	 бро	ју	 слу	ча	је	ва	
де	ло	ва	ти	 ал	тру	и	стич	но,	 усло	вље	ни	 број	ним	 струк	ту	ра	ма,	
сво	јим	 на	ви	ка	ма,	 кул	тур	ним	 кон	тек	стом	 и	 дру	гим	 фак	то
ри	ма	 ко	је	 ни	је	мо	гу	ће	 јед	но	став	но	 све	сти	 на	 про	ми	шља	ње	
соп	стве	ног	ма	те	ри	јал	ног	ин	те	ре	са.	До	дат	но	про	бле	ма	тич	но	
је	сте	пи	та	ње	шта	за	пра	во	прет	по	ста	вља	ра	ци	о	нал	ни	из	бор,	
чак	и	све	ден	на	чист	ма	те	ри	јал	ни	ин	те	рес.	Да	ли	би	се	до
след	но	за	ла	га	ње	не	ких	стра	на	ка	за	оста	нак	Ко	со	ва	и	Ме	то
хи	је	у	 гра	ни	ца	ма	Ре	пу	бли	ке	Ср	би	је	мо	гао	по	сма	тра	ти	и	из	
еко	ном	ског	 угла	 –	 услед	 ве	ли	ких	 руд	них	бо	гат	ста	ва	 на	 тој	
те	ри	то	ри	ји	–	чи	ме	то	по	ста	је	еко	ном	ско,	а	не	на	ци	о	нал	но	пи
та	ње,	те	би	ра	ци	о	нал	ни	би	рач	тре	ба	ло	да	се	окре	не	стран	ка
ма	та	кве	про	ве	ни	јен	ци	је?	Ка	ко	не	би	смо	ула	зи	ли	у	пре	те	ра	не	

9	 Michael	Laver,	Privatneželjeipolitika,	Naklada	Jesenski	i	Turk,	Zagreb,	2005,	str.	
160.

10	 Бобан	Стојановић,	 „Да	 ли	 бирачи	 у	Србији	 ‘економски“	 гласају’,	 нав.дело,	
стр.	75.

11	 Истраживање	политичке	партиципације	видети	у:	Whitley,	Seyd,	према:	Da
vid	Sanders,	„Bihevioralizam“,	Teorijeimetodepolitičkeznanosti	(urednici:	David	
Marsh,	Gerry	Stoker),	Fakultet	političkih	znanosti,	Zagreb,	2005,	str.	5359.
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ди	ску	си	је	ко	је	ни	су	цен	трал	не	за	пред	мет	овог	ра	да,	кон	ста
то	ва	ће	мо	да	по	је	дин	ци	при	ли	ком	гла	са	ња	че	сто	во	де	ра	чу	на	
и	о	оп	штем	ста	њу	у	др	жа	ви,	до	бро	би	ти	дру	гих	гра	ђа	на	(ка	ко	
оних	бли	ских,	та	ко	и	пот	пу	но	не	по	зна	тих),	чи	ме	су	де	фи	ни
тив	но	спрем	ни	на	од	ре	ђе	не	жр	тве.

По	ли	тич	ке	пар	ти	је,	мак	си	ми	зу	ју	ћи	сво	ју	ко	рист,	у	пр	ви	
план	ста	вља	ју	сна	жног	ли	де	ра,	бу	ду	ћи	да	то	и	са	ми	гра	ђа	ни	
же	ле.	Ра	чу	на	ју	ћи	на	њи	хо	ву	окре	ну	тост	лич	но	сти	ма,	пар	ти
је	сво	јим	де	ло	ва	њем	до	при	но	се	на	став	ку	тог	трен	да.	По	ли
тич	ки	про	гра	ми	су	у	тој	ме	ри	слич	ни,	а	мо	гло	би	се	ре	ћи	и	
су	штин	ски	не	функ	ци	о	нал	ни,	 да	 гра	ђа	ни	на	 осно	ву	њих	не	
мо	гу	на	ква	ли	те	тан	на	чин	да	до	не	су	од	лу	ку.	Та	ко	ђе,	у	др	жа
ви	као	што	је	на	ша	се	из	бор	на	кам	па	ња	сво	ди	на	утр	ки	ва	ње	
ко	ће	обе	ћа	ти	сла	ђи	мед	и	бе	ље	мле	ко,	па	гра	ђа	ни	не	би	ра	ју	
кон	крет	не	јав	не	по	ли	ти	ке.	Пар	ти	је	ма	хом	не	при	ка	зу	ју	раз
ра	ђа	не	ме	ре	и	њи	хо	ве	оче	ки	ва	не	ефек	те,	па,	у	су	шти	ни,	ни	
не	по	сто	је	озбиљ	ни	пла	но	ви	на	осно	ву	ко	јих	гра	ђа	ни,	чак	и	
ка	да	би	би	ли	до	вољ	но	по	ли	тич	ки	све	сни,	мо	гу	да	од	лу	че	за	
ко	га	ће	гла	са	ти.	Ка	да	они	ве	ћин	ски	свој	глас	да	ју	пар	ти	ја	ма	
са	мањ	ком	ре	ал	них	пред	ло	га	јав	них	по	ли	ти	ка,	пред	став	ни	ци	
тих	пар	ти	ја	по	ста	ју	део	ин	сти	ту	ци	ја,	што	по	сле	дич	но	ко	ри
сте	да	до	но	се	и	спро	во	де	по	ли	ти	ке	ка	кве	же	ле.	Та	ко	ђе,	ва	жно	
је	 до	та	ћи	 се	 пи	та	ња	 уну	тра	шње	 (не)де	мо	кра	тич	но	сти	 пар
ти	ја.	 Од	 да	нас	 ре	ле	вант	них	 по	ли	тич	ких	 стра	на	ка,	 мо	же	мо	
кон	ста	то	ва	ти	да	је	пред	сед	ник	Де	мо	крат	ске	стран	ке	Ср	би	је	
Во	ји	слав	Ко	шту	ни	ца	 дао	 остав	ку	 на	кон	 из	бор	ног	 не	у	спе	ха	
2014.	 го	ди	не,	 Сан	да	 Ра	шко	вић	Ивић	 је	 на	 ме	сто	 пр	ве	 лич
но	сти	исте	стран	ке	то	учи	ни	ла	2016.	го	ди	не	на	кон	не	сла	га
ња	са	ве	ћим	бро	јем	ко	а	ли	ци	ја	са	на	пред	ња	ци	ма	на	ло	кал	ном	
ни	воу,	док	је	То	ми	слав	Ни	ко	лић	иза	шао	из	СНСа	због	то	га	
што	је	по	стао	пред	сед	ник	Ср	би	је.	Оста	ли	пред	сед	ни	ци	пар
ти	ја	вла	да	ју	су	ве	ре	но	од	њи	хо	вог	осни	ва	ња,	у	че	му	их	го	то	во	
ис	кљу	чи	во	смрт	мо	же	спре	чи	ти.	„Са	дру	ге	стра	не,	иако	је	у	
окви	ру	ДСа	би	ло	де	мо	крат	ских	про	ме	на	пар	тиј	ског	ше	фа,	
че	ста	 је	 по	ја	ва	 да	 на	кон	 гу	бит	ка	 уну	тар	пар	тиј	ских	из	бо	ра,	
бив	ши	пред	сед	ни	ци	или	кан	ди	да	ти	за	пред	сед	ни	ке	на	пу	сте	
пар	ти	ју	и	осну	ју	но	ву	пар	ти	ју	у	ко	јој	по	ста	ју	ше	фо	ви	(Че	до
мир	 Јо	ва	но	вић,	Бо	рис	Та	дић,	Зо	ран	Жив	ко	вић).“12	На	кра	ју,	

12	 Јелена	Лончар,	Бобан	Стојановић,	 „Изборне	кампање	у	Србији	од	2000.	 до	
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али	не	и	нај	ма	ње	 ва	жно,	 ин	сти	ту	ци	о	нал	ни	 оквир	у	 јед	ном	
де	лу	кро	ји	на	чин	на	ко	ји	мо	же	мо	да	раз	у	ме	мо	при	су	ство	или	
од	су	ство	ли	дер	ства.	Из	бор	ни	си	стем	у	Ре	пу	бли	ци	Ср	би	ји	је	
та	кав	да	 је	у	пр	ви	план	ста	вљен	ли	дер	ко	ји	 је	но	си	лац	ли
сте	(и/или	пр	ви	на	ли	сти),	те	је	он	пер	со	ни	фи	ка	ци	ја	не	са	мо	
пар	ти	је,	 већ	 и	 го	то	во	 свих	 оста	лих	 кан	ди	да	та	 ко	ји	 су	 без
лич	ни.	 Као	 ком	би	на	ци	ја	 на	ве	де	них	 фак	то	ра,	 ре	зул	тат	 ко	ји	
про	из	и	ла	зи	 је	 ја	сан.	По	след	ња	ем	пи	риј	ска	ис	тра	жи	ва	ња	су	
то	и	по	ка	за	ла:	на	осно	ву	по	да	та	ка	је	до	ка	за	но	да	је	кам	па	ња	
ко	ју	во	де	кан	ди	да	ти	за	по	сла	ни	ке	пот	пу	но	ли	ше	на	би	ло	ка
кве	соп	стве	но	сти,	већ	да	је	окре	ну	та	ис	кљу	чи	во	про	мо	ци	ји	
стран	ке,	и,	на	ма	на	ро	чи	то	зна	чај	но,	ли	де	ра.13	Уко	ли	ко	у	ско
ри	јој	бу	дућ	но	сти	не	до	ђе	до	не	ких	ве	ли	ких	про	ме	на,	мо	же	се	
оче	ки	ва	ти	на	ста	вак	овог	трен	да.

Ме	ђу	тим,	 мо	ра	мо	 ис	та	ћи	 да	 об	но	ва	 ви	ше	пар	ти	зма	 у	
Ср	би	ји	са	со	бом	ни	је	до	не	ла	ли	дер	ску	кам	па	њу.	На	и	ме,	„за	
кам	па	ње	1990.	и	1992.	го	ди	не	у	це	ли	ни	узев,	чак	би	се	мо	гло	
ре	ћи	да	су	пред	ста	вља	ле	пре	те	жно	пар	тиј	ске	кам	па	ње.“14	На
кон	то	га	сле	ди	„до	ба	ли	де	ра“	ка	да	је	реч	о	из	бор	ним	кам	па
ња	ма.	Освр	ћу	ћи	се	на	не	ко	ли	ко	по	след	њих	из	бо	ра,	мо	же	мо	
при	ме	ти	ти	ја	ке	ли	дер	ске	тен	ден	ци	је.	При	ме	ра	ра	ди,	ауто	ру	
се	сли	ко	ви	том	чи	ни	кам	па	ња	ко	а	ли	ци	је	Де	мо	крат	ска	стран
ка	Ср	би	ја	–	Но	ва	Ср	би	ја	за	пар	ла	мен	тар	не	из	бо	ре	2007.	го
ди	не,	 у	 вре	ме	 ка	да	 је	 пред	сед	ник	ДССа	 био	Во	ји	слав	Ко
шту	ни	ца.	На	и	ме,	 ова	 кам	па	ња	 је	 би	ла	 пре	пу	на	 хва	ло	спе	ва	
Ко	шту	ни	ци,	 ис	кљу	чи	во	 се	 он	по	ја	вљи	вао	на	про	мо	тив	ним	
ма	те	ри	ја	ли	ма	 и	 удар	не	 по	ру	ке	 су	 са	др	жа	ле	 ње	го	во	 име.15 
Екла	тан	тан	при	мер	пред	ста	вља	и	Иви	ца	Да	чић	ко	ји	нам	се	
обра	ћао	са	свих	бил	бор	да	Со	ци	ја	ли	стич	ке	пар	ти	је	Ср	би	је	у	
кам	па	њи	за	из	бо	ре	2014.	го	ди	не,	где	је,	уз	ње	гов	лик	и	ве	ли	ки	

2014.	 године“,	 у:	Какоинтерну страначку демократију учинитимогућом?
Институционалнифакториидинамикаунутарстраначкиходноса	(уредници:	
Зоран	Стојиљковић,	Душан	Спасојевић,	Јелена	Лончар),	Факултет	политичких	
наукa,	Центар	за	мониторинг	и	истраживање,	Београд,	Подгорица,	2015,	стр.	
97.

13	 Boban	 Stojanović,	 Nikola	 Jović,	 „Personal	 or	 Party	 Election	 Campaigns	 in	
Serbia:	Empirical	Findings“,	ComparativeBalkanPolitics,	Centar	za	monitoring	i	
istraživanje	CeMI,	Podgorica,	No.	01/2016,		pp.	1923.

14	 Зоран	 Славујевић,	Изборне кампање: Поход на бираче – Случај Србије од
1990.до2007.године,	нав.	дело,	стр.	50.

15	 Исто,	стр.	151.
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пот	пис,	ста	ја	ло	„Ја	сно.“	или	„Од	луч	но.“,	па	чак	и	јед	но	став	но	
„Да	чић“.	Та	ко	ђе,	две	по	след	ње	из	бор	не	кам	па	ње	Срп	ске	на
пред	не	стран	ке	за	пар	ла	мен	тар	не	из	бо	ре	су	од	ли	чан	при	мер	
ли	дер	ске	 кам	па	ње	 у	 свр	ху	 про	мо	ци	је	 Алек	сан	дра	 Ву	чи	ћа.	
Ка	да	по	гле	да	мо	на	зи	ве	ли	сте	за	пар	ла	мен	тар	не	из	бо	ре	2014.	
го	ди	не	и	2016.	го	ди	не,	при	ме	ћу	је	мо	упра	во	до	ми	на	ци	ју	ли	де
ра,	што	је	на	ро	чи	то	из	ра	зи	то	у	дру	го	на	ве	де	ном	слу	ча	ју,	где	
не	по	сто	ји	ни	уоби	ча	је	ни	на	зив	по	ли	тич	ке	пар	ти	је	или	гру
пе	њих;	чи	тав	про	мо	тив	ни	ма	те	ри	јал	се	осла	њао	на	Ву	чи	ћа,	
ње	гов	лик,	пи	смо	гра	ђа	ни	ма	и	сл,	уз	на	по	ме	ну	да	је	кам	па	ња	
2016.	го	ди	не	по	че	ла	без	по	ја	вљи	ва	ња	ли	де	ра	на	пред	ња	ка	на,	
ре	ци	мо,	бил	бор	ди	ма,	али	је	са	про	те	ком	кам	па	ње	то	„ис	пра
вље	но“;	ка	да	се	Ву	чић	ни	је	ди	рект	но	обра	ћао	ауди	то	ри	ју	му,	
са	рад	ни	ци	по	на	вља	ју	ње	го	ве	ре	чи,	по	је	ди	ни	чак	ими	ти	ра	ју	
и	ге	сто	ве	итд.	Цви	је	тин	Ми	ли	во	је	вић,	по	ма	ло	и	за	је	дљи	во,	
али	са	при	лич	ном	тач	но	шћу,	ука	зу	је	на	од	нос	би	ра	ча	Срп	ске	
на	пред	не	стран	ке	пре	ма	тој	пар	ти	ји	и	Алек	сан	дру	Ву	чи	ћу:	
„Они	чак	ни	не	зна	ју	ко	је	дру	ги	на	ли	сти.“16	На	рав	но,	ни	су	
све	из	бор	не	кам	па	ње	у	об	но	вље	ном	срп	ском	ви	ше	стра	нач	ју	
има	ле	ка	рак	тер	ли	дер	ске,	што	ће	мо,	ка	да	је	реч	о	кам	па	њи	за	
пар	ла	мен	тар	не	из	бо	ре	2016.	го	ди	не,	и	на	зна	чи	ти.

3. ПАР ЛА МЕН ТАР НИ ИЗ БО РИ 2016. ГО ДИ НЕ  
– ОП ШТИ КОН ТЕКСТ

Из	бо	ри	24.	апри	ла	2016.	го	ди	не	су	је	да	на	е	сти	пар	ла	мен
тар	ни	из	бо	ри	од	об	но	ве	ви	ше	стра	нач	ја	у	Ср	би	ји	1990.	го	ди	не.	
Пар	ла	мен	тар	ни	из	бо	ри	су	рас	пи	са	ни	на	кон	све	га	две	го	ди	не	
вла	де	СНСа	и	СПСа	на	чи	јем	је	че	лу	био	Алек	сан	дар	Ву
чић.	Пар	ла	мен	тар	ни	из	бо	ри	2016.	го	ди	не	су	би	ли	при	лич	но	
из	ве	сни	у	сми	слу	по	бед	ни	ка	–	зна	ло	се	да	ће	то	би	ти	СНС,	
што	се	ка	сни	је	и	об	и	сти	ни	ло,	али	је	би	ло	при	лич	но	из	не	на
ђе	ње	што	је	ве	ли	ки	број	опо	зи	ци	о	них	гру	па	пре	шао	цен	зус.	
По	ред	по	врат	ка	евро	скеп	тич	не	опо	зи	ци	је	оли	че	не	у	ра	ди	ка
ли	ма	 и	ДССу	 (ко	ја	 је	 на	 из	бо	ри	ма	 на	сту	пи	ла	 у	 ко	а	ли	ци	ји	
са	Две	ри	ма),	као	и	„ста	рих	опо	зи	ци	о	на	ра“	–	ДСа	и	СДСа,	
пр	ви	пут	су	се	у	скуп	штин	ским	клу	па	ма	на	шли	и	по	сла	ни

16	 Ивана	 Јаснић,	 „Ово	 су	 слогани	 за	 изборе:	 Шта	 странке	 поручују	 својим	
слоганима“,	Блиц,	9.3.2016.
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ци	по	кре	та	До	ста	је	би	ло.	У	На	род	ној	скуп	шти	ни	Ре	пу	бли	ке	
Ср	би	је	на	кон	ових	из	бо	ра	пар	ти	ци	пи	ра	ју	и	СПС	и	стран	ке	
на	ци	о	нал	них	ма	њи	на	–	ма	ђар	ске,	бо	шњач	ке,	ал	бан	ске	и	сло
вач	ке.

Ка	да	 је	 реч	 о	 тро	шко	ви	ма	 кам	па	ње	 за	пар	ла	мен	тар	не	
из	бо	ре	2016.	го	ди	не,	Тран	спа	рент	ност	Ср	би	ја	 је	оце	ни	ла	да	
су	они	и	да	ље	ви	со	ки,	али	су	ма	њи	не	го	у	прет	ход	ним	из	бор
ним	ци	клу	си	ма,	при	че	му	је	ве	ћи	број	фак	то	ра	ути	цао	на	та
кав	след	до	га	ђа	ја,	уз	на	по	ме	ну	да	је	СНС	од	ре	ђе	ним	фор	ма	ма	
ус	пе	ла	да	бу	де	у	до	ми	нант	ном	по	ло	жа	ју.17	Оно	што	 је	на	ма	
мно	го	зна	чај	ни	је,	је	сте	чи	ње	ни	ца	да	су	пар	ла	мен	тар	ни	из	бо
ри	одр	жа	ни	исто	га	да	на	као	и	по	кра	јин	ски	и	ло	кал	ни	(у	го	то
во	свим	ло	кал	ним	са	мо	у	пра	ва	ма).	Ова	ква	кон	сте	ла	ци	ја	по	го
ду	је	ли	дер	ској	кам	па	њи,	бу	ду	ћи	да	је	оп	шта	пар	тиј	ска	кам
па	ња	за	сно	ва	на	на	про	мо	ци	ји	ли	де	ра	пар	ти	је.	Уз	ре	пу	блич	ке	
из	бо	ре,	ло	кал	не	кам	па	ње	(ко	је	укљу	чу	ју	ло	кал	не	кан	ди	да	те	
и	ло	кал	не	те	ме)	го	то	во	да	не	по	сто	је.	Рас	по	ло	жи	ви	ре	сур	си	
се	ко	ри	сте	за	про	мо	ци	ју	пар	ти	је	и,	по	себ	но,	ње	ног	ли	де	ра.	У	
слу	ча	ју	по	себ	ног	одр	жа	ва	ња	ло	кал	них	из	бо	ра,	пар	ти	је	мо	ра
ју	сво	ју	па	жњу	да	усме	ре	пр	вен	стве	но	на	ло	кал	не	по	ли	ти	ке	
и	по	је	дин	це	ко	ји	се	кан	ди	ду	ју,	а	то	не	рет	ко	пред	ста	вља	про
блем,	прем	да,	исти	ни	за	во	љу,	и	ло	кал	ни	из	бо	ри	у	Ср	би	ји	су	
го	то	во	по	пра	ви	лу	усме	ре	ни	на	про	мо	ци	ју	ли	де	ра	пар	ти	је,	а,	
се	кун	дар	но,	 и	 са	ме	 пар	ти	је.	Ова	квим	 окол	но	сти	ма	 смо	 до
шли	до	си	ту	а	ци	је	да	је	ли	дер	ска	кам	па	ња	мо	ра	ла	би	ти	го	то
во	пра	ви	ло	из	бо	ра	2016.	го	ди	не,	што	се	у	прак	си	и	об	и	сти
ни	ло.	 Не	за	ви	сни	 по	сма	тра	чи	 из	бор	ног	 про	це	са,	 оли	че	ни	 у	
ини	ци	ја	ти	ви	ор	га	ни	за	ци	је	ци	вил	ног	дру	штва	ЦР	ТА	(Цен	тар	
за	ис	тра	жи	ва	ње,	 тран	спа	рент	ност	и	од	го	вор	ност)	 „Гра	ђа	ни	
на	стра	жи“	до	шли	су	до	ја	сног	за	кључ	ка:	„Оно	што	се	мо	гло	
чу	ти	и	ви	де	ти	на	те	ре	ну	су	углав	ном	ли	дер	ске	кам	па	ње,	са	
ја	ко	 ма	ло	 про	сто	ра	 за	 де	ба	ту	 и	 ди	ја	лог.“18	 Да	кле,	 ли	дер	ска	
кам	па	ња	је	до	ми	ни	ра	ла	2016.	го	ди	не,	као	што	је	био	слу	чај	и	
са	не	ким	прет	ход	ним	из	бор	ним	ци	клу	си	ма.

17	 Видети	детаљније	у:	Мониторингфинансирањакампањезапарламентарне,
покрајинскеилокалнеизбореодржанеуРепублициСрбији,предизбореод24.
априла2016	 (сажетак	појединих	налаза),	Транспарентност	Србија,	Београд,	
2016,	стр.	45.

18 „Први	извештај	дугорочних	посматрача	за	период	24.	март	–	3.	април“,	Интернет,	
http://www.gradjaninastrazi.rs/stranice/prviizvestajdugorocnihposmatracaza
period24mart3april,	2.7.2016.
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Ме	ђу	тим,	 по	сто	је	 и	 пар	ти	је	 ко	је	 се	 ни	су	 при	кло	ни	ле	
том	трен	ду	и	ни	су	во	ди	ле	из	ра	зи	то	ли	дер	ску	кам	па	њу.	При
мер	пред	ста	вља	Де	мо	крат	ска	стран	ка,	од	но	сно	ко	а	ли	ци	ја	ко
ју	је	она	пред	во	ди	ла.	Пре	све	га,	сам	на	зив	ли	сте	ни	у	јед	ном	
свом	сег	мен	ту	ни	је	са	др	жао	име	ли	де	ра	стран	ке,	већ	је	по	ред	
сло	га	на	(За	пра	вед	ну	Ср	би	ју)	упу	ћи	ва	ла	на	но	се	ћу	пар	ти	ју	и	
ње	не	ко	а	ли	ци	о	не	парт	не	ре	(ДС,	Но	ва,	ДСХВ,	ЗЗС).	Са	дру	ге	
стра	не,	из	бор	ни	про	мо	тив	ни	ма	те	ри	ја	ли	ни	су	пред	ста	вља	ли	
лик	Бо	ја	на	Пај	ти	ћа,	пред	сед	ни	ка	де	мо	кра	та,	већ	су	се	фо	ку
си	ра	ли	на	по	ру	ке	по	пут	„До	сто	јан	ство	ти	ни	ко	не	сме	од	у	зе
ти“	и	„За	вра	ћа	ње	пла	та	и	пен	зи	ја“.	Од	го	вор	на	пи	та	ње	због	
че	га	 се	ДС	 од	лу	чио	 на	 ова	кав	 вид	 кам	па	ње	 јед	ним	 сво	јим	
зна	чај	ним	де	лом	ле	жи	у	чи	ње	ни	ци	да	гра	ђа	ни	не	пре	по	зна	ју	
Бо	ја	на	Пај	ти	ћа	као	сна	жног	ли	де	ра,	па	се	мо	же	прет	по	ста	ви
ти	да	не	би	би	ло	пре	ви	ше	до	би	та	ка	за	де	мо	кра	те	да	су	у	пр	ви	
план	ста	ви	ли	свог	пред	сед	ни	ка.

4. СТУ ДИ ЈА СЛУ ЧА ЈА  
–  КАМ ПА ЊА СРП СКЕ РА ДИ КАЛ НЕ 

СТРАН КЕ ЗА ПАР ЛА МЕН ТАР НЕ ИЗ БО РЕ 
2016. ГО ДИ НЕ

Срп	ска	ра	ди	кал	на	стран	ка	је	на	кон	два	пар	ла	мен	тар	на	
из	бор	на	ци	клу	са	–	2012.	и	2014.	го	ди	не,	2016.	го	ди	не	ус	пе	ла	
да	се	вра	ти	у	На	род	ну	скуп	шти	ну	Ре	пу	бли	ке	Ср	би	је.	Ва	жно	
је	ре	ћи	да	је	2014.	го	ди	не	СРС	осво	ји	ла	72.303	гла	са	(2%),	док	
јој	на	по	след	њим	из	бо	ри	ма	по	ве	ре	ње	ука	за	ло	306.052	би	ра
ча	(8,10%),	чи	ме	је	у	Скуп	шти	ни	пред	ста	вља	22	по	сла	ни	ка.	
На	кон	де	ба	кла	2014.	го	ди	не,	ра	ди	ка	ли	су	се	ипак	вра	ти	ли	на	
ве	ли	ку	по	ли	тич	ку	сце	ну.	Мо	же	се	прет	по	ста	ви	ти	да	је	је	дан	
број	гла	со	ва	ра	ни	је	дат	ДССу	и	Две	ри	ма,	„пре	шао“	на	СРС,	
али	и	да	је	на	из	бо	ре	2016.	иза	шао	ве	ћи	број	би	ра	ча	опре	де
ље	них	за	СРС	не	го	на	прет	ход	не.	Та	ко	ђе,	мо	гу	ће	 је	и	да	се	
је	дан	број	би	ра	ча	СНС	„вра	тио	ко	ре	ни	ма“	на	по	след	њим	из
бо	ри	ма.	Ме	ђу	тим,	не	сум	њи	во	је	нај	ве	ћи	за	ма	јац	ова	квом	ре
зул	тат	ском	бу	му	дао	проф.	др	Во	ји	слав	Ше	шељ,	пред	сед	ник	
СРС	од	ње	ног	осни	ва	ња.	На	и	ме,	Ше	шељ	је	од	лу	ком	Ха	шког	
три	бу	на	ла	пу	штен	на	при	вре	ме	ну	сло	бо	ду	до	из	ри	ца	ња	пре
су	де,	 а	 го	то	во	пред	 са	ме	из	бо	ре	 је	 пр	во	сте	пе	ном	пре	су	дом	
осло	бо	ђен.	Са	мим	по	врат	ком	у	Ср	би	ју	на	кон	го	то	во	12	го	ди
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на,	Ше	шељ	 је	пр	во	кон	со	ли	до	вао	сво	ју	стран	ку,	умор	ну	од	
ве	ли	ких	из	бор	них	не	у	спе	ха,	да	би	за	тим	по	шао	у	„по	ход	на	
би	ра	че“.

Три	јум	фал	ни	 по	вра	так	 из	 Ха	шког	 три	бу	на	ла,	 на	кон,	
ка	ко	 су	 сма	тра	ли	 он	 лич	но,	 ње	го	ви	 са	бор	ци	 и	 ве	ћи	на	 јав
но	сти,	ве	ли	ке	по	бе	де,	би	ла	је	ду	го	иш	че	ки	ва	на	ин	јек	ци	ја	у	
ра	ди	кал	ско	те	ло.	„Ни	шта	не	успе	ва	та	ко	до	бро	као	успех“	–	
ста	ра	је	жи	вот	на,	па	и	по	ли	тич	ка	исти	на.	Још	ако	је	тај	успех	
по	бе	да	над	омра	же	ним	су	дом,	ма	ло	шта	мо	же	да	по	ква	ри	до
бар	по	ли	тич	ки	и	ка	сни	ји	из	бор	ни	ре	зул	тат.	Ве	ли	ки	ми	тинг	
у	Бе	о	гра	ду	ко	јим	је	обе	ле	жен	по	вра	так	Во	ји	сла	ва	Ше	ше	ља,	
по	твр	ђу	је	из	не	ту	те	зу.

Иако	се	сма	тра	ло	да	ће	Ше	шељ	услед	ду	го	трај	ног	бо
рав	ка	у	Ха	шком	три	бу	на	лу	ма	ње	или	ви	ше	про	ме	ни	ти	сво
је	по	на	ша	ње,	остао	је	исти	као	што	је	увек	био.	Кон	стант	не	
ак	ци	је,	од	ко	јих	не	ке	и	спек	та	ку	лар	не	(по	пут	па	ље	ња	за	ста
ва	 Европ	ске	 уни	је	 и	Хр	ват	ске),	 да	ле	 су	Ше	ше	љу	 од	ре	ђе	ни	
ме	диј	ски	про	стор,	што	 је	и	же	ља	 јед	ног	по	ли	ти	ча	ра	 са	ду
гим	ста	жом.	Ка	да	му	се	ни	је	пру	жа	ла	мо	гућ	ност	да	се	обра
ти	гра	ђа	ни	ма	Ср	би	је	по	сред	ством	на	ших	масме	ди	ја,	чи	нио	
је	то	окол	ним	пу	тем.	Та	ко	је	ко	ри	стио	хр	ват	ску	кам	па	њу	за	
пред	сед	нич	ке	из	бо	ре	ка	ко	би	се	па	жљи	во	сми	шље	ним	про
во	ка	тив	ним	из	ја	ва	ма	ње	гов	глас	чуо	и	у	Ср	би	ји.	Та	ко	ђе,	ни	је	
се	ли	био	по	сред	ног	или	не	по	сред	ног	ула	ска	у	ри	ја	ли	ти	про
гра	ме.	Го	сту	ју	ћи	у	еми	си	ји	код	Ми	ло	ми	ра	Ма	ри	ћа	био	је	у	
при	ли	ци	 да	 од	го	ва	ра	 на	 пи	та	ња	 уче	сни	ка	 „Па	ро	ва“,	 док	 је	
не	ко	ли	ко	 са	ти	 био	 при	су	тан	 и	 на	 „Фар	ми“.	Уче	ство	ва	ње	 у	
еми	си	ја	ма	за	бав	ног	ка	рак	те	ра	ни	је	не	по	зна	ни	ца	за	Во	ји	сла	ва	
Ше	ше	ља,	бу	ду	ћи	да	се	и	да	нас	пре	при	ча	ва	ју	ње	го	ви	на	сту	пи	
код	ле	ген	дар	ног	Ми	ни	мак	са,	при	че	му	та	кве	еми	си	је	пра	ти	
ве	ли	ки	број	гле	да	ла	ца,	па	 је	од	ли	чан	на	чин	да	се	до	пре	до	
ши	ро	ког	ауди	то	ри	ју	ма.

Са	дру	ге	стра	не,	Ше	шељ	је	не	у	мор	но	оби	ла	зио	ло	кал	не	
од	бо	ре	СРСа	по	Ср	би	ји,	у	го	то	во	сва	ком	ме	сту	др	жао	ску
по	ве	на	отво	ре	ном	или	у	за	тво	ре	ном	про	сто	ру	и	го	сто	вао	на	
ло	кал	ним	те	ле	ви	зи	ја	ма.	Ли	дер	ра	ди	ка	ла	је	пре	кам	па	ње	од
лич	но	ко	ри	стио	 све	мо	гућ	но	сти	ко	је	 је	 сте	као	по	врат	ком	у	
Ср	би	ју.	То	ком	2015.	и	2016.	го	ди	не,	го	то	во	од	мах	по	пу	шта
њу	из	Ха	шког	три	бу	на	ла	до	пред	из	бор	не	ћут	ње,	он	је	во	дио	
те	рен	ску	кам	па	њу	ви	со	ког	ин	тен	зи	те	та,	ве	ро	ват	но	нај	ин	тен
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зив	ни	ју	 од	 об	но	ве	 срп	ског	 ви	ше	стра	нач	ја:	 2015.	 је	 одр	жао	
51.	три	би	ну	и	50	го	сто	ва	ња	на	ло	кал	ним	и	ре	ги	о	нал	ним	ТВ	
ста	ни	ца	ма,	 а	 2016.	 је	 имао	 30	 оби	ла	за	ка	 раз	ли	чи	тих	ме	ста	
у	Ср	би	ји,	ве	ћи	ном	у	скло	пу	из	бор	не	кам	па	ње.	Ни	је	ово	пр
ви	пут	да	се	Ше	шељ	од	лу	чу	је	да	се	ње	гов	глас	чу	је	у	го	то
во	свим	оп	шти	на	ма.	На	и	ме,	1993.	го	ди	не,	ра	ди	ка	ли	се,	ка	ко	
са	ми	на	во	де,	услед	ме	диј	ске	бло	ка	де	др	жав	не	Ра	диоте	ле	ви
зи	је	Ср	би	је,	ве	ли	ке	не	тр	пе	љи	во	сти	Ми	ло	ше	ви	ће	вог	ре	жи	ма	
и	 дру	гих	оте	жа	ва	ју	ћих	фак	то	ра,	 „од	лу	чу	ју	 за	пред	из	бор	ну	
кам	па	њу	ко	ја	се	са	сто	ји	у	го	сто	ва	њу	на	ло	кал	ним	ра	дио	ста
ни	ца	ма	у	за	ку	пље	ним	тер	ми	ни	ма.	Чел	ни	ци	стран	ке	из	да	на	
у	дан	пу	ту	ју	из	ме	ста	у	ме	сту	кроз	Ср	би	ју,	де	таљ	но	из	ла	жу	ћи	
ра	ди	кал	ски	про	грам	и	 од	го	ва	ра	ју	ћи	на	пи	та	ња	 слу	ша	ла	ца,	
нај	ра	ди	је	на	она	нај	про	во	ка	тив	ни	ја.“19	Прем	да	се	при	ме	ћу	је	
раз	ли	ка	у	вр	сти	огла	ша	ва	ња,	при	ме	тан	је	исти	циљ	–	до	ла	зак	
до	што	ве	ћег	бро	ја	гра	ђа	на.

Са	ма	из	бор	на	кам	па	ња	срп	ских	ра	ди	ка	ла	за	пар	ла	мен
тар	не	из	бо	ре	2016.	 го	ди	не	 је	 би	ла	из	ра	зи	то	ли	дер	ска.	Ка	ко	
би	смо	ову	тврд	њу	пот	кре	пи	ли	чи	ње	ни	ца	ма,	ба	ви	ће	мо	се	ми
тин	зи	ма	ко	ји	су	одр	жа	ни	у	пе	ри	о	ду	кам	па	ње,	спо	то	ви	ма	ко
ји	ма	су	се	ра	ди	ка	ли	пред	ста	ви	ли	(укуп	но	је	13	спо	то	ва	2015.	
го	ди	не	и	15	на	ред	не	го	ди	не),	као	и	са	два	ви	да	ши	ро	ке	ко
му	ни	ка	ци	је	са	би	ра	чи	ма	–	бил	бор	ди	ма	и	стра	нач	ким	но	ви
на	ма.	 Та	ко	ђе,	же	ли	мо	 да	 ис	так	не	мо	 и	 јед	ну	 зна	чај	ну	 ствар	
ко	ја	би	се	ола	ко	мо	гла	за	не	ма	ри	ти	–	у	кам	па	њи	је	Во	ји	слав	
Ше	шељ	оби	ла	зио	зна	ча	јан	број	гра	до	ва	и	оп	шти	на	у	Ср	би	ји	
ко	је	је	већ	об	и	шао	на	кон	по	врат	ка	из	Ха	га,	чи	ме	је	јед	на	зна
чај	на	по	ли	тич	ка	лич	ност	два	пу	та	у	го	ди	ну	или	две	би	ла	у	
не	ким	ма	лим	сре	ди	на	ма,	што	је	сва	ка	ко	пред	ста	вљао	ве	ли	ки	
по	ли	тич	ки	до	га	ђај	за	са	ме	гра	ђа	не	и	зна	ча	јан	из	вор	из	бор	не	
мо	ти	ва	ци	је.	На	по	ме	не	ра	ди,	Во	ји	слав	Ше	шељ	је	одр	жа	вао	и	
кон	фе	рен	ци	је	за	штам	пу	у	се	ди	шту	СРС	у	Зе	му	ну.	

На	овом	ме	сту	се	ука	зу	је	на	јед	ну	за	ни	мљи	вост	ко	ју	би	
не	ко	мо	гао	 да	 по	сма	тра	 као	 ку	ри	о	зи	тет,	 али	 је	 об	ја	шњи	ва.	
На	и	ме,	Во	ји	слав	Ше	шељ	у	кам	па	њи	за	пар	ла	мен	тар	не	из	бо
ре	 2016.	 го	ди	не	 ни	је	же	лео	 да	 уче	ству	је	 у	 еми	си	ји	 „Реч	 на	
реч“	ни	ти	у	пред	ста	вља	њу	сво	је	из	бор	не	ли	сте	на	РТС2,	што	
не	ко	ме	је	сте	за	чу	ђу	ју	ће,	бу	ду	ћи	да	је	пред	сед	ник	СРС	увек	

19	 Војислав	Шешељ,	Пали,жари,дедињскидиздаре,	Српска	радикална	странка,	
Београд,	2002,	стр.	3.
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био	спре	ман	за	ду	ел	са	сва	ким	про	тив	ни	ком.	Умео	је	да	го
во	ри:	 „Не	ма	 те	 иде	је	 ко	ју	 ја	 не	мо	гу,	 ако	 сам	њен	 про	тив
ник,	да	по	ра	зим	у	ди	рект	ном	ду	е	лу.“20	Та	ко	ђе,	од	по	врат	ка	из	
Ха	шког	три	бу	на	ла,	сам	Ше	шељ	је	ви	ше	пу	та	јав	но	по	зи	вао	
Алек	сан	дра	Ву	чи	ћа	на	ду	ел,	те	се	мо	же	из	ве	сти	кон	клу	зи	ја	
да	 стра	ха	ни	ово	га	пу	та	ни	је	имао	ни	од	ко	га.	Об	ја	шње	ње	
се	кри	је	у	дру	гом	сег	мен	ту.	Во	ји	слав	Ше	шељ	 је	био	ки	ван	
на	Ра	диоте	ле	ви	зи	ју	Ср	би	је	 због	ње	ног	од	но	са	пре	ма	ње	му	
на	кон	три	јум	фа	над	Ха	шким	три	бу	на	лом.	РТС	је	’90их	од	
стра	не	опо	зи	ци	је	био	про	зван	„ТВ	Ба	сти	љом“,	а	пи	та	ње	је	да	
ли	је	ста	ње	да	нас	бо	ље	у	од	но	су	на	тај	пе	ри	од.	Фо	ку	си	ра	ју	ћи	
се	кон	крет	но	на	Ше	ше	ља,	РТС	ни	је	на	шао	за	сход	но	да	ма	кар	
је	дан	пут	по	зо	ве	ли	де	ра	ра	ди	ка	ла	у	би	ло	ко	ју	сво	ју	еми	си	ју,	
што	је	ве	о	ма	из	не	на	ђу	ју	ће	има	ју	ћи	у	ви	ду	ње	го	ву	кон	стант	ну	
ак	ту	ел	ност	од	по	врат	ка	из	Ха	га,	пре	ко	осло	ба	ђа	ју	ће	пре	су
де	ко	ја	је	до	не	та	у	Три	бу	на	лу,	па	све	до	це	ло	куп	не	из	бор	не	
кам	па	ње.	Услед	ова	квог	од	но	са	ме	диј	ског	јав	ног	сер	ви	са	Ср
би	је,	Ше	шељ	је	од	лу	чио	да	се	не	по	ја	ви	у	ра	ни	је	на	ве	де	ним	
еми	си	ја	ма.	До	дат	но,	пред	сед	ник	СРС	је	сма	трао	да	РТС	ни	је	
ор	га	ни	зо	вао	окру	гле	сто	ло	ве,	пра	ве	де	ба	те	и	ТВ	ду	е	ле.	Сто	га	
је	од	лу	че	но	да	ра	ди	ка	ле	у	еми	си	ји	„Реч	на	реч“	пред	ста	вља	
ње	гов	 за	ме	ник	Не	ма	ња	Ша	ро	вић,	 док	 је	 уме	сто	 кла	сич	ног	
пред	ста	вља	ња	 из	бор	не	 ли	сте	 пу	штен	 мон	ти	ран	 ма	те	ри	јал	
из	бор	ног	шта	ба	СРС,	где	су	се	ма	хом	ви	де	ли	сним	ци	Ше	ше
ље	вих	оби	ла	за	ка	ме	ста	у	Ср	би	ји,	као	и	де	ло	ви	ње	го	вих	го	во
ра	ко	је	је	том	при	ли	ком	др	жао.

Пре	 пре	ла	ска	 на	 ана	ли	зу,	 на	во	ди	мо	 и	 по	чет	ни	 ко	рак	
кам	па	ње	–	из	бор	ну	ли	сту.	Из	бор	на	ли	ста	Срп	ске	ра	ди	кал	не	
стран	ке	 је	 има	ла	 на	зив	 „Др	ВО	ЈИ	СЛАВ	ШЕ	ШЕЉ	–	СРП
СКА	РА	ДИ	КАЛ	НА	СТРАН	КА“.	Из	бор	на	ли	ста	је	би	ла	пер
со	на	ли	зо	ва	на,	бу	ду	ћи	да	је	име	ли	де	ра	стран	ке	би	ло	ис	пред	
ње	ног	на	зи	ва.	Као	сна	жни	ји	до	каз	ли	дер	ства,	исти	на	зив	је	
ли	ста	има	ла	и	за	по	кра	јин	ске	и	ло	кал	не	из	бо	ре,	чи	ме	су	пот
пу	но	у	дру	ги	план	ста	вље	ни	по	кра	јин	ски	и	ло	кал	ни	ли	де	ри.	
На	рав	но,	овим	по	те	зом	је	Во	ји	слав	Ше	шељ	на	осно	ву	сво	га	
лич	ног	име	на	и	прет	ход	но	опи	са	ног	ста	ња	же	лео	да	„при	ву
че“	што	ве	ћи	број	гла	со	ва	на	по	кра	јин	ском	и	ло	кал	ном	ни	воу.

20 ВеликаСрбија,	новине	Српске	радикалне	странке,	мај	1994,	број	17,	година	V,	
стр.	64.
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Срп	ска	 ра	ди	кал	на	 стран	ка	 је	 у	 то	ку	 из	бор	не	 кам	па
ње	зна	чај	не	ре	сур	се	уло	жи	ла	у	оби	ла	зак	те	ре	на	и	не	по	сре
дан	кон	такт	са	гра	ђа	ни	ма	по	сред	ством	ми	тин	га,	ма	њих	или	
ве	ћих,	у	за	ви	сно	сти	од	сре	ди	не	у	ко	јој	се	одр	жа	вао.	У	свим	
на	сту	пи	ма	 срп	ских	 ра	ди	ка	ла	 пред	 за	ин	те	ре	со	ва	ним	 гра	ђа
ни	ма,	Во	ји	слав	Ше	шељ	је	имао	по	себ	но	ме	сто,	што	се	мо	же	
сма	тра	ти	уоби	ча	је	ним	за	пред	сед	ни	ка	сва	ке	по	ли	тич	ке	пар
ти	је,	на	рав	но,	уко	ли	ко	је	у	мо	гућ	но	сти	да	во	ди	кам	па	њу.	Та
ко	је	пред	сед	ник	СРС	го	во	рио	по	след	њи	на	ми	тин	гу,	чи	ме	је	
за	о	кру	жи	вао	до	та	да	шње	на	сту	пе	сво	јих	ко	ле	га	са	ло	кал	ног	
и	ре	ги	о	нал	ног	ни	воа,	као	и	по	је	ди	них	из	цен	тра	ле	стран	ке.	
Је	ди	на	два	ми	тин	га	на	ко	ји	ма	Ше	шељ	ни	је	уче	ство	вао	су	она	
на	те	ри	то	ри	ји	АП	Ко	со	во	и	Ме	то	хи	ја,	тач	ни	је	у	Гра	ча	ни	ци	и	
Ко	сов	ској	Ми	тро	ви	ци,	бу	ду	ћи	да	му	ни	је	био	до	зво	љен	ула
зак.	Во	ји	слав	Ше	шељ	је	сво	је	на	сту	пе	ши	ром	Ср	би	је	углав
ном	ко	ри	стио	да	на	пад	не	на	пред	њач	ки	ре	жим	и	Алек	сан	дра	
Ву	чи	ћа,	окри	ви	их	за	те	шко	со	ци	јал	но	и	еко	ном	ско	ста	ње	у	
Ср	би	ји,	обе	ћа	за	у	ста	вља	ње	про	па	да	ња	и	бо	љи	жи	вот	под	ра
ди	кал	ском	вла	шћу,	хап	ше	ња	кри	ми	на	ла	ца	и	окре	та	ње	Ру	ској	
Фе	де	ра	ци	ји,	али	и	под	се	ти	на,	из	ње	го	ве	ви	зу	ре,	не	га	ти	ван	
пе	ри	од	 вла	да	ви	не	 Де	мо	крат	ске	 стран	ке,	 ус	пут	 сти	жу	ћи	 да	
„пец	не“	и	пред	сед	ни	ка	Ср	би	је	То	ми	сла	ва	Ни	ко	ли	ћа.	У	сва
кој	 по	је	ди	нач	ној	 оп	шти	ни	и	 гра	ду	Ше	шељ	 је	 тар	ге	ти	рао	и	
те	ме	ко	је	ин	те	ре	су	ју	то	ло	кал	но	ста	нов	ни	штво,	би	ло	да	је	у	
пи	та	њу	про	да	ја	зе	мље	стран	ци	ма	за	ко	је	су	за	ин	те	ре	со	ва	ни	
гра	ђа	ни	Вој	во	ди	не	или	за	тво	ре	не	фа	бри	ке	и	не	до	ста	так	рад
них	ме	ста	у	Кра	ље	ву.	Уви	дом	у	веб	сајт	Срп	ске	ра	ди	кал	не	
стран	ке	до	ла	зи	мо	до	по	да	тка	да	је	у	из	бор	ној	кам	па	њи	одр
жа	но	ви	ше	од	20	ми	тин	га	и	про	тест	них	ску	по	ва	на	ко	ји	ма	је	
цен	трал	на	по	ли	тич	ка	фи	гу	ра	Во	ји	слав	Ше	шељ.	Од	нос	СРС	
пре	ма	ли	ку	и	де	лу	Ше	ше	ља	је	ви	ше	не	го	очи	гле	дан	и	у	из
ве	шта	ји	ма	са	ми	тин	га.	Без	из	у	зет	ка,	је	ди	но	се	пре	но	се	Ше
ше	ље	ве	ре	чи,	а	оста	ли	функ	ци	о	не	ри	су	са	мо	на	бро	ја	ни.	Ти
ме	се	 ста	вља	до	 зна	ња	да	 је	он	не	при	ко	сно	ве	ни	ауто	ри	тет,	
пред	вод	ник,	онај	чи	је	обра	ћа	ње	тре	ба	да	стиг	не	до	гра	ђа	на.	
Ова	квим	при	сту	пом	се	СРС	ста	вља	у	слу	жбу	свог	пред	сед
ни	ка,	бу	ду	ћи	да	су	са	мо	ње	го	ве	кри	ти	ке	ре	жи	ма	и	из	бор	на	
обе	ћа	ња	зна	чај	на,	док	су	оста	ли	ма	ње	бит	ни.

Ве	ли	ки	број	спо	то	ва	Срп	ске	ра	ди	кал	не	стран	ке	све	до
чи	о	 то	ме	да	 су	ра	ди	ка	ли	мно	го	ра	ди	ли	на	 свом	мул	ти	ме
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ди	јал	ном	иден	ти	те	ту.	По	је	ди	ни	спо	то	ви	ни	су	еми	то	ва	ни	на	
те	ле	ви	зи	ји,	 али	 су	 сви	 сво	је	ме	сто	 на	шли	 на	 Ју	тју	бу,	 чи	ме	
су	сви	ко	ри	сни	ци	ин	тер	не	та	има	ли	мо	гућ	ност	да	се	са	њи	ма	
упо	зна	ју.	Нај	у	оп	ште	ни	је,	спо	то	ви	су	има	ли	два	об	ли	ка:	пр	ви,	
ко	јим	се	по	зи	ва	на	не	ки	ве	ћи	ми	тинг;	дру	ги,	кла	си	чан	из	бор
ни	спот	ко	ји	ма	се	гра	ђа	ни	мо	ти	ви	шу	да	гла	са	ју	за	СРС.	Ка	ко	
би	смо	об	у	хва	ти	ли	обе	гру	пе,	а	услед	огра	ни	че	ног	про	сто	ра	
овог	 ра	да,	 ана	ли	зи	ра	ће	 се	по	 је	дан	нај	сли	ко	ви	ти	ји	при	мер.	
Пр	во,	ана	ли	зи	ра	ће	се	по	зив	на	ми	тинг	„На	род	ни	бунт	про
тив	Ву	чи	ће	вог	ре	жи	ма“,	ко	ји	је	одр	жан	у	Бе	о	гра	ду	24.	мар
та	2016.	го	ди	не.	На	кра	ју	спо	та	се	ис	ти	че	цен	трал	ни	сло	ган	
кам	па	ње	 „Ср	би	ју	 у	 си	гур	не	 ру	ке!“.	Прем	да	 се	 ни	 у	 јед	ном	
де	лу	 спо	та	не	по	ми	ње	Во	ји	слав	Ше	шељ,	 он	 је	ње	го	ва	цен
трал	на	фи	гу	ра.	У	ду	жи	ни	тра	ја	ња	од	јед	ног	ми	ну	та	и	шест	
се	кун	ди,	 све	га	не	што	ви	ше	од	де	сет	се	кун	ди	 за	у	зи	ма	ју	ка
дро	ви	у	ко	ји	ма	се	не	на	ла	зи	Ше	шељ,	али	се	и	у	том	де	лу	он	
мо	же	 ви	де	ти	 на	 за	ста	ва	ма	 са	ње	го	вим	 ли	ком	 ко	ји	ма	ма	шу	
при	ста	ли	це	ра	ди	ка	ла.	Ка	дро	ви	у	ко	ји	ма	се	по	ја	вљу	је	ли	дер	
ра	ди	ка	ла	су	на	чи	ње	ни	на	ве	ли	ком	ми	тин	гу	у	Бе	о	гра	ду,	ко	ји	
је	одр	жан	на	Тр	гу	Ре	пу	бли	ке	28.	ју	на	2015.	го	ди	не,	да	кле	на
кон	ње	го	вог	 три	јум	фал	ног	 по	врат	ка	 из	Ха	шког	 три	бу	на	ла,	
чи	ме	се	гле	да	о	ци	ма	су	ге	ри	ше	да	је	Ше	шељ	по	бед	ник.	До	дат
но,	сна	жан	ути	сак	оста	вља	и	ве	ли	ки	број	при	сут	них	гра	ђа	на,	
ка	ко	 на	 са	мом	ми	тин	гу,	 та	ко	 и	 на	шет	њи	 ко	ја	 је	 усле	ди	ла,	
што	мо	же	охра	бри	ти	по	је	дин	це	да	при	су	ству	ју	на	ред	ном	до
га	ђа	ју.	Спот	ко	ји	пред	ста	вља	кла	сич	ни	из	бор	ни	спот	је	ујед
но	и	нај	гле	да	ни	ји	спот	СРС	за	из	бо	ре	2016.	го	ди	не	на	Ју	тју	бу.	
Ре	чи	Во	ји	сла	ва	Ше	ше	ља	и	на	зив	ли	сте	ко	ји	на	кра	ју	ис	ти	че	
про	до	ран,	гла	сан	му	шки	во	кал,	осно	ва	су	овог	спо	та.	Ви	зу
ел	но	по	ја	вљи	ва	ње	Во	ји	сла	ва	Ше	ше	ља	 је	ов	де	то	ли	ко	че	сто	
да	би	се	на	ни	во	ста	ти	стич	ке	гре	шке	мо	гло	ука	за	ти	на	дру	ге	
ка	дро	ве,	ко	ји	су	у	слу	жби	са	мо	јед	ног	–	да	при	ка	жу	гра	ђа	не	
ко	ји	при	су	ству	ју	Ше	ше	ље	вим	ми	тин	зи	ма.	По	ред	већ	по	ме
ну	тих	ка	дро	ва	са	ве	ли	ке	шет	ње	на	кон	ви	дов	дан	ског	ми	тин
га,	ви	дљи	ве	су	се	квен	це	са	по	бед	нич	ког	ми	тин	га	–	пр	вог	на
кон	пу	шта	ња	Во	ји	сла	ва	Ше	ше	ља	из	Ха	шког	три	бу	на	ла,	ни	за	
ма	њих	ми	тин	га	по	Ср	би	ји	на	ко	ји	ма	се	ис	ти	че	ру	ко	ва	ње	са	
на	ро	дом,	као	и	су	сре	та	са	стра	ним	зва	нич	ни	ци	ма,	кон	крет
но	са	ру	ским	ви	со	ким	функ	ци	о	не	ром	Дми	три	јем	Ро	го	зи	ном.	
То	ком	 го	то	во	 це	лог	 спо	та	 ко	ји	 тра	је	 55	 се	кун	ди,	 Во	ји	слав	
Ше	шељ	пре	но	си	по	ру	ке	ка	ко	гра	ђа	ни	мо	гу	ве	ро	ва	ти	Срп	ској	



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 3/2016, год. XII vol. 27 стр. 51-72

67

ра	ди	кал	ној	стран	ци,	те	да	са	мо	срп	ски	ра	ди	ка	ли	ни	су	раз
о	ча	ра	ли	 срп	ски	 на	род	 и	 гра	ђа	не	Ср	би	је.	Иако	 то	ком	 це	лог	
го	во	ра	ко	ји	је	по	за	ди	на	овог	спо	та	Ше	шељ	го	во	ри	у	мно	жи
ни,	о	Срп	ској	ра	ди	кал	ној	стран	ци	и	срп	ским	ра	ди	ка	ли	ма,	ја
сно	је	да	је	он	ипак	цен	трал	на	фи	гу	ра.	Ре	че	ни	це	по	пут	„По
ка	за	ли	смо	да	смо	у	ста	њу	да	се	жр	тву	је	мо	за	сво	је	иде	а	ле“	
се	не	дво	сми	сле	но	од	но	се	на	ње	га	лич	но,	од	но	сно	на	ње	го	ву	
це	ло	куп	ну	по	ли	тич	ку	бор	бу,	а	на	ро	чи	то	на	ње	го	во	др	жа	ње	
у	Ха	шком	три	бу	на	лу.	На	кра	ју	се	при	ка	зу	је	и	Ше	шељ	ка	ко	
го	во	ри	до	бро	по	знат	сло	ган	„Ср	би	ја	је	веч	на	док	су	јој	де	ца	
вер	на	–	жи	ве	ла	Ве	ли	ка	Ср	би	ја“.	Мо	би	ли	за	ци	ја	ста	рих,	на	ци
о	на	ли	стич	ких	гла	со	ва	се	до	дат	но	сти	че	ова	квим	при	сту	пом,	
док	се	Во	ји	слав	Ше	шељ	и	ви	зу	ел	но	и	ауди	тив	но	пред	ста	вља	
као	по	бед	ник,	хе	рој	ко	је	на	кон	бор	бе	до	че	ку	је	прав	ду	и	ко	га	
сле	ди	ве	ли	ки	број	љу	ди.

Ка	да	 је	 реч	 о	 бил	бор	ди	ма	Срп	ске	 ра	ди	кал	не	 стран	ке,	
њих	је	би	ло	ма	ло,	али	је	од	кван	ти	фи	ка	ци	је	на	ма	зна	чај	ни	ји	
са	др	жај.

На	 јед	ном	 бил	бор	ду	 ко	ји	 је	 по	за	дин	ски	 обо	јен	 у	 бо	је	
срп	ске	за	ста	ве,	се	уз	ве	ли	ку	фо	то	гра	фи	ју	Во	ји	сла	ва	Ше	ше
ља	мо	же	ви	де	ти	сло	ган	„Па	мет,	зна	ње,	по	ште	ње.“.	Срп	ска	за
ста	ва	у	по	за	ди	ни	ја	сно	алу	ди	ра	на	сна	жну	на	ци	о	нал	ну	но	ту	
са	ме	стран	ке	и	Во	ји	сла	ва	Ше	ше	ља	лич	но.	„Па	мет,	зна	ње,	по
ште	ње.“	као	сло	ган	ко	ји	се	мо	же	схва	ти	ти	пр	вен	стве	но	у	слу
жби	Во	ји	сла	ва	Ше	ше	ља,	а	тек	ка	сни	је	и	СРС,	на	во	ди	би	ра	че	
на	три	ње	го	ва	зна	чај	на	аспек	та	–	истин	ска	или	пер	ци	пи	ра	на.	
Па	мет	и	зна	ње	је	у	бли	ској	ко	ре	ла	ци	ји	са	ти	ту	лом	нај	мла	ђег	
док	то	ра	на	у	ка	и	ње	го	вим	прав	нич	ким	зна	њем,	за	ко	ји	мно	ги	
сма	тра	ју	да	је	до	ка	зао	у	Ха	шком	три	бу	на	лу,	док	је	по	ште	ње	
јед	на	од	основ	них	пер	цеп	ци	ја	гра	ђа	на	ка	да	је	у	пи	та	њу	Ше
шељ,	али	и	це	ла	СРС.	Ци	ља	њем	на	ова	три	еле	мен	та,	ста	вље
но	је	до	зна	ња	сви	ма	да	Ше	ше	ља	уисти	ну	и	кра	се	те	вр	ли	не.	
На	до	њем	де	лу	бил	бор	да	се	на	ла	зи	број	4	ко	ји	је	ред	ни	број	
ли	сте,	уз	цен	трал	ни	сло	ган	кам	па	ње	„Ср	би	ју	у	си	гур	не	ру
ке!“	и	цео	на	зив	из	бор	не	ли	сте.	Цен	трал	ни	сло	ган	„Ср	би	ју	у	
си	гур	не	ру	ке!“	же	ли	да	убе	ди	гра	ђа	не	да	би,	услед	прет	ход	но	
по	бро	ја	них	ка	рак	те	ри	сти	ка,	Ср	би	ја	би	ла	у	си	гур	ним	ру	ка	ма	
Во	ји	сла	ва	Ше	ше	ља,	пр	вен	стве	но.	Та	ко	по	сма	тра	но,	на	ве	де	на	
два	сло	га	на	су	ком	пле	мен	тар	на.

На	дру	гом	бил	бор	ду	ко	ји	је,	као	и	прет	ход	ни,	по	за	дин
ски	обо	јен	у	бо	је	срп	ске	за	ста	ве,	ми	ни	мал	на	је	про	ме	на	рас
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по	ре	да	кон	сти	ту	тив	них	еле	ме	на	та,	уз	про	ме	ну	сло	га	на.	Лик	
Во	ји	сла	ва	Ше	ше	ља	ап	со	лут	но	до	ми	ни	ра	и	овим	бил	бор	дом.	
По	ред	Во	ји	сла	ва	Ше	ше	ља	су	ред	ни	број	ли	сте	и	сло	ган	„Му
дрост,	хра	брост,	по	ве	ре	ње.“.	На	до	њем	де	лу	бил	бор	да	је	цен
трал	ни	сло	ган	кам	па	ње	„Ср	би	ју	у	си	гур	не	ру	ке!“	и	цео	на	зив	
из	бор	не	ли	сте.

Тре	ћи	 и	 по	след	њи	 бил	борд	 се	 зна	чај	но	 раз	ли	ку	је	 од	
прет	ход	на	два.	Све	га	три	са	став	на	де	ла	пред	ста	вља	ју	из	у	зет
ну	 јед	но	став	ност.	Срп	ска	за	ста	ва,	као	и	код	прет	ход	на	два,	
пред	ста	вља	 по	за	ди	ну	 бил	бор	да.	 Уз	 ве	ли	ки	 лик	 Во	ји	сла	ва	
Ше	ше	ља,	на	ла	зи	се	јед	но	ста	ван	сло	ган	–	„По	бед	ник!“.	Бу	ду
ћи	да	је,	као	што	смо	украт	ко	при	ка	за	ли,	Во	ји	слав	Ше	шељ	
у	очи	ма	ве	ћи	не,	у	из	у	зет	ном	ма	ни	ру	по	бе	дио	Ха	шки	три	бу
нал,	сло	ган	се	мо	же	сма	тра	ти	алу	зи	јом	на	тај	по	сту	пак.	Са	
дру	ге	стра	не,	бу	ду	ћи	да	је	из	бор	на	кам	па	ња,	Ше	шељ	се	пред
ста	вља	и	као	по	бед	ник	из	бо	ра,	чи	ме	се	ула	зи	у	ја	сну	ма	три	цу	
„по	бед	ник	у	Ха	гу	–	по	бед	ник	у	Ср	би	ји“.	Јед	но	став	ном,	али	
сна	жном	по	ру	ком	да	је	Ше	шељ	по	бед	ник,	мо	ти	ви	шу	се	би
ра	чи	да	по	ђу	за	њи	ме,	јер	сва	ко	же	ли	да	бу	де	уз	по	бед	ни	ка.	
Оно	што	је	на	ма	од	цен	трал	ног	зна	ча	ја,	је	сте	чи	ње	ни	ца	да	је	
ово	parexcellenceпри	мер	ли	дер	ске	кам	па	ње.	Да	се	при	се	ти
мо,	у	пи	та	њу	ни	су	пред	сед	нич	ки	из	бо	ри,	већ	је	реч	о	пар	ла
мен	тар	ним	из	бо	ри	ма	ко	ји	ни	су	ор	га	ни	зо	ва	ни	по	ве	ћин	ском,	
већ	 про	пор	ци	о	нал	ном	 си	сте	му.	 Наш	 по	ли	тич	ки	 си	стем	 не	
по	зна	је	ин	сти	ту	ци	ју	ди	рект	ног	гла	са	ња	за	од	ре	ђе	ног	кан	ди
да	та	за	пред	сед	ни	ка	Вла	де,	већ	се	гла	са	за	по	ну	ђе	не	ли	сте,	
чи	ме	се	фор	ми	ра	са	став	На	род	не	скуп	шти	не,	ко	ја	на	кон	то	га	
би	ра	чла	но	ве	Вла	де,	укљу	чу	ју	ћи	и	ње	ног	пред	сед	ни	ка.	Из	о
ста	вља	ње	чак	и	на	зи	ва	ли	сте	и	ње	ног	ред	ног	бро	ја	нам	ја	сно	
су	ге	ри	ше	да	је	лик	Во	ји	сла	ва	Ше	ше	ља	до	во	љан,	он	је	тај	ко	ји	
по	бе	ђу	је,	ко	ји	во	ди	це	лу	стран	ку	на	пред,	без	по	тре	бе	да	се	
би	ра	чи	ма	да	ју	не	ке	основ	не	ин	фор	ма	ци	је	ко	је	им	мо	гу	по	мо
ћи	у	из	бор	ном	да	ну.

Ка	да	је	реч	о	но	ви	на	ма	Срп	ске	ра	ди	кал	не	стран	ке	ко	је	
но	се	на	зив	„Ве	ли	ка	Ср	би	ја“,	оне	су,	на	кон	ду	же	па	у	зе,	иза
шле	у	апри	лу	2016.	го	ди	не.21	Знат	но	ма	њег	оби	ма	стра	на	не	го	
прет	ход	них	го	ди	на	док	је	стран	ка	има	ла	ста	бил	не	из	во	ре	фи
нан	си	ра	ња,	све	га	че	ти	ри,	но	ви	не	су	пред	ста	вља	ле	сво	је	вр	сан	

21	 Видети:	ВеликаСрбија,новине	Српске	радикалне	странке,	април	2016,	број	
3568,	година	XXVII.
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по	зив	за	гла	са	ње	за	СРС.	Ти	раж	од	300.000	при	ме	ра	ка	по	твр
ђу	је	же	љу	ра	ди	ка	ла	да	се	ве	ли	ки	број	би	ра	ча	мо	ти	ви	ше	чи	та
ју	ћи	но	ви	не.	„Ве	ли	ка	Ср	би	ја“	од	сво	је	пр	ве	(на	слов	не)	стра
не	је	ста	ви	ла	чи	та	о	цу	до	зна	ња	да	ће	фо	кус	би	ти	на	ли	де	ру	
Во	ји	сла	ву	Ше	ше	љу.	Фо	то	гра	фи	ја	су	сре	та	са	ви	со	ким	ру	ским	
зва	нич	ни	ком	Дми	три	јом	Ро	го	зи	ном	је	про	пра	ће	на	на	сло	вом	
„По	бед	ник“.	Из	ја	ва	Дми	три	ја	Ро	го	зи	на	ко	ја	се	на	ла	зи	на	пр
вој	 стра	ни	 је	 пот	пу	но	 у	 скла	ду	 са	 дру	гим	из	ја	ва	ма	 ко	је	 се	
на	ла	зе	на	на	ред	ним	стра	ни	ца	ма	но	ви	на.	Ве	ћи	број,	пре	све	га,	
ру	ских	по	ли	тич	ких	и	дру	штве	них	де	лат	ни	ка,	као	и	срп	ских	
ин	те	лек	ту	а	ла	ца	и	по	зна	тих	спор	ти	ста,	сво	јим	из	ја	ва	ма	гло
ри	фи	ку	је	бор	бу	Во	ји	сла	ва	Ше	ше	ља	про	тив	гло	ба	ли	зма	оли
че	ног	у	Ха	шком	три	бу	на	лу,	као	и	ње	го	ву	та	мо	шњу	по	бе	ду.	
Док	се	Во	ји	слав	Ше	шељ	по	ми	ње	 го	то	во	у	 сва	кој	ре	че	ни	ци	
хва	ло	спе	ва	ко	ји	пи	шу	дру	ги,	Срп	ска	ра	ди	кал	на	стран	ка	се,	
ус	пут	но,	у	из	ја	ва	ма	по	ја	вљу	је	све	га	два	пу	та.	 Ја	сно	 је	да	 је	
СРС	ста	вља	њем	у	пр	ви	план	сво	га	ли	де	ра	и	ње	го	ве	ха	шке	
бор	бе	и	по	бе	де,	те	по	др	шке	ко	ју	је	он	лич	но	до	био	од	јав	них	
лич	но	сти,	же	ле	ла	да	ука	же	би	ра	чи	ма	да	ње	го	ва	жр	тва	и	три
јумф	ни	су	оста	ли	не	за	па	же	ни	у	раз	ли	чи	тим	кру	го	ви	ма.	На	
кра	ју,	уз	већ	об	ра	ђе	не	сло	га	не,	го	то	во	иден	тич	но	као	што	се	
мо	гло	ви	де	ти	на	по	је	ди	ним	бил	бор	ди	ма,	Срп	ска	ра	ди	кал	на	
стран	ка	под	се	ћа	да	су	ипак	у	пи	та	њу	из	бо	ри,	а	не	про	сла	ва	
по	врат	ка	Во	ји	сла	ва	Ше	ше	ља	у	Ср	би	ју.

5. ЗА КЉУ ЧАК

Ли	дер	ске	из	бор	не	 кам	па	ње,	 као	по	сле	ди	ца	 све	у	куп	не	
пер	со	на	ли	за	ци	је	по	ли	ти	ке,	ко	ја	ни	је	има	нент	на	са	мо	на	шој	
др	жа	ви	и	дру	штву,	већ	у	од	ре	ђе	ном	де	лу	по	ста	је	свет	ски	фе
но	мен,	 за	у	зи	ма	ју	 зна	ча	јан	део	са	вре	ме	них	из	бор	них	кам	па
ња,	ако	не	и	пре	су	дан.	У	Ср	би	ји	је	тај	про	цес	до	дат	но	оја	чан	
на	шом	по	ли	тич	ком	кул	ту	ром,	али	и	ни	зом	дру	гих	фак	то	ра	
ко	ји	об	у	хва	та	ју	по	на	ша	ње	са	мих	пар	ти	ја,	из	бор	ни	си	стем	и	
од	су	ство	уну	тар	пар	тиј	ске	де	мо	кра	ти	је.	Да	кле,	део	об	ја	шње
ња	се	на	ла	зи	у	објек	тив	ним	по	ли	тич	ким	про	це	си	ма	ко	ји	по
ти	чу	„од	о	здо“,	док	је	део	и	у	на	ме	ри	„од	о	зго“	–	оним	у	по	ли
тич	ким	пар	ти	ја	ма	и	ње	ним	ли	де	ри	ма.

Пар	ла	мен	тар	ни	из	бо	ри	2016.	го	ди	не	су	пра	ће	ни	по	кра
јин	ским	и	ло	кал	ним,	чи	ме	је	про	стор	за	пер	со	на	ли	за	ци	ју	из
бор	не	кам	па	ње	до	дат	но	про	ши	рен.	У	та	квом	ста	њу	ства	ри,	
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по	ја	ча	на	по	врат	ком	свог	пред	сед	ни	ка	Во	ји	сла	ва	Ше	ше	ља	из	
Ха	шког	три	бу	на	ла,	Срп	ска	ра	ди	кал	на	стран	ка	се	ја	сно	од	лу
чу	је	за	ли	дер	ску	из	бор	ну	кам	па	њу.	Пред	ста	вља	ју	ћи	Ше	ше	ља	
као	из	ра	зи	тог	по	бед	ни	ка,	ра	ди	ка	ли	же	ле	да	на	осно	ву	ње	го
вог	лич	ног	ими	џа	при	ву	ку	што	ве	ћи	број	гла	са	ча.	Из	бор	ни	
ре	зул	тат	по	ка	зу	је	да	су	ра	ди	ка	ли	осво	ји	ли	ви	ше	од	че	ти	ри	
пу	та	ви	ше	гла	со	ва	не	го	2014.	го	ди	не,	што	је	сва	ка	ко	у	ко	ре
ла	ци	ји	са	ис	ти	ца	њем	Во	ји	сла	ва	Ше	ше	ља	у	пр	ви	план,	али	су,	
ипак,	си	ту	а	ци	о	ни	фак	то	ри,	по	пут	ње	го	вог	пу	шта	ња	на	при
вре	ме	ну	сло	бо	ду	и	до	но	ше	ња	осло	ба	ђа	ју	ће	пре	су	де,	ути	ца	ли	
на	по	др	шку	гра	ђа	на.	Сва	ка	ко,	Срп	ска	ра	ди	кал	на	стран	ка	је	
ис	прав	но	иза	бра	ла	тип	из	бор	не	кам	па	ње,	ко	јом	је	не	сум	њи	во	
мак	си	ми	зо	ва	ла	број	гла	со	ва.
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Mi los D. Hr ka lo vic

LE A DER SHIP ELEC TO RIAL CAM PA IGNS 
– SER BIAN RA DI CAL PARTY IN 2016

Re	su	me

The topicof thispaper is the leadership electioncampa
ign,moreprecisely–leadershipelectioncampaignintheRepu
blicofSerbia,withtheemphasisontheSerbianRadicalPartyin
2016.Themainaimofthispaperistopointtothephenomenonof
theleadershipcampaign,especiallyinSerbia,aswellastoshed
lightonotherphenomenonswhicharedirectlyinterlinked,such
aspersonalizationofpolitics.Moreprecisely,thecampaignofthe
SerbianRadicalPartyinthelastparliamentaryelectioncycleof
2016willbeexaminedusingseveralindicators.SerbianRadical
Partycasestudywillallowinsightintheverycampaignofthat
politicalparty,butalsointhesituationregardingconstitutiveele
mentsofleadershipcampaignsinSerbia.Thepaperprovespre
valenceoftheleadershipcampaignsinSerbia,includingtheone
oftheSerbianRadicalPartyin2016.
Keywords: elections, campaign, leadership campaign, politics,

personalizationofpolitics,SerbianRadicalParty,
VojislavSeselj.

	 Овај	рад	је	примљен	22.	новембра	2016.	године	а	прихваћен	за	штампу	на	
састанку	Редакције	23.	децембра	2016.	године.


	NI 3-2016 15-5-2017
	0-0-1-prva str
	0-0-sadr-1
	1-00
	1-1


