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Сажетак
Кључ ни ин сти ту ци о нал ни по мак у ци љу по ве ћа не пред ста-

вље но сти же на у  На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је оства рен 
је из ме на ма и до пу на ма За ко на о из бо ру на род них по сла ни ка из 
2011. го ди не. Аутор ана ли зи ра со ци о де мо граф ску струк ту ру на-
род них по сла ни ца у по гле ду ста ро сног до ба, сте пе на обра зо ва ња 
и ме ста пре би ва ли шта, а на кон то га их по ре ди са од го ва ра ју ћом 
струк ту ром њи хо вих му шких ко ле га и укуп ном по пу ла ци јом же на 
у Ср би ји. При ли ком рас по де ле ман да та 2012. го ди не: 1) број на-
род них по сла ни ца по рас тао је са 53 на 81, 2) нај ви ше по сла ни ца 
иза бра но је са ли сте СНС-а, 3) про сеч на ста рост на род них по сла-
ни ца из но си ла је 43,69 го ди на и би ла је го то во иден тич на про сеч-
ној ста ро сти укуп не по пу ла ци је же на у Ср би ји, 4) ста ро сна струк-
ту ра на род них по сла ни ца пре ма укуп ној по пу ла ци ји же на по ка зу је 
ве ли ку дис про пор ци ју у до бу од 30 до 34 (17,28:6,61%) и из ме ђу 45 
и 49 го ди на (17,28:6,66%), а нај ве ћа слич ност по сто ји у гру пи ста-
ри јих од 60 а мла ђих од 64 го ди не (6,17:7,56%), 5) 51 по сла ни ца за-
вр ши ла је фа кул тет (62,96%), 6) од нос уче шћа ви со ко о бра зо ва них 
по сла ни ца на спрам по сла ни ка из но сио је 62,96:54,44%, 7) чак 50 
по сла ни ца до ла зи ло је из Бе о гра да (61,73%). На кон из бо ра 2014. 
го ди не: 1) број по сла ни ца по ве ћан је за две, 2) њи хо ва про сеч на 
ста рост по ра сла је на 44,46 го ди на и за ско ро го ди ну да на је ве ћа од 
ста ро сти укуп не по пу ла ци је же на у Ср би ји, 3) 54 по сла ни це иза-
бра но је на ли сти СНС-а (65,06%), 4) број по сла ни ца са за вр ше ним 

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство про-
свете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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фа кул те том по рас тао је за че ти ри, али је сма њен број ма ги ста ра и 
док то ра на у ка, 5) од нос ви со ко о бра зо ва них по сла ни ца и по сла ни-
ка сма њен је на 66,26:60,24%, 6) удео Бе о гра ђан ки ме ђу на род ним 
по сла ни ца ма сни жен је на 40,96%. 
Кључ не ре чи: же не, на род не по сла ни це, пар ла мент, по зи тив на дис кри-

ми на ци ја, афир ма тив на ак ци ја, На род на скуп шти на Ре пу-
бли ке Ср би је

По ли ти ка се у нај ве ћем де лу људ ске исто ри је сма тра ла го-
то во ис кљу чи во му шком де лат но шћу. Док се про ши ре ње би рач ког 
пра ва на ши ре сло је ве ста нов ни штва од но си ло на уве ћа ње му шке 
би рач ке по пу ла ци је, же не су би рач ко пра во сте кле знат но ка сни је. 
По че ци сти ца ња би рач ког пра ва же на ве зу ју се за дру гу по ло ви ну 
XIX ве ка, али не ке мо дер не де мо крат ске др жа ве су ово по ли тич ко 
пра во ус по ста ви ле тек у дру гој по ло ви ни сле де ћег сто ле ћа. Та ко је 
Швај цар ска да ла же на ма пра во гла са тек 1971. го ди не. 

Про ши ре ње би рач ког пра ва на жен ски пол ни је у прак си под-
ра зу ме ва ло и јед на ко ко ри шће ње па сив не и ак тив не ва ри јан те овог 
по ли тич ког пра ва. Ако је ак тив но би рач ко пра во по ста ло ши ро ко 
при ме ње но, же не су и да ље у ма њој ме ри при сут не као кан ди да-
ти на из бо ри ма за раз ли чи те ни вое вла сти. И по ред то га што чи не 
око по ло ви ну свет ског ста нов ни штва, же не ни су сра змер но сво јој 
број но сти за сту пље не у за ко но дав ним те ли ма. Као раз ло ге за ста-
ње под пред ста вље но сти жен ског по ла у пар ла мен ти ма, у ан ке ти 
Ин тер пар ла мен тар не уни је ко ја је спро ве де на 2000. го ди не, са ме 
по сла ни це су из не ле сле де ће узро ке: 1. не га тив на ауто се лек ци ја, 
ко ја не до вољ ну за сту пље ност же на у пар ла мен ту, али и у по ли ти ци 
уоп ште, об ја шња ва так ми чар ским ка рак те ром по ли ти ке и су пар-
ни штвом ко је у њој вла да, 2. не на кло ње ност му шка ра ца, при че му 
се на гла ша ва да у хи јер хи ја ма ко је по сто је у по ли тич ким стран-
ка ма до ми ни ра ју му шкар ци те да она мо же да бу де зна чај но не на-
кло ње на пре ма же на ма, 3. вре ме одр жа ва ња са ста на ка. Са стан ци 
су углав ном одр жа ва ју у ве чер њим са ти ма или у да ни ма ви кен да, 
а то вре ме не од го ва ра же на ма ко је та да има ју по ро дич не оба ве зе, 
4. тро шко ви уче шћа у кам па њи. Ове тро шко ве де ли мич но пла ћа ју 
са ми кан ди да ти.1)

На гла ша ва ње не до вољ не за сту пље но сти же на у за ко но дав-
ним те ли ма, ме ђу тим, не тре ба раз у ме ти као зах тев за пот пу ним 
пре сли ка ва њем со ци о де мо граф ске струк ту ре становништва на 
члан ство парламента. Ако се ста нов ни штво сва ке зе мље мо же раз-
ли ко ва ти пре ма по лу, вер ској, на ци о нал ној или ет нич кој при пад но-

1) Деј вид Би тем, Пар ла мент и де мо кра ти ја у два де сет пр вом ве ку: во дич за до бру прак су, 
Про грам Ује ди ње них на ци ја за раз вој (UNDP), Бе о град, 2008, стр. 22.
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сти, го ди на ма ста ро сти, сте пе ну и вр сти обра зо ва ња, пре ма то ме 
да ли жи ве у ру рал ним или ур ба ним сре ди на ма, раз ли чи тим по-
кра ји на ма или дру гим де ло ви ма др жа ве, струк ту ра чла но ва пар ла-
мен та не са мо да у сра змер ној ме ри не пред ста вља сва ку од гру па 
на ста лих по де лом на осно ву со ци о де мо граф ских кри те ри ју ма, већ 
не рет ко не од сли ка ва ни нај ве ћи део на бро ја них ка рак те ри сти ка. 
Ипак, у свр ху по бољ ша ња пред ста вље но сти гру па на ста лих нај-
ва жни јим од на зна че них ли ни ја по де ле у не ком дру штву, др жа ве 
у сво је прав не и по ли тич ке си сте ме уво де раз ли чи те ме ре афир-
ма тив не ак ци је. Ако су не ке од ових ме ра спе ци фич не за по је ди не 
или од ре ђе ни број др жа ва, по спе ши ва ње пред ста вље но сти же на 
је тренд ко ји по сто ји у ве ли ком бро ју зе ма ља, а ве ли ки број ме ђу-
на род них кон вен ци ја уво ди стан дар де за обез бе ђи ва ње што рав-
но прав ни јег уче шћа же на и му шка ра ца у за ко но дав ним те ли ма. У 
нај ва жни је се убра ја ју: Кон вен ци ја о по ли тич ким пра ви ма же на 
(1952), Де кла ра ци ја о ели ми ни са њу свих об ли ка дис кри ми на ци-
је пре ма же на ма (1967), Кон вен ци ја о ели ми ни са њу свих об ли ка 
дис кри ми на ци је же на (1979), Де кла ра ци ја о рав но прав но сти из ме-
ђу же на и му шка ра ца (1988), Де кла ра ци ја Са ве та Евро пе о рав но-
прав но сти же на и му шка ра ца (1997), Уни вер зал на де кла ра ци ја о 
де мо кра ти ји (1997).2)

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА

Свет ски про сек уче шћа же на у са ста ву пар ла ме на та из но си 
22,2 про цен та, при че му се сте пен уче шћа знат но раз ли ку је у по-
је ди нач ним зе мља ма, од но сно у раз ли чи тим ре ги ја ма. Пре по ру ка 
Ор га ни за ци је за европ ску без бед ност и са рад њу (ОЕБС) је да на 
из бор ним ли ста ма же не за у зи ма ју 30% ме ста. Ин тер пар ла мен тар-
на уни ја је у ис тра жи ва њу уче шћа же на у ра ду јед но до мих или 
до њих до мо ва пар ла ме на та све др жа ве по де ли ла у 12 гру па. Док су 
у пр вој гру пи др жа ве у ко ји ма же не за у зи ма ју од 50 до 65% ме ста 
у пар ла мен ту, у по след њу гру пу су свр ста не зе мље ко је 1. ја ну а ра 
2014. ни су има ле кон сти ту и са не пар ла мен те. Др жа ва са нај ве ћим 
про цен том уче ство ва ња же на ме ђу чла но ви ма пар ла мен та је Ру ан-
да (51/80) са 63,8%, а сле ди Ан до ра у ко јој су од 28 по сла ни ка 14 
же не (50%). У дру гој гру пи су Ку ба (48,9%), Швед ска (45%), Ју жна 
Афри ка (44,8%), Сеј ше ли (43,8%), Се не гал (43,3), Фин ска (42,5%), 
Еква дор (41,6%), Бел ги ја (41,3%) и Ни ка ра гва (40,2%). Из у зи ма ју-
ћи по след њу ка те го ри ју зе ма ља у ко ји ма до пр вог да на ове го ди не 
ни су кон сти ту и са ни пар ла мен ти, нај ма ња пред ста вље ност же на 

2) Ма ри ја на Пај ван чић, Пар ла мен тар но пра во, Фон да ци ја Кон рад Аде на у ер, Бе о град, 
2008, стр. 22.
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по сто ји у гру пи др жа ва где се она кре ће до 4,9 про це на та (Ку вајт, 
Ха и ти, Са моа, Тон га, Бе ли зе, Иран, Ли бан, Ко мо ри, Мар шал ска 
остр ва, Па пуа Но ва Гви не ја, Со ло мон ска остр ва, Оман, Је мен), при 
че му екс трем не слу ча је ве пред ста вља ју Ми кро не зи ја, Па лау, Ка-
тар и Ва ну а ту у ко ји ма не ма по сла ни ка жен ског по ла.

Уко ли ко за сту пље ност же на у за ко но дав ним те ли ма по сма-
тра мо пре ма ге о граф ским ре ги ја ма, нај ве ће уче шће оства ре но је у 
нор диј ским зе мља ма, где из но си 42,1 про це нат. У дру гим де ло ви ма 
Евро пе тај про це нат је до ста ни жи и из но си 23,5. Ако као пред мет 
ана ли зе ко ри сти мо цео европ ски кон ти нент уче шће се по ве ћа ва на 
25,1%. На под руч ју аме рич ког кон ти нен та уче шће же на је го то во 
иден тич но као и у Евро пи (25,2%), у Суб са хар ској Афри ци оно је 
22,9, Ази ји 18,9, у арап ским зе мља ма 17,8, а у обла сти Пацифика 
је нај ма ње, све га 13,4 про це на та.

Од зе ма ља бив ше СФР Ју го сла ви је нај ве ћи је про це нат уче-
шћа же на-пар ла мен та ра ца у ма ке дон ском Со бра њу (42/123, 34,1%), 
са 84 по сла ни ца од 250 чла но ва На род не скуп шти не (33,6%) сле ди 
Ср би ја, ко ја за у зи ма 27. ме сто у све ту по за сту пље но сти же на у 
пар ла мен ту. Ма ке до ни ја и Ср би ја се на ла зе у че твр тој гру пи зе ма-
ља, у ко ју се свр ста ва ју др жа ве у ко ји ма је про це нат уче шћа же на 
у за ко но дав ним те ли ма ве ћи од 30, а ма њи од 34,9. У ис тој гру пи 
на ла зи се и Сло ве ни ја (30/90, 33,3%), док је Хр ват ска на 60. ме сту 
(36/151, 23,8%), а Цр на Го ра тек на 95. по зи ци ји (12/81, 14,8%).3)

Стан дард у мо дер ним зе мља ма је обез бе ђи ва ње иден тич ног 
оп се га по ли тич ких пра ва за осо бе оба по ла. Ме ђу тим, због раз-
ли чи тог дру штве ног по ло жа ја же не су не рет ко оне мо гу ће не да у 
прак си на јед нак на чин са му шкар ци ма ко ри сте сва сво ја по ли тич-
ка пра ва, а на ро чи то па сив но би рач ко пра во. У том сми слу че сто се 
го во ри и о не јед на ким мо гућ но сти ма при сту па јав ним функ ци ја ма 
за же не и му шкар це. 

МЕ РЕ ЗА ПО БОЉ ША ЊЕ ПРЕД СТАВЉЕНОСТИ 
ЖЕ НА У ПАР ЛА МЕН ТИ МА

По ла зе ћи од чи ње ни це да же не чи не при бли жно по ло ви ну 
би рач ке по пу ла ци је, а да па сив но би рач ко пра во ко ри сти знат но 
ма ње же на не го му шка ра ца, за ко но дав ци су на сто ја ли да про на ђу 
ре ше ња ко ја ће до при не ти по бољ ша њу за сту пље но сти же на у пар-
ла мен ти ма. Ме ре ко је се ко ри сте у ту свр ху спа да ју у гру пу ме ра 
по зи тив не дис кри ми на ци је, од но сно афирмативне ак ци је. Њи хов 

3) Wo men in Po li tics: 2014, Si tu a tion on 1 Ja nu ary 2014, UN Wo men: Unin ted Na ti ons En tity 
for Gen der Equ a lityand the Em po wer ment of Wo men, http://www.ipu.org/pdf/pu bli ca ti ons/
wmnmap14_en.pdf, при сту пље но 9.9.2014.
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циљ је да, от кла ња ју ћи об ли ке дис кри ми на ци је, од ре ђе ним гру па-
ма ли ца омо гу ће да оства ре рав но пра ван по ло жај са дру гим чла-
но ви ма дру штва. Пе ри од тра ја ња ме ра афир ма тив не ак ци је огра-
ни чен је и тра је до ис пу ње ња ци ља ко ји се њи хо вом при ме ном 
на сто ји по сти ћи. 

У ве ћин ским из бор ним си сте ми ма и при по сто ја њу јед но-
ман дат них из бор них је ди ни ца ме ре по зи тив не до кри ми на ци је мо-
гу се од но си ти на по спе ши ва ње мо гућ но сти кан ди до ва ња осо ба 
жен ског по ла и об у хва та ју углав ном фи нан сиј ску област, од но сно 
обез бе ђи ва ње ви ше бу џет ских сред ста ва за по ли тич ке кам па ње 
кан ди дат ки ња, осло ба ђа ње од да ва ња де по зи та и сл. Кан ди дат ки-
ња ма се мо же обез бе ди ти и ви ше вре ме на у ме ди ји ма или се на 
дру ги на чин по бољ ша ти њи хов по ло жај у од но су на му шке кан-
ди да те. По ред то га, ре ше ње ко је омо гу ћа ва так ми че ње са мо ме ђу 
жен ским кан ди да ти ма је фор ми ра ње по себ них из бор них је ди ни ца 
у ко ји ма се мо гу кан ди до ва ти са мо же не.4) 

За раз ли ку од ве ћин ског из бор ног си сте ма, у про пор ци о нал-
ним си сте ми ма из бор не је ди ни це су ви ше ман дат не што омо гу ћу је 
лак ше обез бе ђи ва ње рав но мер ни је за сту пље но сти по сла ни ка оба 
по ла у пар ла мен ту. У ту свр ху при ме њу је се чи тав сет ме ра по зи-
тив не дис кри ми на ци је. У за ви сно сти од др жа ве у из бор но за ко но-
дав ство уне ти су не ки од сле де ћих ин сти ту та: кво те на из бор ним 
ли ста ма за же не, уже из бор не ли сте фор ми ра не ис кљу чи во за же-
не, али и ре зер ви са на ме ста у за ко но дав ним те ли ма за при пад ни ке 
ма ње за сту пље ног по ла.

ПО БОЉ ША ЊЕ ПРЕД СТА ВЉЕ НО СТИ ЖЕ НА У 
НА РОД НОЈ СКУП ШТИ НИ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

У пе ри о ду пре по нов ног на стан ка ви ше пар тиј ског си сте ма 
у Ср би ји, пред став ни ци у за ко но дав ном те лу би ра ни су у скла ду 
са де ле гат ским си сте мом. Без об зи ра на од су ство мо гућ но сти за 
так ми че ње раз ли чи тих по ли тич ких оп ци ја, та кав си стем је омо гу-
ћа вао да у по след њим де ле гат ским скуп шти на ма же не за у зи ма ју 
чак 23% свих ме ста. У пот пу ном скла ду са да на шњим европ ским 
про се ком, овај број је, ме ђу тим, дра стич но сма њен већ у пр вом 
са зи ву На род не скуп шти не иза бра ном на ви ше пар тиј ским из бо ри-
ма 1990. го ди не. На и ме, на њи ма је ста тус по сла ни ка сте кло све га 
че ти ри же не.5)

4) Ма ри ја на Пај ван чић, исто, стр. 22.

5) Ми лан Јо ва но вић, „Струк тур на ди на ми ка На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је 1991-
1993. го ди не“, Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 
04/2013, стр. 161.
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Прак са ни ске за сту пље но сти же на на ста ви ла се и у сле де-
ћим са зи ви ма На род не скуп шти не. Та ко се у са зи ву пар ла мен та 
кон сти ту и са ном 2003. го ди не на шла 31 по сла ни ца, али већ на кон 
пар ла мен тар них из бо ра 2007. го ди не 50 же на сте кло је ста тус чла-
на пар ла мен та. Кван ти та тив ни на пре дак у по гле ду сте пе на уче шћа 
же на у са ста ву На род не скуп шти не на ста вљен је и на ван ред ним 
пар ла мен тар ним из бо ри ма 2008. го ди не, ка да је број на род них по-
сла ни ца по ве ћан на 53. 

Из ме на ма и до пу на ма За ко на о из бо ру на род них по сла ни ка 
2004. го ди не, од но сно но вим чла ном 40а, став 1. од ре ђе но је да на 
из бор ној ли сти ме ђу сва ка че ти ри кан ди да та по ре до сле ду на ли-
сти (пр ва че ти ри ме ста, дру га че ти ри ме ста и та ко до кра ја ли сте) 
мо ра би ти по је дан кан ди дат - при пад ник оног по ла ко ји је ма ње за-
сту пљен на ли сти, а укуп но на из бор ној ли сти мо ра би ти нај ма ње 
30% кан ди да та ма ње за сту пље ног по ла на ли сти. И по ред из ме на 
и до пу на за кон ске ре гу ла ти ве о из бо ру на род них по сла ни ка, отво-
ре ност из бор них ли ста за стран ке оне мо гу ћа ва ла је ин сти ту ци о-
нал но га ран то ва ње из бо ра по сла нич ких кан ди дат ки ња на ме ста у 
На род ној скуп шти ни. За то се пре мо же за кљу чи ти да је по ве ћа ње 
бро ја по сла ни ца на ста ло у овом пе ри о ду ре зул тат уну тар стра нач-
ких про ме на од но са пре ма овом пи та њу на ко је су код ве ћи не пар-
ти ја ути ца ле и пре по ру ке ОЕБС-а.  

Члан 40а, став 1. За ко на о из бо ру на род них по сла ни ка про-
ме њен је 2011. у ко рист ве ће за сту пље но сти жен ског по ла та ко да 
про пи су је да се на из бор ној ли сти ме ђу сва ка три кан ди да та по ре-
до сле ду на ли сти (пр ва три ме ста, дру га три ме ста и та ко до кра ја 
ли сте) мо ра би ти нај ма ње по је дан кан ди дат - при пад ник оног по ла 
ко ји је ма ње за сту пљен на ли сти. Ипак, кључ ни ин сти ту ци о нал ни 
по мак у по гле ду по ве ћа ног уче шћа же на оства рен из ме на ма и до-
пу на ма За ко на о из бо ру на род них по сла ни ка из 2011. го ди не под-
ра зу ме вао је оба ве зу да се рас по де ла по сла нич ких ман да та од ре ђу-
је пре ма ра ни је утвр ђе ном рас по ре ду кан ди да та на из бор ној ли сти.

Ка ко би се ис тра жи ло уче шће же на у ра ду На род не скуп шти-
не Ре пу бли ке Ср би је, од но сно до шло до са зна ња о про ме на ма сте-
пе на њи хо вог уче шћа у скуп штин ским са зи ви ма на кон по след њих 
про ме на За ко на о из бо ру на род них по сла ни ка, ана ли зи ра ће мо број 
и со ци о де мо граф ске ка рак те ри сти ке на род них по сла ни ца у по-
след ња два са зи ва На род не скуп шти не. Ана ли за со ци о де мо граф-
ске струк ту ре на род них по сла ни ца у по гле ду ста ро сног до ба, сте-
пе на обра зо ва ња и ме ста пре би ва ли шта на ста вља се по ре ђе њем у 
од но су на исте со ци о де мо граф ске ка рак те ри сти ке дру ге две гру пе. 
Пр ву гру пу чи не њи хо ве му шке ко ле ге, а дру гу укуп на по пу ла ци ја 
же на у Ср би ји. Док се по ре ђе њем са на род ним по сла ни ци ма му-
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шког по ла же ли ис пи та ти по сто ја ње со ци о де мо граф ских слич но-
сти и раз ли ка чла но ва пар ла мен та у од но су на пол, ком па ра ци јом 
дру штве но де мо граф ских осо би на на род них по сла ни ца на спрам 
истих ка рак те ри сти ка це ло куп не по пу ла ци је же на у Ср би ји на сто-
је се утвр ди ти и њи хо ве слич но сти и од сту па ња.

БРОЈ НОСТ НА РОД НИХ ПО СЛА НИ ЦА

У по след њем са зи ву На род не скуп шти не кон сти ту и са ном 
пре уво ђе ња но вих ме ра по зи тив не дис кри ми на ци је у свр ху по-
бољ ша ња пред ста вље но сти же на се де ло је 53 на род не по сла ни це, 
да би већ на пр вим на ред ним из бо ри ма при ли ком рас по де ле ман-
да та по ве ре ње гра ђа на до би ла 81 по сла ни ца. При ли ком кон сти ту-
и са ња са зи ва од 2014. го ди не би ло их је две ви ше. Та ко је у са зи ву 
од 2012. у од но су на прет ход ни до шло до по ве ћа ња за 28 на род них 
по сла ни ца, од но сно 53,83%. Уко ли ко се про ме на ме ри у од но су на 
уку пан број по сла ни ка, она је знат но ма ња и из но си 11,2 про цен та.

И по ред по ве ћа ња пред ста вље но сти же на у На род ној скуп-
шти ни, ме ре по зи тив не дис кри ми на ци је ни су про из ве ле пре-
сли ка ва ње пол не струк ту ре ста нов ни штва Ср би је на На род ну 
скуп шти ну. Док је пре ма по пи су из 2002. удео же на у укуп ном ста-
нов ни штву био 51,4%, на по пи су из вр ше ном де вет го ди на ка сни је 
он се сма њио на 51,3%. Са дру ге стра не, на кон пар ла мен тар них 
из бо ра 2008. го ди не по сла ни це су за у зи ма ле 21,2% по сла нич ких 
ме ста, а њи хов број се по сле сле де ћих из бо ра уве ћао на 32,4%. 
Пре ма то ме, на кон из бо ра 2008. же не су у На род ној скуп шти ни би-
ле под пред ста вље не за 30,2%, а у скуп штин ским са зи ви ма кон сти-
ту и са ним 2012. и 2014. го ди не под пред ста вље ност је сма ње на на 
18,9%, од но сно на 18,1%. Под пред ста вље ност же на под ра зу ме ва-
ла је иден ти чан ни во над пред ста вље но сти му шка ра ца у На род ној 
скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је.

ПАР ТИЈ СКА ПРИ ПАД НОСТ  
НА РОД НИХ ПО СЛА НИ ЦА

На пар ла мен тар ним из бо ри ма 2012. го ди не ула зак у На род-
ну скуп шти ну оства ри ло је 11 из бор них ли ста, од ко јих су три ма-
њин ске ли сте осво ји ле са мо по јед но по сла нич ко ме сто а њих су 
за у зе ли му шки кан ди да ти. На пре о ста лих осам ли ста ман да ти су 
до де ље ни ка ко му шкар ци ма, та ко и же на ма.

Нај ве ћи број же на, 24, од но сно 29,65% свих на род них по-
сла ни ца, иза бран је на ли сти По кре ни мо Ср би ју – То ми слав Ни-
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ко лић, а на ли сти Из бор за бо љи жи вот – Бо рис Та дић две по сла-
ни це ма ње, или 27,16%. Да љи рас по ред по сла нич ких ман да та за 
же не та ко ђе је пра тио из бор ни успех пред ло же них ли ста. Та ко је 
на ли сти ко а ли ци је СПС-ПУПС-ЈС иза бра но 14 (17,28%), на ли сти 
ДСС-а се дам (8,64%), ли ста Че до мир Јо ва но вић – Пре о крет до би ла 
је шест по сла ни ца (7,40%), као и ли ста УРС-а. По јед ну на род ну 
по сла ни цу (1,23%) оства ри ле су ли сте на ци о нал них ма њи на, Са-
ве за вој во ђан ских Ма ђа ра и Стран ке де мо крат ске ак ци је Сан џа ка.

Ако се ме ри уче шће на род них по сла ни ца иза бра них на не-
кој ли сти у од но су на уку пан број по сла ни ка са те ли сте, нај ве ћи 
сте пен уче шћа же на оства ри ла је из бор на ли ста СДА (1/2, 50%), а 
нај ма њи про це нат до би ле су по сла ни це са ли сте СВМ-а (1/5, 20%). 
Све дру ге из бор не ли сте оства ри ле су сли чан по сто так пред ста-
вље но сти же на у пар ла мен ту, ко ји се кре ће од 31,58% (СПО-ЛДП) 
до 33,33% (ДСС). Је ди но је са ли сте УРС-а иза бра но не што ви ше 
по сла ни ка ма ње за сту пље ног по ла, односно 37,5%.

Из о ста нак же на са по сла нич ких ли ста НО ПО, Све за јед но 
и ПДА мо же се об ја сни ти ти ме да су ове три ли сте до би ле са мо 
по јед но по сла нич ко ме сто а на пр вим ме сти ма ли ста би ли су му-
шкар ци. И дру ге две ма њин ске ли сте (СВМ, СДА) до би ле су ма ли 
број по сла ни ка и упра во због ма лог бро ја по сла ни ка уче шће же на 
у њи хо вим по сла нич ким клу па ма то ли ко ва ри ра у од но су на пред-
ло же не ли сте ко је су осво ји ле ве ћи број ман да та. Та ко би у слу ча ју 
да је њи хо ва ли ста до би ла још је дан ман дат, број же на у по сла нич-
кој гру пи СВМ-а дво стру ко по рас тао а сте пен њи хо вог уче шћа би 
се са 20 по ве ћао на 33%.

На пар ла мен тар ним из бо ри ма 2014. го ди не убе дљи ву по бе ду 
од не ла је ко а ли ци ја оку пље на око Срп ске на пред не стран ке, ко ја 
је осво ји ла 158 по сла нич ких ме ста. У скла ду са та квим из бор ним 
ре зул та том, и нај ве ћи број по сла ни ца до ла зи са ли сте СНС-а, од-
но сно чак 54 од 83 или 65,06%. Сле де по сла ни це са ли сте СПС-
ПУПС-ЈС ко јих има 14 (16,87%). Са ли ста ДС-а и НДС-а иза бра но 
је по 6 по сла ни ца (7,23%), СВМ је до био две (2,41%), а СДА јед ну 
по сла ни цу (1,20%). У по гле ду уче шћа же на у сва кој од из бор них 
ли ста, он је ве о ма ујед на чен и на ла зи се у ра спо ну од 31,56% на 
ли сти ДС-а до 34,18% на ли сти ко ју је пред во дио СНС.

СТА РО СНА СТРУК ТУ РА НА РОД НИХ ПО СЛА НИ ЦА

У по гле ду ста ро сног до ба ме ђу по сла ни ца ма иза бра ним на 
из бо ри ма 2012. го ди не нај број ни је су би ле оне у ка те го ри ји од 30 
до 34, као и по сла ни це из ме ђу 45 и 49 го ди на ста ро сти. Њих је 
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би ло по 14, од но сно за јед но су чи ни ле 34,56 про це на та свих при-
пад ни ца жен ског по ла у прет ход ном са зи ву На род не скуп шти не. 
Нај мла ђа по сла ни ца би ла је Јо ва на Јок си мо вић из Бе о гра да (1987. 
го ди ште), а нај ста ри ја Ми ли ца Дро њак из Сур ду ка, ро ђе на 1943. 
го ди не. По ред не по сто ја ња по сла ни ца ста ри јих од 18, а мла ђих од  
25 го ди на, као и оних у ста ро сним гру па ма ста ри јих од 69, на из бо-
ри ма 2012. го ди не иза бран је при мет но ма ли број по сла ни ца у до бу 
од 60 до 64 го ди не (5, или 6,17%), а на ро чи то у гру пи ста ри јих од 
65 а мла ђих од 69 го ди на (3, од но сно 3,70%).

Уко ли ко се ста ро сна струк ту ра по сла ни ца упо ре ди са жи вот-
ним до бом њи хо вих му шких ко ле га у истом са зи ву до ла зи се до 
за кључ ка да је при мет но знат но ве ће уче шће мла ђих по сла ни ца 
у од но су на по сла ни ке. Та ко по сла ни це ста ро сног до ба из ме ђу 25 
и 29 го ди на чи не 9,88% свих на род них по сла ни ца, док је уче шће 
њи хо вих му шких ко ле га исте ста ро сне гру пе са мо 2,37% у од но су 
на све по сла ни ке му шкар це. Иако још увек ве ли ка, не што ма ња 
дис про пор ци ја у ко рист же на је у до бу из ме ђу 30 и 34 го ди не, где је 
уче шће же на ме ђу сво јим ко ле ги ни ца ма 17,28%, а му шка ра ца све-
га 4,73%. Тај од нос се, ме ђу тим, ме ња у ко рист му шка ра ца у по пу-
ла ци ји од 35 до 39 го ди на (15,98:9,88%) и ста ро сној гру пи из ме ђу 
40 и 44. го ди не (14,20:9,88%). Од нос из ме ђу по сла ни ка и по сла ни-
ца дру гих до ба су ре ла тив но слич ни, с тим што ме ђу по сла ни ци ма 
би ло и ста ри јих од 69 го ди на, ко ли ко је има ла нај ста ри ја по сла ни-
ца. Нај ста ри ји по сла ник у са зи ву од 2012. био је За ха ри је Тр нав че-
вић ко ји је у го ди ни по твр ђи ва ња ман да та на пу нио 86 го ди на.

Про сеч на ста рост на род них по сла ни ца из но си ла је 43,69 го-
ди на и би ла је го то во иден тич на ста ро сти укуп не по пу ла ци је же на 
у Ср би ји ко је у про се ку има ју 43,5 го ди на. Ста ро сна струк ту ра на-
род них по сла ни ца пре ма укуп ној по пу ла ци ји же на по ка зу је ве ли ку 
дис про пор ци ју у до бу од 30 до 34 (17,28:6,61%) и из ме ђу 45 и 49 
го ди на (17,28: 6,66%), а нај ве ћа слич ност по ка зу је се у ста ро сној 
гру пи ста ри јих од 60 а мла ђих од 64 го ди не (6,17:7,56%). Са дру ге 
стра не, пред став ни ке сво јих го ди на и по ла не ма ју гра ђан ке до 25 
го ди на, као и све у ста ро сним ка те го ри ја ма из над 70 го ди на иако 
укуп но уче шће же на у по пу ла ци ји из ме ђу 20 и 24 го ди не и оних 
ко је су ста ри је од 69 го ди на чи ни чак 19,42%.

Не ра чу на ју ћи, због њи хо ве ма ло број но сти, по сла ни це са 
ли ста СВМ-а и СДА, нај ста ри је су би ле иза бра не пред став ни це 
ли сте СПС-ПУПС-ЈС ко је су у про се ку има ле 47,86 го ди на, а сле-
ди ле су их по сла ни це УРС-а са про сеч но 47 го ди на ста ро сти. Са 
дру ге стра не, нај мла ђе су би ле пред став ни це ли сте СНС-а (40,17 
го ди на), а за тим на род не по сла ни це ДС-а, са про сеч но 43 го ди не. 
Код њи хо вих ко ле га нај ста ри ји су та ко ђе би ли по сла ни ци са ли сте 
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СПС-ПУПС-ЈС са про се ком од 54,87 го ди на, сле ди ли су их по сла-
ни ци са ли сте СПО-ЛДП са 50,85 и УРС са 50,6 го ди на у про се ку, 
док је нај мла ђа би ла по сла нич ка гру па СВМ-а чи ји су по сла ни-
ци про сеч но има ли све га 37,5 го ди на.6) Раз ли ка у го ди на ма из ме ђу 
по сла ни ка му шка ра ца и свих му шка ра ца у зе мљи знат но је ве ћа 
од од но са истих ка те го ри ја код же на и из но си 49,17:40,8 го ди на. 
Од нос ста ро сти по сла ни ка и по сла ни ца пре ма из бор ним ли ста ма 
из гле дао је ова ко: СНС (45,52:40,17 го ди на), ДС (43,64:43), СПС-
ПУПС-ЈС (54,87:47,86), ДСС (48,21:44,86), СПО-ЛДП (50,85:46), 
УРС (50,6:47), СВМ (37,5:30, са мо јед на по сла ни ца), а пре о ста ле 
ли сте има ле су са мо по јед ног по сла ни ка оба по ла или са мо јед ног 
по сла ни ка. При ме тан је тренд по сто ја ња ста ри јих по сла ни ка у од-
но су на по сла ни це, осим на из бор ној ли сти ДС-а где је ова раз ли ка 
би ла ми ни мал на.

Ван ред ни пар ла мен тар ни из бо ри 2014. го ди не до ве ли су до 
про ме не у по гле ду го ди на ста ро сти нај мла ђе и нај ста ри је по сла-
ни це. Нај мла ђа по сла ни ца Ка та ри на Шу шњар има 24 го ди не, а 
нај ста ри ја Ми ле на Ћо ри лић 70. Док је до нај ве ћег по ве ћа ња бро ја 
по сла ни ца до шло у ста ро сном до бу од 35 до 39 го ди на (са 8 на 12), 
нај ве ће сма ње ње на ста ло је у ге не ра циј ским гру па ма из ме ђу 45 и 
49 го ди на (са 14 на 10). У од но су на му шкар це дис про пор ци је су 
опет нај и зра же ни је у ка те го ри ја ма из ме ђу 30 и 34 (15,66:5,42%), 
а на ро чи то у до бу од 25. до 29. го ди не (7,23:1,20%). Као и на кон 
из бо ра из 2012. го ди не, му шкар ци се у сле де ћој жи вот ној ску пи-
ни ја вља ју у зна чај ни јем по стот ку од же на. Тај од нос у гру пи од 
35 до 39 го ди на из но си 19,28:14,46%. Уче шће му шка ра ца и же на 
пот пу но се из јед на ча ва у две ма уза стоп ним гру па ма, од 50 до 54 
(14,46%) и из ме ђу 55 и 59 (13,25%) го ди на, а му шкар ци су знат но 
број ни ји у свим ка те го ри ја ма из над 69 го ди на. 

Про сеч на ста рост на род них по сла ни ца на кон из бо ра 2014. 
го ди не по ве ћа на је у од но су на прет ход ни са зив за 0,77 го ди на та ко 
да из но си 44,46 го ди на и за ско ро го ди ну да на је ве ћа од ста ро сти 
укуп не по пу ла ци је же на у Ср би ји. У од но су на укуп ну по пу ла ци ју 
же на бла га над пред ста вље ност по сто ји у гру пи од 25 до 29 го ди-
на (7,23:6,38%), а ве ћа од сту па ња истог ти па ви дљи ва су у свим 
гру па ма из ме ђу 30 и 59 го ди на. На кон тог ста ро сног до ба ја вља се 
обр ну ти про цес, од но сно на ста је под пред ста вље ност у свим ста-
ри јим гру па ма ста нов ни штва.

Из у зи ма ју ћи јед ну по сла ни цу СДА и две по сла ни це из по-
сла нич ке гру пе СВМ-а, нај мла ђе су по сла ни це са ли сте СНС-а ко је 

6) Ста ти стич ки нај мла ђи по сла ни ци на пар ла мен тар ним из бо ри ма 2012. иза бра ни су са 
ли сте НО ПО, али се, ипак, ра ди о са мо јед ном пред став ни ку на ро да (Ни ко ла Ту ли ми ро-
вић, 1981. го ди ште).
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про сеч но има ју 43,46 го ди на, а нај ста ри је су по сла ни це НДС-а са 
51,17 го ди на у про се ку. Про сеч на ста рост по сла ни ка на кон из бо ра 
2014. из но си ла је 49,38 го ди на и би ла је го то во иден тич на као у са-
зи ву кон сти ту и са ном две го ди не ра ни је. Од нос ста ро сне струк ту ре 
по сла ни ка и по сла ни ца пре ма по сла нич ким гру па ма у са зи ву од 
2014. је сле де ћа: СНС (47,86:43,46 го ди на), СПС (57,66:47,14), ДС 
(47:45,17), НДС (46,92:51,17), СВМ (39,5:36,5), СДА (45,5:32), док 
са ли сте Пар ти ја за де мо крат ско де ло ва ње – Ри за Ха ли ми ни је иза-
бра на ни јед на по сла ни ца. Пре ма то ме, осим на ли сти Но ве де мо-
крат ске стран ке, по сла ни ци иза бра ни са свих дру гих ли ста ста ри ји 
су од сво јих ко ле ги ни ца.

ОБРА ЗОВ НА СТРУК ТУ РА НА РОД НИХ ПО СЛА НИ ЦА

На кон пар ла мен тар них из бо ра 2012. го ди не иза бра на је 81 
на род на по сла ни ца. У по гле ду обра зов не струк ту ре нај ве ћи број 
по сла ни ца имао је за вр шен фа кул тет (51/81, 62,96%), а сле ди ле су 
по сла ни це са ти ту лом док то ра на у ка (8 по сла ни ца, 9,88%). Нај ма-
њи број на род них пред став ни ца имао је за вр ше ну сред њу шко лу и 
ма стер сту ди је (по јед на или 1,23%), а три по сла ни це су као за ни-
ма ње на ве ле да су пен зи о нер ке. У од но су на му шкар це у На род ној 
скуп шти ни при мет но је да ве ћи про це нат же на има за вр шен фа кул-
тет (62,96:54,44%), али и да ве ћи број му шка ра ца по се ду је ти ту лу 
док то ра на у ка (23:8, 13,61:9,88%).

Пре ма из бор ним ли ста ма, нај ве ћи број по сла ни ца са ди пло-
мом фа кул те та имао је ДС и то 18, од но сно 35,29% свих по сла ни ца 
са ви со ком струч ном спре мом, а њи хо во уче шће ме ђу по сла ни ца ма 
иза бра ним на ли сти Де мо крат ске стран ке би ло је чак 81,81 про це-
нат. Од њи хо вих ко ле га иза бра них на ис тој ли сти 28 има за вр шен 
фа кул тет и они чи не 62,22% свих по сла ни ка „де мо кра та“ му шког 
по ла, док су, ако се из у зму ли сте са јед ним или два кан ди да та ко ји 
су до би ли ста тус по сла ни ка, нај о бра зо ва ни ји по сла ни ци са ли сте 
СВМ-а са ко је су сва че ти ри по сла ни ка ви со ко о бра зо ва на, а сле ди 
ли ста Че до мир Јо ва но вић – Пре о крет на ко јој од 13 по сла ни ка 9 
има за вр шен фа кул тет (69,23%).

Ако се сте пен обра зо ва ња на род них по сла ни ца упо ре ди са 
це ло куп ном по пу ла ци јом же на у Ср би ји на ла зи се огром на дис про-
пор ци ја у по гле ду не по сто ја ња по сла ни ца без школ ске спре ме и са 
не пот пу ном или за вр ше ном основ ном шко лом иако оне у по пу ла-
ци ји ста нов ни ца Ср би је чи не 34,06 про цен та (1,256.182/3,687.686). 
Та ко ђе, са мо јед на по сла ни ца је фор мал но обра зо ва ње за вр ши ла 
на кон сред ње шко ле (1,23%), а овај сте пен струч не спре ме има чак 
38,01% (1,401.736/3,687.686) свих же на у Ср би ји. Огром на под-
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пред ста вље ност же на са сред њом струч ном спре мом и од су ство 
пред ста вље но сти оних са ни жим сте пе ном струч не спре ме про-
из ве ла је ве ли ку над пред ста вље ност осо ба жен ског по ла са за вр-
ше ним ви со ким обра зо ва њем. На и ме, док све осо бе жен ског по-
ла са ви со ком струч ном спре мом, ти ту ла ма ма сте ра, ма ги ста ра, 
док то ра на у ка и ле ка ра спе ци ја ли ста за у зи ма ју чак 80,25% свих 
„жен ских“ по сла нич ких ме ста, удео же на са тим сте пе ном обра-
зо ва ња у укуп ној по пу ла ци ји ста нов ни ца Ср би је је све га 9,31% 
(343.410/3,687.686). Са ви шом шко лом у са зи ву од 2012. би ло је 7 
по сла ни ца, од но сно 8,64% у од но су на 4,75% гра ђан ки Ср би је са 
тим сте пе ном струч не спре ме.

На из бо ри ма 2014. го ди не иза бра но је две по сла ни це ви ше 
не го на прет ход ном из ла ску би ра ча на гла са ње, а у исто вре ме број 
на род них по сла ни ца са ви со ком струч ном спре мом по рас тао је за 
че ти ри. Са дру ге стра не, број по сла ни ца са ти ту ла ма ма ги стра сма-
њен је са че ти ри са на две, док то ра на у ка са осам на пет, док је број 
на род них пред став ни ца са за вр ше ном сред њом шко лом по рас тао 
на три. У од но су на прет ход ни са зив по ве ћан је број ви со ко о бра зо-
ва них по сла ни ка оба по ла, али је раз ли ка у по гле ду уче шћа ви со ко-
о бра зо ва них по сла ни ца у од но су на њи хо ве му шке ко ле ге сма ње на 
са 62,96:54,44% на 66,26:60,24%. 

Ка ко је ко а ли ци ја пре во ђе на Срп ском на пред ном стран ком 
убе дљи во по бе ди ла на пар ла мен тар ним из бо ри ма мар та ове го-
ди не, у свим обра зов ним ка те го ри ја ма до ми ни ра ју по сла ни це са 
из бор не ли сте Алек сан дар Ву чић – Бу дућ ност у ко ју ве ру је мо. Из-
у зе так је ка те го ри ја док то ра на у ка у ко ју спа да ју три по сла ни це 
иза бра не са ли сте СПС-ПУПС-ЈС на спрам две по сла ни це СНС-а, 
а по јед на сту дент ки ња ман дат је до би ла са сва ке од три пр во пла-
си ра не ли сте. Уко ли ко се, ме ђу тим, ме ри удео на род них по сла ни ца 
са за вр ше ним фа кул те том у од но су на све по сла ни це у не кој по-
сла нич кој гру пи нај о бра зо ва ни је су пред став ни це СВМ-а, од ко јих 
је јед на за вр ши ла фа кул тет, а дру га ма стер сту ди је, са ли сте СДА 
иза бра на је јед на по сла ни ца ко ја је ди пло ми ра ни ин же њер елек-
тро тех ни ке, а од број ни јих по сла нич ких гру па до ми ни ра ју по сла-
ни це НДС-а, ме ђу ко ји ма пет има ди пло му фа кул те та (83,33%), а 
са мо јед на је за вр ши ла сред њу шко лу. Још из ра же ни ју обра зов ну 
струк ту ру има ју му шки по сла ни ци НДС-а, јер у њи хо вим клу па ма 
се де два док то ра на у ка и 10 по сла ни ка са ди пло мом ви со ке струч-
не спре ме.

Ме ре но у од но су на по пу ла ци ју же на у Ср би ји и на кон из бо-
ра 2014. ви дљи ва је огром на дис про пор ци ја нај ма ње обра зо ва них 
јер не ма на род них пред став ни ца без школ ске спре ме и са не пот-
пу ном или за вр ше ном основ ном шко лом, а на ста вљен је и тренд 
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ве ли ке под пред ста вље но сти сред њо школ ки ко ји из но си 3,61% на-
спрам 38,01% гра ђан ки Ср би је са тим сте пе ном обра зо ва ња. На-
су прот то ме, же не са за вр ше ним фа кул те ти ма и ма стер сту ди ја ма, 
ти ту ла ма ма ги ста ра, док то ра на у ка и ле ка ра спе ци ја ли ста чи не 
82,13% свих же на у пар ла мен ту, а њи хо во уче шће у укуп ној жен-
ској по пу ла ци ји из но си са мо 9,31%. Број по сла ни ца са ви шом шко-
лом исти је као у са зи ву од 2012. го ди не (7), што са да чи ни 8,43% 
свих на род них по сла ни ца.

МЕ СТО ПРЕ БИ ВА ЛИ ШТА

У са зи ву кон сти ту и са ном 2012. го ди не нај ве ћи број по сла-
ни ца до ла зио је из Бе о гра да (50/81, од но сно 61,73%), сле ди ле су 
на род не по сла ни це из цен трал не Ср би је (16 или 19,75%), а јед на 
по сла ни ца ма ње би ла је из Вој во ди не (18, 52%). У од но су на њи-
хо ве ко ле ге при мет но је ве ће уче шће по сла ни ца са пре би ва ли штем 
у Бе о гра ду (61,73:41,42%), док је, са дру ге стра не, ве ћи број по-
сла ни ка до ла зио из цен трал не Ср би је (36,69:19,75%). На под руч ју 
Ко со ва и Ме то хи је жи ве ло је че ти ри по сла ни ка, али ни јед на по-
сла ни ца.

При ка за но пре ма из бор ним ли ста ма, нај ве ћи „бе о цен три-
зам“ на род них по сла ни ца по сто јао је ме ђу они ма са ли сте СПС-
ПУПС-ЈС (17/22, од но сно 77,27% њих има пре би ва ли ште у Бе о-
гра ду) и СНС-а (18/24, 75%). Пот пу но обрат но, на ли ста ма СДА и 
СВМ-а ни јед на по сла ни ца ни је би ла из Бе о гра да, док су са ли сте 
УРС-а по две по сла ни це до ла зи ле из Бе о гра да, цен трал не Ср би је и 
Вој во ди не. У од но су на укуп ну по пу ла ци ју же на при мет на је би ла 
ве ли ка над пред ста вље ност Бе о гра ђан ки (61,73:23,69%), а нај ве ћа 
под пред ста вље ност се ја ви ла код же на из цен трал не Ср би је (19,75: 
49,40%). У од но су на њих, Вој во ђан ке су би ле под пред ста вље не у 
знат но ма њој ме ри (18,52:26,90%).

Пар ла мен тар ни из бо ри 2014. го ди не до не ли су зна чај но сма-
ње ње бро ја и уде ла Бе о гра ђан ки ме ђу на род ним по сла ни ца ма (са 
50, од но сно 61,73% на 34 или 40,96%). Број по сла ни ца из Вој во-
ди не је по рас тао са 15 (18,52%) на 20 (24,10%), а још ве ћи раст 
пред ста вље но сти на стао је код по сла ни ца из цен трал не Ср би је (са 
16 или 19,75% на 28 или 33,73%). 

У од но су на по сла ни ке-му шкар це у са зи ву од 2014. по-
сто ји ве ћа за сту пље ност Бе о гра ђан ки у од но су на Бе о гра ђа не 
(40,96:33,73%) и Вој во ђан ки на спрам Вој во ђа на (24,10:20,48%). 
На су прот то ме, по сла ни ци из цен трал не Ср би је су за сту пље ни ји од 
ко ле ги ни ца из тог де ла зе мље (43,37:33,73%), а са Ко со ва и Ме то-
хи је до ла зе че ти ри по сла ни ка и јед на по сла ни ца. Над пред ста вље-
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ност Бе о гра ђан ки у прет ход ном са зи ву На род не скуп шти не сма-
ње на је на кон из бо ра из мар та ме се ца и са да из но си 40,96:23,69%, 
а та ко ђе је опа ла и под пред ста вље ност же на из цен трал не Ср би је. 
Са да шњи од нос је 33,73:49,40%. Са дру ге стра не, Вој во ђан ке го то-
во да су пред ста вље не у иде ал ној сра зме ри (24,10:26,90%).
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THE SO CIO-DE MO GRAP HIC STRUC TU RE 
 OF THE WO MEN MPS IN THE NA TI O NAL  
AS SEMBLY OF THE RE PU BLIC OF SER BIA

Re su me
Key in sti tu ti o nal pro gress in or der to in cre a se the re pre sen ta tion 

of wo men in the Na ti o nal As sembly of the Re pu blic of Ser bia was ac-
hi e ved by the amend ments to the Law on Elec tion of MPs in 2011. 
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The aut hor analyzes the so ci o de mo grap hic struc tu re of wo men MPs 
in terms of age, edu ca tion le vel, pla ce of re si den ce, and then com pa res 
them with the cor re spon ding struc tu re of the ir ma le co un ter parts, and 
the to tal po pu la tion of wo men in Ser bia.

Du ring the di stri bu tion of man da tes af ter the 2012 elec ti ons: 1) 
the num ber of wo men MPs has in cre a sed from 53 to 81, but su bre pre-
sen ta ton of wo men MPs in re la tion to the to tal po pu la tion of wo men was 
18.9%, 2) most wo men MPs we re se lec ted from a list of SNS (24/81 or 
29.65%), 3) The ave ra ge age of wo men MPs was 43.69 years, which is 
al most iden ti cal to the ave ra ge age of the fe ma le po pu la tion in Ser bia 
4) When we com pa re the age struc tu re of wo men MPs to the to tal po-
pu la tion of wo men we see a hu ge dis pro por tion bet we en the age of 30 
and 34 (17.28: 6.61%) and bet we en 45 and 49 (17.28: 6.66%) and the re 
is the gre a test si mi la rity bet we en the gro up ol der than 60 and youn ger 
than 64 (6.17: 7.56%), 5) 51 wo men MPs fi nis hed col le ge (62.96%), 6) 
the ra tio bet we en highly edu ca ted wo men MPs op po sed to the ir ma le 
co un ter parts was 62.96: 54.44%, 7) 50 wo men MPs ca me from Bel gra-
de (61.73%), and ac cor ding to the elec to ral lists, the  gre a test “be o cen-
trism” exi sted among the wo men MPs from the SPS-PUPS-JS.

Af ter the elec ti ons in 2014: 1) the num ber of MPs has in cre a sed 
by two, 2) 54 wo men MPs we re elec ted from the list of SNS (65.06%), 
3) The ave ra ge age of wo men MPs in cre a sed by 0.77 years, so it amo-
unts to 44.46 years which is ne arly a year hig her than the ave ra ge age of 
the fe ma le po pu la tion in Ser bia, 4) the num ber of MPs with a uni ver sity 
de gree in cre a sed by fo ur, but the num ber of wo men who own a ma ster’s 
de gree or PhD dec re a sed, 5) the ra tio of the highly edu ca ted wo men 
MPs in re la tion to ma le MPs was re du ced to 66.26: 60.24%, 6)  the sha-
re of Bel gra de wo men among the wo men MPs was re du ced to 40.96%, 
whi le the num ber of MPs from Voj vo di na in cre a sed from 15 (18.52 %) 
to 20 (24.10%), and an even gre a ter in cre a se oc cur red with the wo men 
MPs from cen tral Ser bia (with 16 or 19.75% of 28 or 33.73%).
Key words: wo men, mem bers of par li a ment, par li a ment, po si ti ve di scri mi na-

tion, af fir ma ti ve ac tion, the Na ti o nal As sembly of the Re pu blic of 
Ser bia
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ПРИ ЛОГ

Та бе ла 1: На род не по сла ни це раз ли чи тих ста ро сних до ба  
иза бра не на ли ста ма ко је су на пар ла мен тар ним из бо ри ма 2012. 
пре шле цен зус, пре ма сте пе ну струч не спре ме и пре би ва ли шту

* На по ме на: На из бор ним ли ста ма Све за јед но, НО ПО и КАПД ни је иза бра на ни јед на 
на род на по сла ни ца.
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Та бе ла 2: На род ни по сла ни ци раз ли чи тих ста ро сних до ба иза-
бра ни на ли ста ма ко је су на пар ла мен тар ним из бо ри ма 2012. 

пре шле цен зус, пре ма сте пе ну струч не спре ме и пре би ва ли шту

* На по ме на: На род ни по сла ник са из бор не ли сте СПС-ПУПС-ЈС Ду шан Ба ја то вић (1967, 
Но ви Сад) је елек тро ин же њер и ди пло ми ра ни еко но ми ста. У овој ста ти сти ци је на ве де-
но да по се ду је ВСС.
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* На по ме на: На род ни по сла ник са ли сте СПС-ПУПС-ЈС Ми ло рад Сто шић (1954, Ниш) је 
пен зи о нер - офи цир те ле ко му ни ка ци је. У при ка за ној та бе ли тре ти ра се као пен зи о нер.
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Та бе ла 3: На род не по сла ни це раз ли чи тих ста ро сних до ба  
иза бра не на ли ста ма ко је су на пар ла мен тар ним из бо ри ма 2014. 
пре шле цен зус, пре ма сте пе ну струч не спре ме и пре би ва ли шту

* На по ме на: На из бор ној ли сти ПДД ни је иза бра на ни јед на на род на по сла ни ца.
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* На по ме на: На род на по сла ни ца са из бор не  ли сте СНС-а Љу би ца Мр да ко вић То до ро вић 
(1962, Ниш) по за ни ма њу је ма ги стар при ма ру јус, док тор ги не ко ло ги је и аку шер ства. У 
овој ста ти сти ци је на ве де но да је ма ги стар.  
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Та бе ла 4: На род ни по сла ни ци раз ли чи тих ста ро сних до ба  
иза бра ни на ли ста ма ко је су на пар ла мен тар ним из бо ри ма 2014. 
пре шле цен зус, пре ма сте пе ну струч не спре ме и пре би ва ли шту

* На по ме на: На род ни по сла ник са из бор не ли сте СПС-ПУПС-ЈС Ду шан Ба ја то вић (1967, 
Но ви Сад) је елек тро ин же њер и ди пло ми ра ни еко но ми ста. У овој ста ти сти ци је на ве де-
но да по се ду је ВСС.

* На по ме на: На род ни по сла ник са ли сте СПС-ПУПС-ЈС Ми ло рад Сто шић (1954, Ниш) је 
пен зи о нер - офи цир те ле ко му ни ка ци је. У при ка за ној та бе ли тре ти ра се као пен зи о нер.
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* Овај рад је примљен 06. октобра 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 09. марта 2015. године.




