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Сажетак
Циљ ово га ра да је да ис тра жи ефек те не га тив не кам па ње на 

оп штим из бо ри ма у Ср би ји то ком ма ја 2012. го ди не. Као основ ни 
ин стру мент ана ли зе ауто ри ко ри сте ана ли зу са др жа ја, пу тем ко је 
се ту ма че са др жа ји из бор ног мар ке тин га по ли тич ких пар ти ја, али 
и из ја ве и го во ри њи хо вих ли де ра, ана ли та ча ра и струч не јав но сти. 
Ауто ри, с јед не стра не, утвр ђу ју да је не га тив на из бор на кам па ња 
до при не ла де мо би ли за ци ји би ра ча и до дат но про ду би ла кри зу ле-
ги ти ми те та још увек не кон со ли до ва не де мо кра ти је у Ср би ји.  С 
дру ге стра не, у ра ду се ис ти чу трај ни је по сле ди це (ан ти)кам па ње 
на раз вој по ли тич ке кул ту ре и из град ње де мо крат ских вред но сти.  
* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете 

и науке Републике Србије.
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Кључ не ре чи: не га тив не кам па ње, (ан ти)кам па ње, из бо ри, из бор ни ци-
клу си, по ли тич ка кул ту ра, по ли тич ки ак те ри, де мо кра ти-
ја, по ли тич ки мар ке тинг, про па ган да.

Оно што се по ка зу је као кру ци јал но обе леж је из бор ног про-
це са у Ср би ји, и то кроз све из бор не ци клу се, још од вре ме на мла-
де и тек ухо да ва не де мо кра ти је с по чет ка XX ве ка па све до ње ног 
са вре ме ног об на вља ња и да на шњег кон со ли до ва ња, је сте јед на 
по све ка рак те ри стич на ат мос фе ра ко ја се ства ра од стра не по ли-
тич ких ак те ра усме ре них на (кам пањ ско) из бор но де ло ва ње, а ко ја 
во ди ка то ме да ста ње у дру штву мал те не по при ма обри се не ка квог 
се ми рат ног ста ња. Та да се из бор на утак ми ца пре тва ра у бес ком-
про ми сну по ли тич ку бор бу, од но сно по ли тич ка аре на се тран сфор-
ми ше у аре ну нај же шће из бор не бор бе у ко јој се не би ра ју сред ства 
за ме диј ско де ло ва ње на свест (а ти ме и сам из бор) гра ђа на, све 
за рад оства ри ва ња од ре ђе ног по ли тич ког (из бор ног) ци ља. При 
то ме се по ли тич ки про тив ни ци ме ђу соб но тре ти ра ју као нај љу ћи 
не при ја те љи, а че сто и име ну ју као не при ја те љи и/или из да ји це на-
ро да и др жа ве (у фре квент ној упо тре би је и тер мин „стра ни пла ће-
ни ци“). Не пре за се ни од на па да на са му лич ност дру гих так ма ца 
у тој игри, што во ди ка тзв. пер со на ли за ци ји кам па ње. Он да, чак 
и сва ком ла ич ком по сма тра чу са стра не по ста је ја сно да је реч о 
пред из бор ној (ан ти)кам па њи. 

Та ко су се и три де се тих го ди на XX ве ка у из бор ној тр ци у 
Ср би ји по ли тич ки по е ни сти ца ли пу тем лич них на па да и увре да, 
уз ко ри шће ње сла бо сти про тив кан ди да та и њи хо во ети ке ти ра ње 
као „из дај ни ка“, „ло по ва“, „пре ва ра на та“, „фал си фи ка то ра“ или 
„уби ца“, али и упо тре бом не ких дру гих, с да на шње тач ке гле ди-
шта ар ха ич них и по ма ло сме шних на зи ва, по пут „се ци ке са“, „на-
род на пи ја ви ца“, „ста ра кр во пи ја на род на“ или „за штит ник ко ко-
ша ра“ (мо же мо при ме ти ти да би у мо дер ном по ли тич ком је зи ку 
са вре ме не Ср би је екви ва лент овом по след ње на ве де ном на зи ву 
био из раз „за штит ник тај ку на“).1) Но, упр кос по сто ја њу те сво је вр-

1) У то ка ко је из гле да ла из бор на кам па ња у Ср би ји 30-тих го ди на XX ве ка, не дав но смо 
има ли при ли ке да стек не мо ма ли увид у јед ним днев ним но ви на ма ко је су се по за ба ви ле 
овом те ма ти ком, о ко јој је том при ли ком го во рио и проф. др Мом чи ло Па вло вић, ди рек-
тор Ин сти ту та за са вре ме ну исто ри ју. Ту су по ка за ни и не ки ин те ре сант ни пред из бор ни 
пла ка ти из тог вре ме на, ме ђу ко ји ма је, на при мер, и онај ко ји је гла сио: „Бе о гра ђа ни! 
Се ти те се: 

 Да Па шић има 172 (сто сдам де сет и две) ру дар ске кон це си је у Ср би ји. 
 Да је Па шић пре три де сет го ди на био пу ки си ро мах, а да да нас има де вет тро спрат них 

ћо шко ва у Бе о гра ду и да је нај бо га ти ји чо век у на шој зе мљи.
  ...да има огром не де по зи те у стра ним бан ка ма. 
 Да у Ср би ји ни је би ло ни јед не ве ли ке др жав не кра ђе ни ти афе ре у ко ју ни је уме шан или 

он или ње гов син Ра да... 
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сне срп ске по ли тич ке „тра ди ци је“ у не га тив ном ре кла ми ра њу, оно 
што је то ком по след њег из бор ног про це са у Ср би ји (2012. го ди-
не) при лич но шо ки ра ло струч ну и ши ру јав ност - ма кар онај њен 
део ко ји др жи до до брог уку са и ко ји је све стан сна ге кул тур них и 
еду ка тив них ути ца ја ко ји до ла зе из ме диј ске сфе ре, а на ро чи то у 
слу ча ју по ли тич ко-про па ганд ног де ло ва ња пу тем моћ них са вре ме-
них ме диј ских тех но ло ги ја - је сте нео че ки ва но не га тив но, па чак и 
отво ре но „пр ља во“ во ђе на из бор на кам па ња. 

Ка ко не би би ло не ке за бу не, ва ља од мах ис та ћи да не га тив-
на из бор на про па ган да ни је ка рак те ри стич на са мо за дру штва тзв. 
мла де или не пот пу но кон со ли до ва не де мо кра ти је, по пут са мог 
срп ског дру штва. На и ме, и у раз ви је ним за пад ним зе мља ма она не 
са мо да је ду го при сут на (у САД још је 1828. го ди не спро во ђе на у 
кам па њи за пред сед ни че из бо ре из ме ђу та да шњих кан ди да та Џек-
со на /An drew Jac kson/ и Адам са /John Qu incy Adams/), већ да нас 
има и зна тан удео (пре ма не ким про це на ма и до 45 од сто) у укуп-
ном по ли тич ком ре кла ми ра њу у кам па њи (ТВ ре кла ме, ре кла ме у 
но ви на ма, ра зни штам па ни про па ганд ни ма те ри ја ли и др.), а по-
себ но пре о вла ђу ју не га тив ни ТВ спо то ви.2) Не ка ис тра жи ва ња у 
САД су по ка за ла да су не га тив не про па ганд не по ру ке та мо по че ле 
да до ми ни ра ју већ од 1980. го ди не.3) Сто га и не чу де та кви за кључ-
ци по пут оног да је дав но про шло вре ме ка да кан ди да ти то ком 
кам па ње ни су осло вља ва ли сво је опо нен те име ном.4) Нај све жи ји 
при мер не га тив не кам па ње ко ја је иза зва ла бур не ре ак ци је аме рич-
ке јав но сти је сте упра во кам па ња ко ју во ди ак ту ел ни пред сед ник 
САД, Ба рак Оба ма (Ba rack Hus sein Oba ma), за свој ре и збор на ту 
функ ци ју. Та ко не ки јав но по ста вља ју пи та ње: „Ако је он до бар 
пред сед ник, зар не би тре ба ло да во ди по зи тив ну кам па њу, ука зу-

 Бе о гра ђа ни! Срп ска свест и гра ђан ска ду жност на ла же Вам да ли стом уста не те про тив 
овог вр хов ног за штит ни ка свих ко руп ци о на ша, па сви ко ли ко Вас има гла сај те за ли сту 

 Чи ка Љу бе Да ви до ви ћа. 
 Тре ћа ку ти ја је сте Па ши ћа – Цан ко ва срп ског кр во лоч ни ка“ (ви де ти: Ми лан До бро ми-

ро вић, „Исто ри ја пр ља ве кам па ње: Пљув љње још од 1930. го ди не“, Курир, 30. април – 1. 
мај, 2012, стр. 8).

2) О то ме ви де ти у: Зо ран Сла ву је вић, Политичкимаркетинг, ФПН, Чи го ја штам па, Бе о-
град, 2005, стр. 159.  

3) Ви де ти: Dar rell M. West, AirWars:TelevisionAdvertising inElectionCampaigns, 1952-
1992, Con gres si o nal Qu ar terly Press, Was hing ton, DC, 1993, стр. 48.

4) На то су ука за ли Ва тен берг (Mar tin P. Wat ten berg) и Бра јанс (Cra ig Le o nard Bri ans), а 
има ју ћи за пра во у ви ду пред сед нич ке из бо ре у САД 1948. го ди не и по на ша ње то ком 
из бор не кам па ње дво ји це та да глав них кан ди да та – Ха ри ја Тру ма на (Ha rry S. Tru man) 
и То ма са Де ве ја (Tho mas E. De wey). Ви де ти: Mar tin P. Wat ten berg, Cra ig Le o nard Bri ans, 
NegativeCampaignAdvertising:DemobilizerorMobilizer, Re cent Work, Cen ter for Re se-
arch in So ci ety and Po li tics, In sti tu te for So cial Sci en ce Re se arch, Uni ver sity of Ca li for nia, 
Los An ge les, 22. ав густ, 1996, стр. 1.
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ју ћи на све круп не ства ри ко је је ура дио? С дру ге стра не, ако по сле 
ње го вог пред се до ва ња од пре ко три го ди не, он ка же гра ђа ни ма да 
је Аме ри ка јед на не пра вед на и не фер зе мља (anunjustandunfair
country), за што би он да тре ба ло да бу де ре и за бран? За што он ни је 
ни шта ура дио у по гле ду тог про бле ма?“5) Та ко ђе, у не та ко дав ним 
из бор ним про це си ма у САД, де ша ва ли су се и слу ча је ви не га тив не 
кам па ње кроз игра ње уло ге „по ли тич ке жр тве“. Нај за ни мљи ви ји 
при мер, сва ка ко је пред сед нич ка из бор на тр ка у ко јој су уче ство-
ва ли та да шњи пре сед ник Кар тер и ње гов на след ник Ре ган. ТВ спот 
у ко ме је глав на ро ла при па ла Нен си Ре ган, до при нео је по бе ди 
ње ног су пру га, а глав на глу ми ца је те жи ла да оту пи на па де про-
тив кан ди да та ко ји су се од но си ли на пи та ња со ци јал не по ли ти ке.6)

Не сум њи во је да је ово пи та ње тре ба ло би ти по ста вље но и 
пред став ни ци ма по ли тич ке вла сти у Ср би ји, ко ји су узе ли уло гу 
так ма ца у из бор ној тр ци, уто ли ко пре јер је њи хо ва од го вор ност 
мо жда чак и ве ћа, с об зи ром на ра њи вост ов да шње де мо кра ти је 
и на су шну по тре бу ње не кон со ли да ци је, уз ста би ли за ци ју и да љи 
раз вој де мо крат ских по ли тич ких ин сти ту ци ја и са мих де мо крат-
ских вред но сти и прин ци па. 

Но, уоче но је да су са по ра стом ТВ по ли тич ког ре кла ми ра-
ња (television advertising), од но сно пре ор јен ти са њем кам па ња од 
штам па них ме ди ја на крат ко те ле ви зиј ско, тзв. три де сет се кунд но 
пред ста вља ње, оп ту жбе и кон тра оп ту жбе по ста ле ка ко уче ста ли-
је, та ко и ди рект ни је. По ред то га, мо же мо, та ко ђе, при ме ти ти да 
је и нај но ви ји раз вој ме диј ске тех но ло ги је, ко ји је до се гао ра ни је 
не слу ће не до ме те, отво рио но ве мо гућ но сти у по гле ду та квог мар-
ке тин шког по ли тич ког де ло ва ња и ње го вих ефе ка та. Са раз во јем 
но ве ме диј ске сфе ре - тзв. сај бер про сто ра (cyberspace) и но вих 
гру па јав но сти (on-line јав но сти), по ста ју све по пу лар ни је ин тер-
нет из бор не кам па ње ко је уно се но ви не и ве ли ку кре а тив ност и у 
не га тив но ре кла ми ра ње.  

Не га тив ном кам па њом у по ли ти ци  на зи ва се она вр ста по ли-
тич ког ре кла ми ра ња ко ја ни је за сно ва на на соп стве ној афир ма ци ји 
(афир ма тив на или по зи тив на кам па ња), већ на дис ква ли фи ка ци-
ји по ли тич ких опо не на та. Та кво не га тив но ре кла ми ра ње за пра во 
се за сни ва на ан ти ре кла ми дру го га, у ви ду пре зен та ци је ње го вих 
сла бо сти, гре ша ка или про пу ста, ка ко би се ис про во ци рао не га-

5) Eric Ba hrt, „Oba ma run ning a ne ga ti ve cam pign for re-elec tion“, 23. апри.л, 2012, www.na ti-
on mul ti me dia.com/opi nion/Oba ma-run ning-a-ne ga ti ve-cam pa ign-for-re-elec tion-30180479.
html (29. 4. 2012).

6) Ви де ти  у, Da vid, Mark,  GoingDirty:TheArtofNegativeCamaigning, UpdatedEdition,  
Row man & Lit tle fi eld Pu blis hers, USA, 2009, стр. 6.
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ти ван од нос пре ма ње го вој лич но сти или ње го вим ста во ви ма и, 
ти ме, ути ца ло на из бор ну од лу ку гра ђа на, пре све га оних нео д луч-
них, ако не да гла са ју за адре сан та про па ганд не по ру ке са не га тив-
ним са др жа јем, он да ма кар та ко што ће се од вра ти ти да гла са ју за 
про тив нич ку стра ну. Ме ђу та квим не га тив ним по ли тич ким ре кла-
ма ма, раз ли ку ју се оне у ко ји ма се ди рект но на па да кон ку рент ски 
кан ди дат или стран ка (ре кла ме-на па ди /attackads/) од оних пу тем 
ко јих се, та ко ђе не га тив ним са др жа јем, „уз вра ћа уда рац“, од но сно 
од го ва ра на на пад (тзв. од го вор-ре кла ме /responseads/). На и ме, у 
том ти пу по ли тич ке бор бе фо кус па жње се по ме ра са по зи тив не 
соп стве не про мо ци је (у слу ча ју по зи ци о них стра на ка, оно га што је 
власт ура ди ла и што те пар ти је пла ни ра ју убу ду ће да спро ве ду; у 
слу ча ју опо зи ци о них, пре зен то ва ња њи хо вог по ли тич ког про гра-
ма) или, пак, пре зен та ци је соп стве них пред но сти и на гла ша ва ња 
раз ли ка у од но су на опо нен те (тзв. ком па ра тив но ре кла ми ра ње) 
на ис ти ца ње не га тив но сти и оспо ра ва ње (или, у че сто упо тре бља-
ва ном ко ло кви јал ном реч ни ку, „пљу ва ње“) про тив нич ке стра не и 
ње ног кан ди да та. Ка ко про фе сор В. Го а ти об ја шња ва: „То ни је не-
за ко ни то. Пре је реч о не ким мо рал ним пре кр ша ји ма ко ји не ма ју 
санк ци ју“.7)На рав но, ту се ми сли на то да за та кво по ли тич ко де-
ло ва ње не ма за кон ске санк ци је у прав ном по рет ку. Али, за нео д го-
вор ност тог ти па, као уоста лом и за сва ку дру гу по ли тич ку нео д го-
вор ност, по сто ји јед на дру га вр ста санк ци је ко ја је мо жда и мно го 
ве ћа, са те жим и ду го роч ни јим по сле ди ца ма - она ко ју спро во ди 
гра ђан ска тј. по ли тич ка јав ност: пре све га, у ви ду јав не осу де та-
квог по на ша ња; по том, пу тем па да тзв. реј тин га или ти по пу лар но-
сти по ли тич ког су бјек та ко ји је при бе гао та квом ти пу по ли тич ког 
мар ке тин га; па све до ње го вог ка жња ва ња при ли ком са мог чи на 
гла са ња, што све во ди ка ло шем ко ти ра њу у ко нач ном од ме ра ва њу 
по ли тич ке сна ге и, да ка ко, ло шем из бор ном ре зул та ту. 

У по је ди ним слу ча је ви ма, ис ход не га тив них из бор них кам-
па ња је раст из бор не ап сти нен ци је и де мо би ли за ци ја би ра ча, што у 
крај њој ин стан ци узро ку је кри зу ле ги ти ми те та по ли тич ких ин сти-
ту ци ја и по рет ка у це ли ни. Ни је рет ко да по ли тич ки ак те ри са ми 
про ду ку ју та кву кли му јер те же да де мо ти ви шу би рач ко те ло по ли-
тич ких опо не на та.8) Ве ћи на ис тра жи ва ња у обла сти из бор них кам-

7) Вла ди мир Го а ти је то из ја вио упра во ко мен та ри шу ћи за је дан ме диј ски пор тал ак ту ел ни 
из бор ни про цес у Ср би ји, при че му је до дао и ову оце ну: „Ми слим да ће то га би ти све 
ви ше ка ко се бли жи дан из бо ра и да ће љу ди ко ји има ју сла би ји сто мак има ти све ви ше 
про бле ма да то слу ша ју“.  Нав. пре ма: Је ле на Ко ста ди но вић, „Из бо ри 2012: Пр ља ва 
игра без пра ви ла?“, из вор: Smediaportal, http://www.sme dia.rs/m/spress/ve sti/1437/iz bo-
ri-2012-ne ga tiv na-kam pa nja-iz bo ri-2012-pr lja va-igra-bez-pra vi la-VI DEO.html (1.5.2012). 

8)   Mark, Da vid, GoingDirty:TheArtofNegativeCamaigning, UpdatedEdition, op. cit , стр. 3.
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па ња по ка за ла су да је то ком по след њих го ди на, са ја ча њем уло ге 
ме ди ја (по себ но елек трон ских), до шло до по ра ста не га тив них кам-
па ња то ком из бор них ци клу са. Уоби ча је ни са ве ти по ли тич ких кон-
сул та на та су да се што пре кре не у из град њу не га тив ног ими џа  по-
ли тич ког/их про тив ни ка, ка ко би се уна пред оси гу ра ла пред ност.9)

Та ко ђе, ако се у не га тив ној кам па њи оде ко рак да ље, те се 
пла си ра ју не са мо про во ка тив не али исти ни те ин фор ма ци је о про-
тив ни ку, већ и оне не и сти ни те, у ви ду кле ве та, ла жи и увре да, ко-
је спа да ју у до мен по ли тич ког сплет ка ре ња (то је упра во оно што 
се под ра зу ме ва пој мом „пр ља ве кам па ње“), он да мо гу да усле де и 
суд ске ту жбе, те су та да мо гу ће и прав не санк ци је. У сва ком слу ча-
ју, не га тив но ре кла ми ра ње пред ста вља јед но нео д го вор но по на ша-
ње у по ли тич ком мар ке тин гу, ко је се за пра во и у еко ном ском мар-
ке тин гу из бе га ва, сма тра ју ћи се не при хва тљи вим. Ко мер ци јал ни 
огла ши ва чи, на и ме, ве о ма во де ра чу на да, ка да го во ре о пред но сти-
ма свог про из во да у од но су на та кву ро бу дру ге мар ке, ову са кри ју 
та ко да се дру ги бренд не ви ди и, ти ме, ди рект но не про зи ва.10)

У Ср би ји је, у ре ла тив но крат ком вре мен ском пе ри о ду (за 
два де се так го ди на од по нов ног уво ђе ња ви ше стра нач ја), оства рен 
сво је вр сни „ци ви ли за циј ски на пре дак на пла ну од но са пре ма по-
ли тич ком мар ке тин гу“, у сми слу да се – ка ко то об ја шња ва је дан 
до бар по зна ва лац ове обла сти, про фе сор Зо ран Сла ву је вић – пре-
шло од по чет не „фа зе мар ке тин шког ни хи ли зма и при ми ти ви зма“, 
одн. „мар ке тин шког на ту ра ли зма“ (уз пот це њи ва ње зна ча ја и не ра-
зу ме ва ње са ме при ро де по ли тич ког мар ке тин га и ме диј ске про мо-
ци је, као и по ли тич ких бе не фи та ко ји они мо гу до не ти), у пот пу но 
дру гу крај ност ка ква је да на шња „фа за тзв. то тал ног мар ке тин га“, 
са све о бу хват ном, све при сут ном и све про жи ма ју ћом и, та ко ђе, 
на вод но све моћ ном мар ке тин шком де лат но шћу.11) Но, и тај мо де-

9) Da vid, A. M, Pe ter son, Paul A, Dju pe, „Why Pri mary Cam pa igns Go Ne ga ti ve: The De ter-
mi nants of Cam pa ign Ne ga ti vity“, Po li ti cal Re se arch Qu ar terly, Vol. 58, No. 1, Uni ver sity of 
Utah, Sa ge Pu bli ca ti ons, 2005, стр. 45.     

10) Упра во го во ре ћи о из бор ној кам па њи у Ср би ји 2012, и про грам ски ди рек тор Це Сид-а 
(Цен тра за сло бод не из бо ре и де мо кра ти ју), Ђор ђе Ву ко вић, ука зао је на ту па ра ле лу са 
ко мер ци јал ним мар ке тин гом. Он је узео за при мер ре кла ми ра ње де тер џен та или пра шка 
чи ји се огла ши ва чи „по на ша ју до вољ но од го вор но, да не узму дру ги пра шак или не ки 
дру ги де тер џент и да ука жу на то... ста ве ону бе лу фла шу или ста ве бе лу ке су, да кле, 
да се не зна о ком се ра ди“. Нав. пре ма: Тран скрипт еми си је „Је дан на је дан“ (аутор ка и 
во ди тељ ка: Да ни ца Ву че нић; гост: Ђор ђе Ву ко вић), РТВ Вој во ди не, 17.04.2012,  http://
me dia.rtv.rs/sr_ci/je dan-na-je dan/2474.

11) З. Сла ву је вић у јед ној но ви јој ана ли зи де мон стри ра ка ко су по ли тич ки ак те ри у Ср би ји 
за крат ко вре ме пре шли тај дуг пут мар ке тин шког раз во ја, за шта је, на при мер, у Сје ди-
ње ним Аме рич ким Др жа ва ма тре ба ло по ла ве ка. Ви де ти: Зо ран Сла ву је вић, „Два де сет 
го ди на ви ше стра нач ја у Ср би ји: Од мар ке тин шког ни хи ли зма и при ми ти ви зма до то тал-
ног мар ке тин га и идо ло по клон ства мар ке тин гу“, у: Сла ви ша Ор ло вић (прир.), Партије
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ран при ступ по ли тич ком ре кла ми ра њу и про цес аме ри ка ни за ци је 
из бор не кам па ње оста ли су и да ље обе ле жни при ми тив ним мар-
ке тин гом, услед по ли тич ко-кул тур ног при ми ти ви зма ко ји ле жи у 
осно ви ово га, те се по ста вља пи та ње да ли су, ма кар у овом сми слу, 
по ли тич ки ак те ри у Ср би ји за и ста иза шли из фа зе „мар ке тин шког 
при ми ти ви зма“. Да кле, и по ред про ме ње них окол но сти са вре ме не 
Ср би је и из ве сне ње не по ли тич ке мо дер ни за ци је (ко ја се углав ном 
са мо на по јав ном ни воу и по љу ко му ни ка циј ских об ли ка и сред-
ста ва од ра зи ла на по ли тич ке су бјек те и њи хо во де ло ва ње, без не-
ког ве ћег ути ца ја и на су штин ску при ро ду срп ске по ли ти ке), не што 
се по ка зу је као и да ље не про ме ње но, шта ви ше и као те шко про-
мен љи во, то јест из у зет но по сто ја но и от пор но на про ме не. А то је 
ни шта дру го до од ре ђе на по ли тич ка кул ту ра срп ске тзв. по ли тич ке 
ели те. То је по ли тич ка кул ту ра ко ја је не до пу сти во ни ског ни воа 
и ко јом за пра во до ми ни ра ју еле мен ти при ми ти ви зма и па ро хи јал-
но сти. Из ра же ност то га је, из ме ђу оста лог, по сле ди ца, по на шем 
ми шље њу, по гре шног ра чу на ња с по сто ја њем та квог па ла нач ког 
мен та ли те та и код са мих гра ђа на, од но сно осла ња ња на оно што је 
по зна ти срп ски фи ло зоф и књи жев ник, Ра до мир Кон стан ти но вић, 
на звао „ду хом па лан ке“, опи су ју ћи ти ме од ре ђен кул тур ни дух ко-
ме је ко ре ла ти ван фе но мен ин фа ти ли зма12)или - ако пре ве де мо то 
на под руч је по ли ти ке и по ли тич ке кул ту ре - мо же мо ре ћи и ко ме је 
ин хе рент но по ли тич ко не пу но лет сво (по ли тич ка не зре лост). Сто га 
се, у кон тек сту не га тив ног ре кла ми ра ња то ком по след њег из бор-
ног ци клу са у Ср би ји ко је је че сто би ло на гра ни ци (а кат кад и с 
оне ње не стра не) пр ља ве кам па ње, са мо по се би на ме ће  пи та ње 
ни је ли мо жда ис прав ни је го во ри ти о по ли тич кој не кул ту ри ов да-
шњих ак те ра усме ри них на по ли тич ко по ље де ло ва ња. 

На овом ме сту, чи ни се, би ло би при клад но под се ти ти и на 
од ре ђе ње са мог пој ма по ли тич ке кул ту ре. Пре ма јед ној оп штој де-
фи ни ци ји, она пред ста вља „онај део оп ште кул ту ре јед ног дру штва 
ко ји об у хва та вред но сти, уве ре ња, ста во ве, сим бо ле, скло но сти и 
обра сце по на ша ња у од но су на по ли ти ку и по ли тич ка пи та ња као 
она пи та ња ко ја се од но се на оп ште усло ве за јед нич ког жи во та у 
јед ном дру штву и на из бор пра ва ца и ци ље ва укуп ног дру штве ног 

иизбориуСрбији:20година, Fri e drich Ebert Stif tung, ФПН – Цен тар за де мо кра ти ју, 
Бе о град, 2011, стр. 285-295.

12) Ви де ти: Ра до мир Кон стан ти но вић, „Фи ло со фи ја па лан ке“, Трећипрограм, бр. 2, 1969 
(пр во из да ње), или не ко од ка сни јих, по себ них из да ња, нпр: Р. Кон ста ти но вић, Филосо-
фијапаланке, Но лит, Бе о град, 1981; о на че ли ма „па лан ке“, па ла нач ком ду ху и ње го вој 
ко ре ла тив но сти са ин фа ти ли змом, по себ но ви де ти: Ibid., стр. 7-20.
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раз вит ка“.13) На рав но, по сто је раз ли чи ти ти по ви овог фе но ме на на 
ко ји се од но си по јам по ли тич ке кул ту ре. У јед ној од да нас нај по-
зна ти јих ти по ло ги за ци ја, из два ја се и тип па ро хи јал не по ли тич ке 
кул ту ре. Реч је о ти по ло ги ји ко ју су раз ви ли Ал монд (Ga briel A. 
Al mond) и Вер ба (Sid ney Ver ba) – са да се већ за си гур но мо же ре ћи 
– кла си ци у по ли тич ко-кул тур ном про у ча ва њу по ли ти ке и по ли-
тич ких по ја ва и уте ме љи ва чи тзв. civicculture при сту па.14)Пре ма 
њи хо вом од ре ђе њу, овај тип по ли тич ке кул ту ре – ко ји се ве зу је пре 
све га за пле мен ска дру штва и не ке ло кал не за јед ни це, ма да се не 
ис кљу чу је мо гућ ност ње го вог по сто ја ња и у ве ли ким по ли тич ким 
за јед ни ца ма са ве ћим сте пе ном раз ви је но сти – у сво јој екс трем-
ној или чи стој ва ри јан ти, ка рак те ри ше се, из ме ђу оста лог, по гла-
вар ством, др жа њем до ча сти во ђе, ку му ли ра ним по ли тич ко-еко-
ном ско-ре ли гиј ским уло га ма (од су ство њи хо ве спе ци ја ли за ци је) 
и исто та ко не спе ци ја ли зо ва ним струк ту ра ма, уз не по сто ја ње ни 
ди фе рен ци ра но сти са мих (по ли тич ких, дру штве них, ре ли гиј ских 
и др.) ори јен та ци ја пре ма њи ма. Та ко ђе, зна чај на осо би на овог по-
ли тич ко-кул тур ног ти па је и од су ство би ло ка квих оче ки ва ња од 
по ли тич ког си сте ма, као и „од сут ност оче ки ва ња про ме на ко је би 
по кре ну ле по ли тич ки си стем“.15) Не ке од ових осо би на, по себ но 
ову по след њу ве за ну за на сто ја ње да се очу ва status quo (ако се 
има ју у ви ду ствар на, а не са мо де кла ра тив на оче ки ва ња про ме-
на, да кле она о ко ји ма нај бо ље го во ри упра во прак са, тј. од ре ђе но 
де ло ва ње или, бо ље ре ћи, не де ло ва ње), ла ко је пре по зна ти и у по-
ли тич ко-кул тур ном про фи лу по ли тич ких ак те ра са вре ме ног срп-
ског дру штва. А ка да го во ри мо о њи хо вим оче ки ва њи ма уоп ште од 
по ли тич ког си сте ма, мо же мо, без ве ли ког пре те ри ва ња, ре ћи да ту 
не ма ни ка квих оче ки ва ња из у зев оних да се пу тем по сто је ћег си-
сте ма по сва ку це ну до ђе до по зи ци је вла сти, од но сно на њој што 
ду же за др жи. Но, за слу чај ко ји је ов де пред мет ана ли зе, по себ но 
је зна чај но Ал монд-Вер би но раз ма тра ње јед не сло же не вр сте, тзв. 
па ро хи јал но-пар ти ци па циј ске по ли тич ке кул ту ре и уоча ва ње про-
бле ма кул тур ног раз во ја у на ста ју ћим на ци ја ма (или, дру гим ре чи-
ма, они ма у про це су из град ње), где су кул тур не нор ме па ро хи јал-

13) Ми лан Ма тић, „По ли тич ка кул ту ра“, од ред ни ца у: Ми лан Ма тић (гл. ур.), Енциклопеди-
јаполитичкекултуре,  Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1993, стр. 830.

14) У сво јој чу ве ној сту ди ји о ци вил ној кул ту ри, они су, по ред овог па ро хи јал ног ти па, 
из дво ји ли још два основ на ти па по ли тич ке кул ту ре: по да нич ки и пар ти ци па ти ван тип; 
а та ко ђе су иден ти фи ко ва ли и три сло же на об ли ка, за сно ва на на ме ша ви ни ових основ-
них ти по ва, док су ци вил ну кул ту ру од ре ди ли као за се бан, по све спе ци фи чан тип. Ви-
де ти: Ga briel A. Al mond, Sid ney Ver ba, Civilnakultura:Političkistavoviidemokracijaupet
zemalja, „Po li tič ka kul tu ra“, Za greb, 2000.  

15) Ibid., стр. 23.
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не, а уве де не струк тур не нор ме пар ти ци па циј ске (не кон гру ен ци ја 
по ли тич ке кул ту ре и струк ту ре). 

На и ме, иако по ли тич ка кул ту ра perdefinitionem (ка ко се мо-
же ви де ти и из го ре на ве де ног од ре ђе ња) об у хва та са др жа је ко ји се 
те шко ме ња ју, јер њи хо ва про ме на из и ску је и про ме ну са ме струк-
тре дру штве не и ин ди ви ду ал не све сти, што пред ста вља, пак, је дан 
ве о ма спор и ду го тра јан про цес, гра ђа ни Ср би је ипак кон стант но 
(да кле, не пр ви пут и не са мо у овом слу ча ју већ и у мно гим дру-
гим, и то по ра зним пи та њи ма) по ка зу ју да су мно го ви ше од ма кли 
на том пу ту сти ца ња по ли тич ког пу но лет ства од оних ко ји пре тен-
ду ју да бу ду њи хо ви ли де ри и кји се пот пу но нео прав да но на зи-
ва ју по ли тич ком ели том. За пра во, по свом по на ша њу у по ли тич-
ким на сту пи ма, та гру па ци ја љу ди пре за слу жу је ста тус по ли тич ке 
естра де. А та естра ди за ци ја срп ске по ли ти ке је, чи ни се, до сти гла 
свој „зе нит“ упра во то ком окон ча не из бор не кам па ње 2012. Но, ка-
ко З. Сто јиљ ко вић сли ко ви то ка же - го во ре ћи упра во о са зре ва њу 
срп ског би рач ког те ла на кон две де це ни је из бо ра - би ра чи су ов де
„на ви кли да су из бо ри не ка вр ста ва ша ри шта у ко јој се  кан ди да ти 
ну де за функ ци ју вла сти, спрем ни да до ђу до те по зи ци је на све 
на чи не“.16) Та ко су и овог пу та гра ђа ни, по ка зав ши за ви дан ни во 
по ли тич ке све сти и зна чај ну ин тер и о ри за ци ју де мо крат ских по ли-
тич ко-кул тур них вред но сти, на ту естра ди за ци ју по ли тич ке сце не 
Ср би је (за шта су пр вен стве но од го вор ни глав ни так ма ци у овој 
из бор ној утак ми ци) од го во ри ли из ве сним санк ци о ни са њем та квог 
пред из бор ног по на ша ња ко је је има ло свој нај ма ни фест ни ји об-
лик у по ли тич ком (ан ти)ре кла ми ра њу. Про из ве ден је тзв. бу ме ранг 
ефе кат, са санк ци ја ма у ви ду сма ње ња реј тин га, од но сно по пу лар-
но сти две нај ја че стран ке – Де мо крат ске стран ке (ДС) и Срп ске 
на пред не стран ке (СНС), од ко јих ни јед на ни је оства ри ла же ље ни 
и оче ки ва ни из бор ни ре зул тат.

На то су већ ука зи ва ли и по да ци не ких пред из бор них ис тра-
жи ва ња о по др шци гра ђа на по је ди ним по ли тич ким су бјек ти ма као 
уче сни ци ма у овој из бор ној тр ци и тен ден ци ја ма ње не про ме не. 
А, пре ма јед ном та квом ис тра жи ва њу, ве ли ка ве ћи на ан ке ти ра них 
гра ђа на – од чак 70% њих – ни је по др жа ва ла не га тив ну кам па њу 
ко ја је во ђе на.17) Због то га се, у по ли тич ком дис кур су око оп штих 

16) Нав. пре ма: Је ле на Ко ста ди но вић, „Из бо ри 2012: Пр ља ва игра без пра ви ла?“, из вор: S
mediaportal, http://www.sme dia.rs/m/spress/ve sti/1437/iz bo ri-2012-ne ga tiv na-kam pa nja-iz-
bo ri-2012-pr lja va-igra-bez-pra vi la-VI DEO.html (1.5.2012). 

17) Реч је о се ри ји не на ру че них ис тра жи ва ња (тзв. ко мер ци јал ни про је кат) мар ке тин шке 
аген ци је „Парт нер кон сал тинг“, ко је је она спро ве ла то ком апри ла 2012. го ди не – упра-
во у вре ме за хух та ва ња из бор не кам па ње – пу тем тех ни ке те ле фон ске ан ке те (CA TI), а 
ко ји ма је био об у хва ћен ре пре зен та ти ван (по по лу, ста ро сти и обра зо ва њу) узо рак од 
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из бо ра у Ср би ји, и отво ри ло пи та ње ко је и са ка квим мо ти ви ма 
за по чео та кву вр сту кам па ње, од но сно ко ја је стран ка би ла ини ци-
ја тор не га тив ног, па чак и пр ља вог, на чи на спро во ђе ња по ли тич ког 
мар ке тин га, за шта се ДС и СНС ме ђу соб но оп ту жу ју.

ДС и не ки ње ни ко а ли ци о ни парт не ри на сто ја ли су да у ТВ 
спо то ви ма и пу тем оста лих сред ста ва из бор не про па ган де по ка жу 
не до след ност и про ти ву реч ност да на шњих на пред ња ка, а не ка да-
шњих ра ди ка ла; по том су при бе гли и оспо ра ва њу ком пе тент но-
сти, од но сно ква ли фи ко ва но сти њи хо вог ли де ра (отва ра ње афе ре 
„ди пло ма“). По те гли су за та квим во ђе њем кам па ње, уз за да ва ње 
„ни ских уда ра ца“ су пар нич кој стра ни, ве ро ват но услед нер во зе и 
па ни ке у ко ју је би ла упа ла ова нај ве ћа и нај ја ча стран ка у до сад 
вла да ју ћој ко а ли ци ји ка ко због све сно сти по сто ја ња ве ли ког не-
за до вољ ства гра ђа на, та ко и због про це на и на ја ва од стра не не-
ких ис тра жи ва ча и ана ли ти ча ра ње ног ре ла тив но не по вољ ног (у 
од но су на онај оче ки ва ни или „про јек то ва ни“) из бор ног ре зул та та. 
Та ко су на по ли тич ком тр жи шту пла си ра ни про во ка тив ни пла ка ти, 
лет ци и тзв. weathervane ви део спо то ви („ка ко ве тар ду ва“ спо то ви 
- тип не га тив них спо то ва у ко ји ма се ис ти че не до след ност и про-
ме на ста ва по ли ти ког кон ку рен та) ДС и ње не из бор не ко а ли ци је са 
кон траст ним из ја ва ма То ми сла ва Ни ко ли ћа. Алу ди ра њем на про-
ме ну по ли тич ког ми шље ња и де ло ва ња овог опо зи ци о ног ли де ра, 
пу тем про па ганд ног ма те ри ја ла под на сло вом „То ма – ју че јед но, 
да нас дру го, а су тра ко зна шта“ (ин сер то ва не ре чи Ни ко ли ћа из 
ње го вих из ја ва да тих не ка да и са да - по сле ње го вог по ли тич ког 
за о кре та, а по во дом ра зних пи та ња, као што су: евро ин те гра ци је, 
ста тус Ко со ва и Ме то хи је, оба ве зе Ср би је пре ма Ха шком три бу на-
лу и ње на са рад ња с тим су дом и др.), же ле ла се за пра во по сла ти 
по ру ка да се с њим ни кад не зна, те да би би ло ису ви ше ри зич но 
да та ква осо ба во ди зе мљу или да ње го ва пар ти ја пре у зме власт. И 
ма да су, због из ве сних ре ак ци ја у јав но сти, усле ди ле јав не огра-
де да ова из бор на ко а ли ци ја не во ди са мо не га тив ну кам па њу, већ 
па ра лел но и по зи тив ну (као да се оче ки ва ло да ће се овом по тр ти 
не же ље ни ефек ти оне пр ве), то ипак ни је мо гло ни да по ни шти ни 
да убла жи по сто је ћи ути сак, а, ка ко смо ви де ли, ни ти да знат но по-
бољ ша ко на чан ефе кат.  

С дру ге стра не, СНС очи глед но да ни је мо гла да одо ли та-
квим про во ка тив ним иза зо ви ма и ис ку ше њи ма да уз вра ти на исти 
или сли чан на чин, и по ред мо гу ћих не га тив них им пли ка ци ја ко је 

1.400 ис пи та ни ка, до би јен ви ше е тап ним слу чај ним из бо ром (пре ма: „Не га тив на кам па-
ња сма њу је број гла со ва“, 29. април, 2012, из вор: Новимагазин, http://www. eizbo ri.com/
ne ga tiv na-kam pa nja-sma nju je-broj-gla so va/, 30. 4. 2012).
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то но си са со бом. На и ме, без об зи ра на ану ли ра ње ти ме соп стве них 
пред но сти и по тен ци јал них по зи тив них гла со ва ко је је она, тј. ко а-
ли ци ја ко ју пред во ди, мо гла да за до би је услед не га тив ног де ло ва ња 
су пар нич ке стра не, а да је са ма оста ла при вр же на афир ма тив ном 
во ђе њу из бор не кам па ње, ова пар ти ја се ипак од лу чи ла за response
advertising(тзв. од го вор-ре кла ме) као, та ко ђе, је дан вид не га тив ног 
по ли тич ког ре кла ми ра ња.18) У скла ду с тим, у свом пред из бор ном 
мар ке тин гу гра ђа ни ма су упу ти ли пи та ње да ли сви они ле по жи ве 
као и пред став ни ци вла сти (сло ган „Они жи ве ле по, а ти?“), при 
че му ни су ти ме са мо ре а го ва ли на кон ку рент ски ре клам ни сло ган 
и, ујед но, на зив из бор не ли сте ко а ли ци је око ДС („Из бор за бо љи 
жи вот“), већ су же ле ли алу ди ра ти и на из ве сно сум њи во бо га ће ње 
по је ди них пред став ни ка вла сти то ком њи хо вог ман да та и њи хо ву 
на вод ну по ве за ност са не ким тај ку ни ма, од но сно њи хо ву уме ша-
ност у раз не ко руп ци о на шке и дру ге афе ре. У том ду ху, усле дио је 
и ТВ спот у ко ме се са да и кон крет но под се ћа ло на раз ли чи те афе-
ре чи ји су ак те ри би ли по је дин ци из влсти, а чи ме су „под ка че ни“ 
и ли де ри по је ди них ма њих стра на ка - парт не ра ДС у ње ној ко а ли-
ци о ној вла сти (нпр. про зи ва ње ли де ра Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср-
би је /СПС/, Иви це Да чи ћа, у ве зи са тзв. афе ром „ко фер“ или Мла-
ђа на Дин ки ћа, ли де ра Ује ди ње них ре ги о на Ср би је /УРС/, тј. Г17+, 
ве за но за афе ру о бес плат ним ак ци ја ма, итд.). По ред то га, у овој 
по ли тич кој бор би за власт, ма ле стран ке су до дат но би ле из ло же не 
деј ству не га тив не кам па ње ко ју је во ди ла СНС, с об зи ром на то да 
је ова пар ти ја гра ђа ни ма сла ла и мар ке тин шку по ру ку упо зо ре ња 
да је гла са ње за ма ле стран ке на вод но не по у зда но јер се не зна с 
ким ће оне по сле из бо ра би ти (алу ди ра ју ћи на чу ве но по ми ре ње и 

18) Тре ба на по ме ну ти да је СНС у пр ви мах ра чу на ла на то да ће, ње ним опре де ље њем за 
кон струк тив ни и по зи тив ни курс кам па ње, не га тив ни по ли тич ки мар ке тинг ДС про-
из ве сти  кон тра е фе кат, те да мо же са мо њој ићи у при лог. О то ме све до че број не да те 
из ја ве ње них во ђа и стра нач ких функ ци о не ра или, ре ци мо, са оп ште ње цен трал ног из-
бор ног шта ба ко а ли ци је „По кре ни мо Ср би ју – То ми слав Ни ко лић“ у ко ме је, ка ко је 
пре нео bktvnews.com, ис так ну то сле де ће: „Не га тив на ме диј ска кам па ња, на ко ју вла да-
ју ћи ре жим са Де мо крат ском стран ком на че лу не ми ли це тро ши но вац гра ђа на Ср би је, 
има то тал но кон тра ефе кат... Раз лог за та кву си ту а ци ју, цен трал ни из бор ни штаб ви ди у 
то ме да гра ђа ни Ср би је са јед не стра не има ју пр ља ву кам па њу, а са дру ге стра не ко а ли-
ци ју ко ја се тру ди да пред ло жи чи тав низ кон крет них ре ше ња за бо љи жи вот обич них 
љу ди. Са јед не стра не се вр ши ме диј ска ма ни пу ла ци ја, а са дру ге фа на ти чан те рен ски 
рад ак ти ви ста ко а ли ци је“ (ви де ти: Не бој ша Та то мир, ”Цен трал ни из бор ни штаб ‘По-
кре ни мо Ср би ју’: Не га тив на кам па ња ДС = по зи тив ни гла со ви ко а ли ци ји!“, 

 http://bktvnews.com/cen tral ni-iz bor ni-stab-po kre ni mo-sr bi ju-ne ga tiv na-kam pa nja-ds-po zi-
tiv ni-gla so vi-ko a li ci ji/, 29.4.2012). Но, ни је про шло пу но вре ме на а по ста ло је очи глед-
но да је СНС од лу чи ла да про ме ни стра те ги ју мер ке тин шког де ло ва ња, јер је вр ло бр-
зо њен ли дер на ја вио да ће они на не га тив ну кам па њу свог глав ног опо нен та уз вра ти 
истом ме ром. За оне ко ји иоле по зна ју област мар ке тин га и од но са с јав но шћу би ло је 
од мах ви ше не го ја сно да ће то би ти јед на, по њи хов ко на чан реј тинг, по губ на од лу ка 
на пред ња ка.
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ко а ли ци о ни спо ра зум СПС и ДС, уз при ка зи ва ње ТВ сли ке ру ко ва-
ња И. Да чи ћа и Бо ри са Та ди ћа). Као да се ика да по у зда но зна с ким 
ће „ве ли ки“ би ти или, дру гим ре чи ма, као да су ов де ика да би ле 
из ве сне по сти збор не ко а ли ци је. Ис ку ство нас је, на и ме, на у чи ло 
да оне у овом дру штву, на жа лост, за ви се пре све га од по ли тич ке 
тр го ви не и то га ко да је ви ше у обич но „фе у дал ној“ рас по де ли ре со-
ра, ра зних функ ци ја и још ра зно вр сни јих по зи ци ја. Та ко ђе, у не га-
тив ном про па ганд ном асор ти ма ну СНС, оста ће за па жен и зна чај но 
екс пло а ти сан штам па ни ма те ри јал са из но ше њем мал те не де таљ-
не де скрип ци је о на вод ној уме ша но сти кан ди да та ДС за гра до на-
чел ни ка Бе о гра да у број не и ра зно вр сне ко руп ци о на шке афе ре. До 
ко је гра ни це мо же ићи ова вр ста по ли тич ке кам па ње и с ка квом 
зло у по тре бом тре ћих ли ца, на ро чи то оних углед них и слав них, па 
чак иако су по кој на, али не са мо то већ и по све ка рак те ри сти чан 
по ли тич ки ци ни зам, као и не не до ста ја ње сми сла за ху мор, по ка зао 
је пла кат са ли ком чу ве ног глум ца Ми о дра га Пе тро ви ћа Чка ље са 
по ру ком: „ Је л' и те би жу ти (ми сли се на чла но ве ДС чи ји је 'за-
штит ни знак' жу та бо ја – прим. ауто ра) обе ћа ли по сао – у пе так“.

На тај на чин се пред из бор на кам па ња у Ср би ји 2012. го ди не 
пре тво ри ла у пра ви пред из бор ни рат два глав на так ма ца, и то ка ко 
на ули ца ма Ср би је, у штам па ним ме ди ји ма и на ТВ екра ни ма, та ко 
и у оној вир ту ел ној сфе ри јав но сти ка кав је ин тер нет, где је во ђе-
на при лич но ин тен зив на тзв. online кам па ња у ко јој су, та ко ђе, у 
зна чај ној ме ри би ли при сут ни де мо ти ва ци о ни по сте ри. Чи ни се да 
је та кво мар ке тин шко де ло ва ње ових ак те ра има ло ин тен ци ју да 
се ство ри сво је вр сна „ре фе рен дум ска“ ат мос фе ра на овим из бо-
ри ма, ка ко би се ваљ да од и грао из бор са мо из ме ђу њих, уз при вид 
сво ђе ња по ли тич ке сце не Ср би је на дво пар тиј ску сце ну. По ка за ло 
се да је ме диј ска сфе ра у Ср би ји про стор где се ви со ко то ле ри-
ше  не га тив на кам па ња. Ме ди ји, као глав ни кре а то ри јав ног мне ња 
у да на шњем вре ме ну, пре тво ри ли су се у „по ли гон за ме ђу стра-
нач ка сплет ка ре ња и пре пу ца ва ња“, уме сто да бу ду locus где ће се 
пре зен та ци јом „ква ли тет ног про гра ма про на ћи пут до гла са ча“.19) 
Сто га и не чу де оце не ОЕБС-а и дру гих ор га ни за ци ја ко је се ба ве 
ме диј ским мо ни то рин гом да ме ди ји у Ср би ји ни су има ли до вољ но 
ана ли ти чан и кри тич ки при ступ, од но сно да су би ли ве о ма инерт-
ни или па сив ни у пра ће њу ове из бор не кам па ње. Јед но не дав но из-
не то за па жа ње ве за но за ме диј ску си ту а ци ју у овом ре ги о ну, мо жда 
на нај бо љи на чин осли ка ва ме диј ску сфе ру и ста ње но ви нар ства и 
у са мој Ср би ји: ис так ну то је, на и ме, „да је но ви нар ство у функ ци-

19) Све нав. пре ма: Је ле на Ко ста ди но вић, „Из бо ри 2012: Пр ља ва игра без пра ви ла?“, op.
cit., http://www.sme dia.rs/m/spress/ve sti/1437/iz bo ri-2012-ne ga tiv na-kam pa nja-iz bo ri-2012-
pr lja va-igra-bez-pra vi la-VI DEO.html (01.5.2012). 
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ји ин фор ми са ња ‘умр ло’ у ре ги о ну и пре тво ри ло се у по ли тич ку 
про па ган ду“. 20)

Ка да су у пи та њу ко мер ци јал ни ме ди ји, њи хов ин те рес за 
усту па ње свог ме диј ског про сто ра у свр ху не га тив ног по ли тич ког 
ре кла ми ра ња, иако се не мо же оправ да ти, мо гу ће је раз у ме ти. Јер, 
и тај мар ке тинг, као и сва ки дру ги, до но си про фит, а, при вла че ћи 
па жњу јав но сти, уве ћа ва се и гле да ност (одн. слу ша ност или ти-
раж) до тич ног ме ди ја, што зна чи да ра сте она да нас то ли ко „обо-
го тво ре на“ ка те го ри ја ка ква је ме диј ски реј тинг. Но, та то ле ран ци-
ја ме ђу соб не по ли тич ке не то ле рант но сти за бри ња ва ка да је реч о 
ме диј ском про сто ру оно га што се на зи ва јав ним сер ви сом ко ји би, 
као вла сни штво свих гра ђа на и јав ни ре сурс, мо рао да се при др жа-
ва од ре ђе ног ко дек са по на ша ња у свом по сло ва њу. Али, од су ство 
ин сти ту ци о нал ног пра ће ња ме диј ске из бор не кам па ње спа да у до-
мен ши ре про бле ма ти ке не раз ви је но сти аде кват не ин сти ту ци о нал-
не ин фра струк ту ре и де фи ци та за кон ских над ле жно сти по сто је ћих 
спе ци ја ли зо ва них ин сти ту ци ја (по пут Ре пу блич ке ра дио-ди фу зне 
аген ци је – РРА или Ре пу блич ке из бор не ко ми си је – РИК) у по ли-
тич ком си сте му Ср би је.21)

Иако је по ме ну то пи та ње ини ци јал но сти во ђе ња ове вр сте 
из бор не кам па ње од ма њег или го то во ни ка квог зна ча ја у ког ни-
тив ном сми слу, мо ти ва ци ја и по себ но ефек тив ност та квог де ло ва-
ња омо гу ћу ју до ла же ње до не ких ва жних за кљу ча ка, зна чај них и 
за спо зна ју по ли тич ког по на ша ња и за раз у ме ва ње са мог из бор ног, 
али и ши рег по ли тич ког про це са у Ср би ји. На и ме, не га тив на кам-
па ња је ди рект но ути ца ла на опа да ње реј тин га, тј. по пу лар но сти, 
две нај ја че стран ке, док су нај ви ше про фи ти ра ли тре ћи (ко а ли ци ја 
СПС- ПУПС /Пар ти ја удру же них пен зи о не ра Ср би је/- ЈС /Је дин-
стве на Ср би ја/). На ту тен ден ци ју ука зи ва ла су већ и не ка пред из-
бор на ис тра жи ва ња. Пре ма по ме ну том ис тра жи ва њу мар ке тин шке 
аген ци је „Парт нер кон сал тинг“, ко а ли ци ја око СНС, у ра спо ну од 
све га две не де ље у апри лу, из гу би ла је би ла по др шку ви ше од 5 
од сто би ра ча (са 29,7% па ла је на 24% по др шке гра ђа на); док је ко-
а ли ци ја око ДС, у истом том вре мен ском пе ри о ду, из гу би ла ви ше 

20) Ово за па жа ње из нео је бив ши хр ват ски но ви нар –  То ми слав Ја кић. О то ме, као и о 
дру гим ак ту ел ним оце на ма ме диј ске си ту а ци је у Ср би ји и, по себ но, о оце на ма ме диј-
ског пра ће ња из бор не кам па ње 2012, ви де ти: „Ме диј ски ам би јент“, 14 дана у меди-
јима (дво не дељ ни бил тен), бр. 29, 2012,  http://www.mc.rs/me dij ski-am bi jent.3158.html 
(29.05.2012).

21) Ђор ђе Ву ко вић из Це Си да-а је у по ме ну тој еми си ји по себ но под ву као нео п ход ност 
по сто ја ња не ке др жав не ин сти ту ци је ко ја би пра ти ла ме диј ску из бор ну кам па њу и, 
сво јим ре а го ва њем, спре ча ва ла да она по при ми не га ти ван смер (ви де ти:  Тран скрипт 
еми си је „Је дан на је дан“ , РТВ Вој во ди не, 17.04.2012,  http://me dia.rtv.rs/sr_ci/je dan-na-
je dan/2474).
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од 3 од сто гла со ва (са 25,1% па ла је на 21,8% по др шке). До ду ше, 
пре ма овом ис тра жи ва њу, не га тив на кам па ња је би ла ути ца ла на 
пад реј тин га и не ких дру гих пар ти ја, на при мер и са мог СПС (ко ји 
је нај пре имао 13,2% по др шке гра ђа на, да би по том пао за 1,8 од сто 
– на 11,4% гла со ва), ма да са да, са ове дис тан це, мо же се по у зда но 
ре ћи да је то био са мо је дан тре нут ни пад . Та ко ђе, пре ма истом ис-
тра жи ва њу, са ми гра ђа ни су оце ни ли да је ДС ви ше од рду гих ко-
ри сти ла не га тив ну кам па њу у свом пред из бор ном на сту пу.22) Иако 
узме мо у об зир ко нач не ре зул та те ре пу блич ких пар ла мен тар них 
из бо ра, ја сно је да су СНС и ње на ко ли ца ја, оства рив ши 24,04% 
гла со ва, иза шли из из бор не тр ка са нај ви ше гла со ва, али ипак не са 
оно ли ко ко ли ко су оче ки ва ли или ко ли ко су, пре ма не ким прог но-
за ма, мо гли да до би ју с об зи ром на по др шку гра ђа на ко ју су ужи-
ва ли до пред сам фи ниш кам па ње. То по ка зу је да је не га тив на кам-
па ња усме ре на про тив ове пар ти је и ње ног ли де ра, а ко ју је ве о ма 
ин тен зив но и ду го во ди ла ДС, има ла ипак са мо огра ни че не ефек те. 
С дру ге стра не, дру го пла си ра ност ДС ко ја је до би ла 22,06% гла со-
ва, оства рив ши та ко ђе ло ши је ре зул та те од оче ки ва них и не пре ла-
зе ћи окви ре оне по др шке ко ју је има ла и то ком кам па ње (од 22% 
до 25% пре ма по ме ну тим, али и не ким дру гим пред из бор ном ис-
тар жи ва њи ма), не са мо да до дат но по твр ђу је ре ла тив ни успех ње-
ног мар ке тин шког де ло ва ња, већ и огра ни че ња стра те ги је из бор не 
кам па ње СНС. Та ко је ис па ло да је за пра во ко а ли ци ја око СПС - 
чи ји је из бор ни ре зул тат од 14,51% гла со ва за мно ге био ве ли ко 
из не на ђе ње - нај ве ћи до бит ник из бо ра и по ли тич ки ак тер ко ји је 
нај ви ше про фи ти рао од не га тив ног по ли тич ког ре кла ми ра ња две 
нај ја че стран ке и њи хо вих ко а ли ци о них парт не ра. 

По ред то га, ка ко се по ка за ло, не га тив на и ме диј ски агре сив-
на пред из бор на кам па ња ни је ути ца ла на по ве ћа ње ни мо гу ће (у 
ис тра жи вач ким про јек ци ја ма) ни ствар не из бор не из ла зно сти. Јер, 
то ком при бли жа ва ња фи ни шу из бор не тр ке спрем ност гра ђа на да 
иза ђу на из бо ре ни је се бит но по ве ћа ла у од но су на пе ри од пре за-
хух та ва ња кам па ње и ње ног скре та ња ка до ми нант но не га тив ном 
кур су23), као је ствар на из ла зност на одр жа ним из бо ри ма (3.912.904 
гра ђа на, тј. 57,80% упи са них у би рач ки спи сак) би ла ма ња не го на 

22) Пре ма: „Не га тив на кам па ња сма њу је број гла со ва“, 29. април, 2012, из вор: Новимага-
зин, http://www. eizbo ri.com/ne ga tiv na-kam pa nja-sma nju je-broj-gla so va/ (30. 4. 2012);  ви-
де ти и из ве штај о овом ис тра жи ва њу са кон фе рен ци је за но ви на ре, одр жа не 11.04.2012. 
у Ме ди ја цен тру: http://www.mc.rs/re zul ta ti-is tra ži va nja-jav nog-mne nja-Sr bi je-po vo dom-
iz bor ne kam pa nje.4.html?even tId=8442 (30.4.2012).

23) То је та ко ђе је дан од  за кљу ча ка до ко јих се до шло у пред из бор ном ис тра жи ва њу „Парт-
нер кон сал тин га“; ви де ти: „Ан ке та ‘Из бо ри 2012’ – Парт нер кон сал тинг: УРС са 6,5% 
пре ла зи цен зус, СПС нај ве ћи до бит ник из бо ра“, http://www.eizbo ri.com/an ke ta-iz bo ri-
2012-part ner-kon sal ting-URS-sa-6,7-pre la zi-cen zus-SPS-naj ve ći-do bit nik-iz bo ra (1.5.2012).
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прет ход ним (4141176 гра ђа на или 61,35% ре ги стро ва них би ра ча), 
док је у по је ди ним оп шти на ма и гра до ви ма би ла чак и из не на ђу-
ју ће ма ла (нпр. у Бе о гра ду са мо 54,58%), а то „из не на ђе ње“ је до-
дат но по ја ча но за дру ги круг пред сед нич ких из бо ра (из ла зност од 
све га 46,2%). Да кле, у овом слу ча ју, ја сна је де мо ти ви шу ћа уло га 
не га тив не кам па ње и ње ни од би ја ју ћи ефек ти. Сто га,  не са мо да 
се не мо же мо сло жи ти са оце ном да је не га тив на кам па ња у Ср би ји 
2012. „оста ла у окви ри ма до брог уку са“, не го сма тра мо и да су се 
из то га из ве де не те зе о ње ним на вод но мо гу ћим по зи тив ним ефек-
ти ма, у сми слу мо ти ва ци је би ра ча (пр вен стве но оних нео д луч них) 
да иза ђу на гла са ње или у сми слу по ве ћа ња реј тин га пар ти ја-но-
си ла ца та кве кам па ње, по ка за ле као не тач не.24) Но, по сто је и та ква 
об ја шње ња да мо би ли за тор ска и мо ти ва ци о на функ ци ја не га тив не 
кам па ње по ста ју де ло твор не под од ре ђе ним окол но сти ма. Упра во 
та кво јед но об ја шње ње дао је З. Сто јиљ ко вић, ис та кав ши да у си-
ту а ци ји ка да не ма ве ћих про грам ских раз ли ка ме ђу глав ним так ми-
ча ри ма и ка да се ни ко од кан ди да та не мо же по зва ти на не ке круп-
не ре зул та те ко је је по сти гао (што је по себ но из ра же но у вре ме ну 
еко ном ске кри зе), те ка да су би ра чи при лич но апа тич ни и без не ке 
ве ће же ље да гла са ју, он да не га тив на кам па ња и мо же би ти не што 
што је по ли тич ки про фи та бил но.25) У сва ком слу ча ју, ка да је реч о 
мо ти ва ци о ној функ ци ји не га тив не кам па ње, ва жно је напомeнути 
да то мо же би ти са мо јед на не га тив на мо ти ва ци ја, ба зи ра на на ис-
ка зи ва њу не тр пе љи во сти пре ма дру гој стра ни, а ко ја је пре све га 
усме ре на ка де мо ти ви са њу ње них по тен ци јал них гла са ча, то јест 
ка њи хо вом од вра ћа њу од гла са ња за по ли тич ког опо нен та.

Ка ко су по ли тич ке кам па ње ге не рал но по ста ја ле све ви ше 
и ви ше кон тро верз не, и у са мој те о ри ји у но ви је вре ме по че ло је 
да се по кла ња мно го ви ше па жње ути ца ју не га тив ног ре кла ми-
ра ња на из бор ну из ла зност би ра ча, те су се око тог пи та ња (де)
мо би ли за тор ске уло ге не га тив не кам па ње раз ви ле и не ке ин те ре-
сант не те о риј ске рас пра ве. Та ко је јед на гру па на уч ни ка, на осно ву 
спро ве де них ис тра жи ва ња у САД, утвр ди ла да не га тив на из бор на 

24) Ову оце ну и про прат не те зе из нео је опе ра тив ни ди рек тор Це Сид-а, Мар ко Бла го је вић, 
до дав ши и то да „... пар ти је у Ср би ји ни су пре шле не ку ме ру пре ко ко је би за пра во 
та не га тив на кам па ња про из во ди ла кон тра ефек те, као што би, на при мер, би ра чи ма 
мо гло да зга ди по ли ти ку и из бо ре. То се де ша ва ло у Ср би ји на не ким из бо ри ма, на 
при мер 2002. на пред сед нич ким.“ Нав. пре ма: „Бла го је вић: Не га тив на кам па ња у окви-
ри ма до брог уку са“, из вор Б92, 30.4.2012,  http://www.b92.net/in fo/iz bo ri2012/ana li ze.
php?yyyy=2012&mm=04&dd=30&nav_id=605077 (30.4.2012).  

25) О то ме је Зо ран Сто јиљ ко вић го во рио за Smediaportal; ви де ти: Је ле на Ко ста ди но вић, 
„Из бо ри 2012: Пр ља ва игра без пра ви ла?“, op. cit., http://www.sme dia.rs/m/spress/ve-
sti/1437/iz bo ri-2012-ne ga tiv na-kam pa nja-iz bo ri-2012-pr lja va-igra-bez-pra vi la-VI DEO.html 
(01.5.2012). 
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кам па ња, за сно ва на на на па ди ма на дру ге кан ди да те, иако мо же 
до при не ти по ли тич кој еду ка ци ји, за пра во де лу је де мо би ли шу ће, 
уда љу ју ћи би рач ко те ло, од но сно по тен ци јал не гла са че, од из ла ска 
на гла са ње.26) С дру ге стра не, по сто је и они – по пут Мар ти на Ва-
тен бер га и Кре га Бра јан са – ко ји до во де у пи та ње мо гућ ност да се 
на осно ву ова квих тврд њи из во де ге не ра ли за ци је за усло ве из ван 
окви ра кон крет них ис пи ти ва ња. На сто је ћи да се др же тог ме то до-
ло шког прин ци па у свом ис тра жи ва њу ути ца ја не га тив не кам па ње 
на раст из ла зно сти на из бо ри ма у САД, по ме ну ти ауто ри су до шли 
до раз ли чи тих ре зул та та у слу ча ју две вр сте из бо ра, што ука зу је на 
јед ну кон тра дик тор ност у ствар ној по ли тич кој прак си ове зе мље. 
На и ме, они су из не ли за кљу чак да ова вр ста из бор не кам па ње има 
мо би ли за тор ску уло гу у слу ча ју аме рич ких на ци о нал них из бо ра - 
оних на фе де ра тив ном ни воу, а то се пре све га од но си на та мо шње 
пред сед нич ке из бо ре, ка да про па ганд не по ру ке чи ји са др жај чи не 
по ли тич ки на па ди сти му ли шу пар ти ци па ци ју гра ђа на. Али, ка да је 
реч о суб на ци о нал ним из бо ри ма у Сје ди ње ним Др жа ва ма као, ка ко 
је ис так ну то, „ма ње ви дљи вим“, овај аутор ски дво јац на по ми ње да 
у том слу ча ју не га тив не по ли тич ке по ру ке ипак мо гу има ти и дру-
га чи ји ефе кат.27)  

Без об зи ра на ове ака дем ске рас пра ве, нај но ви је ис ку ство 
Ср би је са не га тив ним ре кла ми ра њем то ком из бор не кам па ње го-
во ри у при лог то ме да та вр ста по ли тич ког мар ке тин га не са мо да 
де мо би ли за тор ски ути че на из ла зност, већ и да во ди ка при мет ном 
по ве ћа њу бро ја тзв. бе лих ли сти ћа. А то зна чи да се не га тив на мо-
ти ва ци ја до брим де лом сво ди на мо ти ви са ње не ких гра ђа на да свој 
глас учи не не ва же ћим. Све то по твр ђу је да и у слу ча ју по ли тич ке 
прак се ва жи она до бро по зна та оце на о мар ке тин гу: „... ма ка ко 
ин тен зи ван и до бар био, мар ке тиг не мо же про да ва ти на ду жи рок 
ло шу ро бу“.28)На до ве зу ју ћи се на то, за крај мо же мо по ру чи ти и да 
ма ко ли ко (по ли тич ки) мар ке тинг био агре си ван и на па дач ки, он не 
мо же про да ти (по ли тич ку) ро бу са ис те клим ро ком тра ја ња.  

26) Ви де ти: Step hen An so la be he re, Shan to Iyeugar, Adam Si mon, Nic ho las Va len ti no, „Do es 
at tack adve ti sing de mo bi li ze the elec to ra te?“, AmericanPoliticalScienceReview, Vol. 88, 
No.4, 1994, стр. 829-838.

27) Пре ма: Mar tin P. Wat ten berg, Cra ig Le o nard Bri ans, NegativeCampaignAdvertising:Demo-
bilizerorMobilizer, op.cit., стр. 1-21. 

28) Зо ран Сла ву је вић, „Два де сет го ди на ви ше стра нач ја у Ср би ји: Од мар ке тин шког ни хи-
ли зма и при ми ти ви зма до то тал ног мар ке тин га и идо ло по клон ства мар ке тин гу“,op.cit., 
стр. 285.
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POLITICAL(ANTI)CAMPAIGNSINELECTORAL
PROCESSINSERBIA2012-THEWAYOF

CONDUCTINGTHEELECTIONCAMPAIGNAS
AREFLECTIONOFPOLITICALCULTURE-

Summary
Pri mary ob jec ti ve of this ar tic le is to in ve sti ga te ef fects of ne ga ti-

ve cam pa ign on elec ti ons in Ser bia du ring May, 2012. Con tent analysis 
is the ba sic analysis in stru ment, which pro vi des use ful mec ha nism for 
in ter pre ta tion of po li ti cal par ti es mar ke ting, as well as spe ec hes of its 
le a ders, analysts and ex pert pu blic. Se cond analyti cal met hod is com-
pa ra ti ve, ex plo ring the con se qu en ces of ne ga ti ve cam pa igns in dif fe rent 
po li ti cal systems as well as in Ser bia. On the one si de, aut hors po int out 
that ne ga ti ve cam pa ign has lead to elec to ral de mo bi li za tion and le gi ti-
macy cri sis de e pe ning, whi le on ot her, it has pro du ced la sting ef fects on 
pro mo tion of de moc ra tic va lu es in Ser bia.     
Key words: ne ga ti ve cam pa igns, (an ti)cam pa igns, elec ti ons, elec to ral cyclu-

ses, po li ti cal cul tu re, po li ti cal ac tors, de moc racy, po li ti cal mar ke-
ting, pro pa gan da.
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Resume
The is sue of elec to ral cam pa igns has al ways at trac ted at ten tion 

of sci en ti fic and ex pert pu blic. In the cen tre of re se arch was, and still 
are wi de ef fects of ne ga ti ve cam pa igns on pat terns of po li ti cal cul tu-
re, ci vic ca pa city bu il ding, in sti tu ti o nal and po li ti cal con se qu en ces etc. 
This pa per pro vi des analysis of re cent elec to ral cam pa ign in Ser bia. 
Aut hors, on one hand, ex plo re fac tors which ha ve led to vo ter de mo bi-
li za tion and le gi ti macy cri sis in pro cess of de moc ra tic con so li da tion in 
Ser bia. On the ot her si de, aut hors de mon stra te that ne ga ti ve cam pa ign 
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has long la sting con se qu en ces on po li ti cal cul tu re de ve lop ment, and, in 
wi der con text, dec re a se de moc ra tic so cial ca pa city. First part of ar tic le 
de als with hi story of ne ga ti ve cam pa ig ning in Ser bia, but al so in wi der, 
com pa ra ti ve per spec ti ve. Using con tent-analysis, cen tral part exa mi nes 
last elec to ral cam pa ign in Ser bia, elec to ral de-mo ti va tion and po li ti cal 
apathy. Fi nally, in con clu ding part, aut hors’ po int out that mo bi li zing 
ro le of ne ga ti ve cam pa ig ning in so me po li ti cal systems has not pro du-
ced that ef fect in Ser bia.          

* Овај рад је примљен 14. маја 2012. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
5. јуна 2012. године.
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