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Сажетак
Пред мет овог ра да је ана ли за ло кал них из бо ра у Ср би ји 2012. 

Раз ма тра ју се  ре зул та ти и по сле ди це из бо ра, ак те ри у из бор ном 
про це се, као и кам па ња ко је су прет хо ди ле ло кал ним из бо ри ма. 
Прем да у на уч ним и струч ним по ле ми ка ма пре о вла ђу је ми шље ње 
да су ло кал ни из бо ри „дру го ра зред ни“ они, по сле дич но, мо гу ин/
ди рект но об ли ко ва ти и ре зул та те пар ла мен тар них или пред сед нич-
ких из бо ра.  Као при мар не ис тра жи вач ке ме то де ко ри сте се ана-
ли за са др жа ја и ана ли тич ки ме тод пре ко ко јег се ин тер пре ти ра ју 
ре зул та ти и по сле ди це ло кал них из бо ра. Аутор за хва та чи тав низ 
пи та ња ко ја ди рект но или ин ди рект но ути чу на су шти ну и ис ход 
из бо ра, као што су са мо из бор но за ко но дав ство, из бор не кам па ње 
и њи хо во фи нан си ра ње, кон тек сту ал ни фак то ри и сл. 
Кључ не ре чи: ло кал ни из бо ри, хи пер по ли ти за ци ја, фраг мен та ци ја пар-

тиј ске сце не, из бор не кам па ње, дру го ра зред ни из бо ри, по-
ли тич ке пар ти је, по ли тич ка ста бил ност, ло кал не вла сти, 
ло кал на ауто но ми ја, ин сти ту ци је, ка па ци тет 

ОП ШТА ОБЕ ЛЕЖ ЈА ЛО КАЛ НИХ ИЗ БО РА

Ло кал ни, као и цен трал ни из бо ри, од ре ђу ју рас по де лу мо-
ћи, по ли тич ко пред ста вља ње гра ђа на и ди рект но ути чу на по ли-
тич ку ста бил ност у ло кал ним за јед ни ца ма. 1) Ме ђу тим, из бор на 
утак ми ца и тр жи ште по ли тич ких оп ци ја на ло кал ном ни воу умно-

* Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1) Evans, Matt, „Elec to ral Re form and Po li ti cal Plu ra lism in Lo cal Go vern ment“, Party Po li tics, 
vol. 16, no. 3, Sa ge Pu bli ca ti ons, 2010, стр. 396.  
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го ме су опре де ље ни функ ци ја ма и над ле жно сти ма ко ји ма рас по-
ла жу ло кал не вла сти. Ка па ци тет ло кал них вла сти да са мо стал но, 
без упли та ња цен тра, про ду ку ју јав на до бра од ре ђу је и по ли тич ку 
аген ду ло кал ног ни воа од лу чи ва ња што усло вља ва ко ја ће пи та ња, 
ло кал на или на ци о нал на, пре ва ли ра ти то ком и на кон ло кал них из-
бор них кам па ња. Мно го број на ис тра жи ва ња и ана ли зе ло кал них 
из бо ра до ла зе до раз ли чи тих за кљу ча ка о по сле ди ца ма ло кал них 
из бо ра на це ло куп ни по ли тич ки жи вот јед ног дру штва. До ми ни-
ра ју она ко ја ло кал не из бо ре ин тер пре ти ра ју као „дру го ра зред не“, 
„ре флекс“ на ци о нал них из бо ра и „по ли гон“ за оп се жни је за хва те и 
ре фор ме из бор ног за ко но дав ства.2) Глав ни раз лог та квог ту ма че ња 
ло кал них из бо ра огле да се у че стој не мо гућ но сти ло кал них вла сти 
да ауто ном но од лу чу ју и у њи хо вој фи скал ној и бу џет ској за ви сно-
сти од др жав них ор га на. 

Кон цепт „пр во ра зред них“ и „дру го ра зред них“ из бо ра да ти ра 
од Карл Хајнц Рај фа и Хер ма на Шми та, те пре ма овој те зи „дру-
го ра зред ни“ из бо ри су сви они ко је са ми гра ђа ни пер ци пи ра ју као 
ма ње бит не . То се, пре све га, очи ту је кроз уве ћа ну ап сти нен ци ју 
што по сле дич но во ди „де мо крат ском де фи ци ту“ и ума њу је ле ги-
ти ми тет ин сти ту ци ја за ко је се би ра ју пред став ни ци.3) У та квим 
окол но сти ма, ло кал ни ли де ри не рет ко по ста ју од го вор ни ји пар тиј-
ским цен тра ла ма не го гра ђа ни ма чи је би ин те ре се, у скла ду са ба-
зич ним де мо крат ским на че ли ма и прин ци пи ма, тре ба ли да за сту-
па ју. Ме ђу тим, по ред та квих схва та ња по сто је и она ко ја ло кал не 
из бо ре тре ти ра ју као зна чај не за ства ра ње ши ре сли ке о по ну ђе ним 
по ли тич ким оп ци ја ма. Ло кал не из бор не кам па ње мо гу ути ца ти на 
ре зул та те на ци о нал них из бо ра по што би ра чи ма пру жа ју ин фор ма-
ци је и нео п ход но зна ње по мо ћу ко јег они мо гу ар ти ку ли са ти по ну-
ђе не по ли тич ке иде је и фор му ли са ти соп стве не пре фе рен це при-
ли ком на ци о нал них из бо ра.4) Та ко, по ли тич ка со ци ја ли за ци ја кроз 
ло кал не из бо ре, као и „дру штве ни и по ли тич ки тре нинг гра ђа на“ 
мо гу у ве ли кој ме ри до при не ти ши рој из бор ној пар ти ци па ци ји.  

Ло кал не из бо ре че сто пра ти ни жи ни во из бор не пар ти ци па-
ци је, што се ви ди и на осно ву сту ди ја слу ча ја мно гих по ли тич ких 
си сте ма. Чак и ви со ко раз ви је ни и ста бил ни де мо крат ски по ли-

2) Јо ва но вић, Ми лан, „Ре фор ме из бор ног пра ва ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји“, По ли тич-
ка ре ви ја,   vol. 16, бр. 2, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008. 

3) Cu tler, Fred, „One Vo ter, Two First-Or der Elec ti ons?“, Elec to ral Stu di es, vol. 27, iss. 3, El se-
vi er Pu blis hing, 2008, стр. 492-493.   

4) Bec htel, Mic hael M, „Not Al ways Se cond-Or der: Sub na ti o nal Elec ti ons, Na ti o nal-Le vel Vo te 
In ten ti ons, and Vo la ti lity Spil lo vers in a Mul ti-Le vel Elec to ral System“, Elec to ral Stu di es, 
vol. 31, iss. 1, El se vi er Pu blis hing, 2012, стр. 172. 
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тич ки по рет ци, са ду гом из бор ном тра ди ци јом по пут САД, где се 
при бли жно 500000, пре све га на ло кал них функ ци ја се лек ту је кроз 
из бор ни про цес, по се ду ју оп шти тренд уве ћа ва ња ап сти нен ци је 
„де мо крат ског де фи ци та“, кри зе ле ги ти ми те та и не за до вољ ства 
учин ком по ли тич ког си сте ма. 

Ов де би сва ка ко тре ба ло по ме ну ти и уло гу кон тек сту ал них 
фак то ра, ко ји, мо гу има ти кључ ну уло гу на из ла зност и ре зул та те 
ло кал них из бо ра. По ли тич ко-кул ту ро ло шки фак то ри по пут јав не 
кул ту ре и дру штве ног ка пи та ла мо гу по тен ци јал но од ре ди ти и по-
сле ди це од ре ђе ног из бор ног си сте ма. Ком па ра тив на ис тра жи ва ња 
и сту ди је из сфе ре по ли тич ке кул ту ре по твр ђу ју ову хи по те зу, те се 
по ка зу је да дру штва са ви шим ни во ом уну тра шње ко хе зи је и ме-
ђу соб ног по ве ре ња исто вре ме но по се ду ју из ра же ни ји сте пен по-
ли тич ке пар ти ци па ци је, што се нај е ви дент ни је ма ни фе сту је у из-
бор ном про це су.5) У скла ду с тим, из бо ри за ло кал не ор га не вла сти 
мо гу би ти опре де ље ни по ме ну тим фак то ри ма и оп шим по ве ре њем 
не са мо у по ли тич ке пар ти је, већ и ло кал не, па у крај њем слу ча ју и 
цен трал не по ли тич ке ин сти ту ци је.

Ов де је нео п ход но по ме ну ти да су се пр ве про ме не у пе ри-
о ду вла да ви не Сло бо да на Ми ло ше ви ћа од и гра ле упра во на ло кал-
ном ни воу, те да су те кле „од о здо“, то ком и на кон ло кал них из бо ра 
1996-1997. го ди не, и ве ро ват но се мо гу убро ја ти у је дан од пре суд-
них фак то ра у ка сни јој сме ни ре жи ма то ком 2000. го ди не. 

ПРАВ НО-ПО ЛИ ТИЧ КИ ОКВИР И РЕ ФОР МЕ  
ЗА КО НО ДАВ СТВА У СФЕ РИ ЛО КАЛ НИХ ИЗ БО РА

Као и у мно гим дру гим пост ко му ни стич ким си сте ми ма, уво-
ђе њем по ли тич ког плу ра ли зма и то ком тран зи ци је, из бор но за-
ко но дав ство и мо де ли из бо ра по ли тич ких пред став ни ка би ли су 
пред мет кон стант них ре форм ских по ду хва та. Из те оп ште сли ке, 
не мо же се из дво ји ти ни си стем из бо ра ло кал них пред став ни ка. 
Ме ђу тим, бр зи на а че сто и ими та тив ност у њи хо вој им пле ме та-
ци ји не рет ко су во ди ли не кри тич ком при ме њи ва њу од ре ђе них мо-
де ла што је у прак си, као про прат ну по ја ву, про ду ко ва ло од ре ђе не 
не га тив не ефек те би ло да је реч о ве ћин ском, би ло о про пор ци о-
нал ном си сте ма.6)  

5) Ви де ти, ре ци мо у Ma ce do, Step hen et. al., De moc racy at Risk: How Po li ti cal Cho i ces Un-
der mi nes Par ti ci pa tion and What We Can Do Abo ut It, Bro o kings In sti tu tion Press, 2005.   

6) О то ме по бли же ви де ти у Сто иљ ко вић, Зо ран, „По ли тич ке пар ти је и по ли тич ка пар-
ти ци па ци ја – слу чај Ср би ја“, Го ди шњак, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Уни вер зи тет у 
Бе о гра ду, Бе о град, 2007, 2011. Аутор на во ди да су по сле ди це при ме не мо де ла ве ћин-
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Ло кал ни из бо ри у Ср би ји одр жа ју се у ре дов ном тер ми ну на 
сва ке че ти ри го ди не. Гла са ње је тај но и не по сред но, при че му сва-
ки пу но лет ни и прав но спо со бан гра ђа нин Ре пу бли ке Ср би је по се-
ду је ак тив но и па сив но би рач ко пра во, та ко да се мо же кан ди до ва-
ти за би ло ко ју од ло кал них функ ци ја. Број ман да та у скуп шти на ма 
оп шти на и гра до ва ни је усло вљен ве ли чи ном те ри то ри јал них је-
ди ни ца и број но шћу по пу ла ци је, већ су за ко ном уста но вље не уни-
форм не пре ди спо зи ци је за све оп шти не и гра до ве. Та ко је мак си-
мал ни број од бор ни ка у оп шти на ма ли ми ти ран на 75, у гра до ви ма 
на 90, док је за Бе о град због ве ли чи не и ста ту са глав ног гра да та 
ле стви ца по диг ну та на 110. 

Иако је си стем из бо ра пред став ни ка у Скуп шти ни Ср би-
је већ 1992. про ме њен из ве ћин ског у про пор ци о нал ни, ве ћин ски 
из бор ни си стем при ли ком из бо ра ло кал них пред став ни ка остао је 
на сна зи све до 2004. го ди не. Од пр вих ло кал них из бо ра у Ср би ји 
1992. укуп но је про шло 5 из бор них ци клу са, те су се ло кал ни из-
бо ри одр жа ли 1996., 2000., 2004., 2008. и ко нач но, по след њи 2012. 
го ди не. При том, у два из бор на ци клу са, 1992. и 1996. при ме њи вао 
се дво кру жни ве ћин ски, док је на ло кал ним из бо ри ма 2000. био 
им пле мен ти ран си стем ре ла тив не ве ћи не, тра ди ци о нал но при ме-
њен у Ве ли кој Бри та ни ји и зе мља ма Ко мон вел та. Про пор ци о нал ни 
мо дел из бо ра ло кал них пред став ни ка пр ви пут је при ме њен 2004., 
али је за раз ли ку од Д’Он то ве фор му ле код пар ла мен тар них из бо ра,  
као мо дел пре ра спо де ле гла со ва у ман да те при ли ком тих ло кал них 
из бо ра упо тре бља ва на Хер-Ни ма је ро ва фор му ла.7) Ума ње ни из-
бор ни праг од 3% и при ме на про пор ци о нал ног из бор ног си сте ма 
во ди ли су сво је вр сној иде о ло шкој и пар тиј ској фра ге мен та ци ји на 
ло кал ном ни воу, па и, у уз ве сним си ту а ци ја ма, хи пер по ли ти за ци ји 
ло кал не по ли тич ке сце не.  Ме ђу тим, и ту је при мет но да ко а ли ци је 
на на ци о нал ном ни воу не мо ра ју би ти исте они ма ко је функ ци о ни-
шу на суб на ци о нал ном, што је услед број но сти је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве у Ср би ји, али и дру гим по ли тич ким си сте ми ма, чест 
слу чај.8) Све ове про ме не во ди ле су раз ли чи тим ефек ти ма, али је 

ског из бор ног си сте ма у по је ди ним слу ча је ви ма без ман да та оста вља ле чак и оне ко ји 
осво је 20-30% гла со ва. С дру ге стра не, при ме на про пор ци о нал ног из бор ног си сте ма за 
оп штин ске и град ске од бор ни ке уз ума ње ни цен зус (ре пу блич ки 5%, ло кал ни 3%) на кон 
2004. во ди ли су пре ко мер ној плу ра ли за ци ји пар тиј ске сце не и кон стантнoj политичкoj 
не ста бил но сти на ло кал ном ни воу.

7) О по ме ну тим ре фор ма ма из бор ног за ко но дав ства за ло кал не из бо ре ши ре по гле да ти у 
Јо ва но вић, Ми лан, „Ре фор ме из бор ног пра ва ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји“, По ли тич-
ка ре ви ја, vol. 16, бр. 2, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008.

8) Сла ви ша Ор ло вић ка же да „по сто ји раз ли ка из ме ђу ко а ли ци ја на на ци о нал ном и суб-
на ци о нал ном ни воу...“ те да сто га „...ре ла ци је вла сти и опо зи ци је ни су јед но став не ни 
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пар тиј ски си стем на ло кал ном ни воу,  по сма тра но у це ло сти, и да-
ље остао ви со ко фраг мен ти ран и хи пер по ли ти зо ван.   

До пот пу ног ујед на ча ва ња и хар мо ни за ци је про пи са у обла-
сти из бо ра за све ни вое у вер ти кал ној ор га ни за ци ји вла сти до ла зи 
2007., усва ја њем па ке та за ко на ко ји ма се уре ђу је сфе ра ло кал не 
са мо у пра ве. Од та да се на ло кал ним, као и пар ла мен тар ним из бо-
ри ма у Ср би ји им пле мен ти ра Д’Он то ва фор му ла уз цен зус од 5%. 
По диг ну ти праг за 2% је, пре ма оче ки ва њи ма про ду ко ваа сма њи ва-
ње бро ја ре ле вант них по ли тич ких ак те ра на ло кал ном ни воу. 

За кон о ло кал ној са мо у пра ви из 2007. уки нуо је  не по сре дан 
из бор Пред сед ни ка оп шти не ко ји је био им пле ме ти ран прет ход-
ним За ко ном (2002), иако је у Евро пи при су тан тренд ја ча ња по зи-
ци је ло кал не ег зе ку ти ве, одн. гра до на чел ни ка као ње ног но си о ца. 
По след њих де це ни ја он се уво ди у Ита ли ји, Пољ ској и у ве ћи ни 
не мач ких фе де рал них је ди ни ца, док у мно гим дру гим си сте ми ма, 
као што су Ен гле ска и Нор ве шка има екс пе ри мен тал ни ка рак тер 
и по чи ње да се при ме њу је од 2000. год. у ма њем бро ју је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве.9) Сход но струч ним и на уч ним ана ли за ма и 
пре по ру ка ма да ли је тре ба ло за др жа ти не по сре дан из бор, чи ме 
би се за др жао ви ши ни во ле ги ти ми те та и по тен ци јал но по ди гла 
ефи ка сност ло кал них ин сти ту ци ја или оп шти на ма отво ри ти про-
стор за са мо стал но опре де љи ва ње о мо де лу из бо ра Пред сед ни ка 
оп шти не.  

Ов де би сва ка ко тре ба ло раз мо три ти мо гућ но сти при ме не 
од ре ђе них ал тер на тив них ре ше ња у ци љу при бли жа ва ња и ја ча-
ња ве зе из ме ђу гра ђа на и њи хо вих пред став ни ка. Та ко, ак ту ел ни 
ЦЕ СИД-ов пред лог за про ме ну  за ко но дав ства у обла сти ло кал них 
из бо ра и при ме ну пер со на ли зо ва ног про пор ци о нал ног си сте ма 
пред ста вљао би зна ча јан ис ко рак у ци љу по ме ну тог ја ча ња ве зе 
гра ђа на и иза бра них. На осно ву ових пре по ру ка би ра чи би се из-
ја шња ва ли о кан ди да ти ма ко ји би осво је не гла со ве пре но си ли по-
ли тич ким пар ти ја ма, а стран ке би ле у оба ве зи да на од бор нич ке и 
дру ге ло кал не функ ци је по ста ва ља ју оне са нај ве ћом по др шком. То 
би, сва ка ко, до при не ло раз во ју ло кал не и уну тар пар тиј ске де мо-
кра ти је, јер би при мо ра ло по ли тич ке стран ке да се лек ту ју и у сво је 
ре до ве до во де ви ђе ни је кан ди да те док би исто вре ме но гра ђа ни ма 
пру жи ло ја сни ју сли ку о лич но сти ма за ко је гла са ју. С об зи ром да 

јед но знач не.“, Ор ло вић, Сла ви ша, „Те о ри ја ко а ли ци ја и фор ми ра ње вла де“, Го ди шњак, 
2010, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Бе о град, 2010, стр. 100. 

9) Den ters, Bas, „Duo or Duel? The Re la ti ons bet we en Mayors and Co un cils in De moc ra tic 
Lo cal Go vern ment“, у Bäck, He nry, He i nelt, Hu bert, Mag ni er, An nick, eds, The Euro pean 
Mayor: Po li ti cal Le a ders in Chan ging Con text of Lo cal De moc racy, VS Ver lag für  So zi al-
wis sen schaf ten  / GWV Fac hver la ge GmbH, 2006.
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је пред ло же ни мо дел у осно ви про пор ци о на лан, с од ре ђе ним ко-
рек ци ја ма кроз уво ђе ње по зи тив них еле ме на та ве ћин ског си сте ма, 
он би за др жао  ви сок ни во сра мер но сти, док би исто вре ме но до-
при нео по ди за њу од го вор но сти ло кал них пред став ни ка,  а по сле-
дич но и тран спа рент ни јем и ефи ка сни јем упра вља њу ло кал ним за-
јед ни ца ма. Не би тре ба ло смет ну ти с ума ни мо гућ но сти па ра лел не 
им пле мен та ци је ве ћин ског и про пор ци о нал ног из бор ног си сте ма 
као што је то слу чај у Фран цу ској и Пољ ској. Ов де ни је по сре ди 
ме шо ви ти из бор ни си стем, већ се про пор ци о нал ни си стем при-
ме њу је у ве ћим је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве, са хе те ро ге ним 
де мо граф ским ка рак те ри сти ка, док се ве ћин ски ко ри сти у ма њим 
и хо мо ге ни јим сре ди на ма. Сва ка ко би тре ба ло по ме ну ти и пред-
но сти ме шо ви тог из бор ног си сте ма, ко ји је у на шој прак си при ме-
њен при ли ком из бо ра пред став ни ка у Скуп шти ни АП Вој во ди не. 
И код ме шо ви тог си сте ма су мо гу ће раз ли чи те ком би на ци је, па се, 
ре ци мо, на ло кал ним из бо ри ма у Ју жној Афри ци упо тре бља ва ме-
шо ви ти из бор ни си стем ко јим се 40% чла но ва ло кал них ве ћа би ра 
про пор ци о нал ним си сте мом, док се 60% би ра ве ћин ским си сте-
мом уз мо дел ре ла тив не ве ћи не (first past the post). У Скуп шти ни 
АП Вој во ди не је број ман да та ко ји се до де љу је про пор ци о нал ним 
и ве ћин ским ме то дом јед нак (по 60).

То ком овог из бор ног ци клу са ни је до шло до бит ни јих про ме-
на си сте ма за из бор од бор ни ка у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве, 
али су до го ди ле од ре ђе не ре ви зи је у ши рем за ко но дав ству ко је по-
сред но ути че на ши ре функ ци о ни са ње из бор ног си сте ма на свим 
ни во и ма вла сти, па и на ње го ве по сле ди це. Nајзначајнија но ви на 
уве де на је За ко ном о по ли тич ким стран ка ма из 2009. ко ји је 100 пу-
та уве ћао број пот пи са нео п ход них за њи хо ву ре ги стра ци ју (са 100 
на 10000). Сми сао овог ра ди кал ног по ве ћа ва ња бро ја пот пи са за 
ре ги стра ци ју по ли тич ких стра на ка огле дао се у по тре би сма њи ва-
ња бро ја ак тив них стра на ка у Ср би ји, што се у прак си и оства ри ло, 
па је од ви ше од 600, на кон пре ре ги стра ци је и уочи из бо ра у Ср би-
ји оста ло 87 ре ги сто ва них стра на ка, да би се тај број до са да по ве-
ћао за још че ти ри пар ти је. При том, сва ка ко би тре ба ло на по ме ну ти 
да је у том зби ру ве ћи број ма њин ских пар ти ја, што је усло вље но и 
по зи тив ном дис кри ми на ци јом кроз сма њи ва ње бро ја нео п ход них 
пот пи са при ли ком њи хо ве ре ги стра ци је (1000).10) 

Дру га из ме на ко ја по тен ци јал но во ди укруп ња ва њу пар тиј-
ске сце не ка ко на ре пу блич ком, та ко и ло кал ном ни воу им пле мен-
ти ра на је За ко ном о фи нан си ра њу по ли тич ких ак тив но сти где се 

10) Чла но ви 8 и 9, „За кон о по ли тич ким стран ка ма“, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, 
бр. 36/2009, Бе о град, 2009.   
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пред ви ђа да из бор не ли сте са ма ње од 1%, а у слу ча ју ма њин ских 
ли ста 0,2% осво је них гла со ва, не до би ја ју по вра ћај сред ста ва ко-
је су по ло жи ли као из бор но јем ство.11) Сво је вр сна „про хи би тив на 
кла у зу ла“ у фи нан си ра њу из бор них ак тив но сти до дат но спре ча ва 
хи пер по ли ти за ци ју и пре ко мер ну фраг мен та ци ју пар тиј ске сце не, 
по што оне мо гу ћа ва уче шће у из бор ној тр ци по ли тич ким оп ци ја ма 
без ре ал них шан си да пре ђу по сто је ћи из бор ни праг, што по сле-
дич но, во ди по сте пе ној ре дук ци ји бро ја стра на ка.

ИЗ БОР НА КАМ ПА ЊА

Ток из бор не кам па ње на ло кал ним из бо ри ма у Ср би ји 2012. 
био је у ве ли кој ме ри обе ле жен пред сед нич ком и пар ла мен тар ном 
тр ком ко је су се од и гра ва ле исто вре ме но. Ре ша ва ње еко ном ских и 
со ци јал них про бле ма на ла зи ли су се у са мом сре ди шту кампaње, 
док су по је ди на пи та ња ко ја су обе ле жи ла прет ход не кам па ње овог 
пу та би ла у дру гом пла ну. По ра жа ва ју ћи еко ном ски ре зул та ти и 
учи нак прет ход не Вла де усло ви ли су да кам па ња уче сни ка у из-
бо ри ма бу де усме ре на на по ли тич ке опо нен те, док су со лу ци је за 
те шко ће са ко ји ма се су о ча ва ју дру штво и др жа ва углав ном оста ја-
ле у дру гом пла ну. Прем да „не га тив на кам па ња“ ни је но ва по ја ва 
у из бор ним про це си ма у Ср би ји, ни ти је ка рак те ри стич на са мо за 
Ср би ју (од ре ђе ни еле мен ти не га тив не кам па ње при сут ни су у го-
то во свим кам па ња ма и у свим др жа ва ма), над ме та ње у из бор ној 
тр ци 2012. оста ће упам ће но по из у зет но не га тив ној ко но та ци ји по-
ру ка упу ће них би ра чи ма и ме ђу соб них, че сто не у те ме ље них оп ту-
жби уче сни ка у из бо ри ма.12) Слич но сти у ста во ви ма по ли тич ких 
пар ти ја око нај зна чај ниј них др жав них пи та ња (Ко со ва и Ме то хи је, 
европ ских ин те гра ци ја и сл.) до ве ли  су до по ку ша ја да ли де ри нај-
зна чај ни јих пар ти ја пред ста ве про тив ни ке у нај не га тив ни јем све-
тлу. Не га тив на кам па ња СНС-а је пре вас ход но би ла усме ре на на 
нај ви ше функ ци о не ре ДС-а и ко руп ци о на шке афе ре, док је, с дру ге 
стра не, оштри ца ДС-ових кри ти ка и не га тив не кам па ње на ра чун 
ли де ра та да во де ће опо зи ци о не стран ке, СНС, по ку ша ла да по тен-
ци ра и на гла си за о крет у ста ву пре ма по ме ну тим на ци о нал ним пи-

11) Члан 26, „За кон о фи нан си ра њу по ли тич ких ак тив но сти“, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке 
Ср би је, бр. 43/2011, Бе о град, 2011. 

12) О ефек ти ма „не га тив не кам па ње“ и по ли тич ком „(ан ти)ре кла ми ра њу у Ср би ји ши ре 
ви де ти у Ми ро вић, Алек сан дра, Ма тић Пе тар, „По ли тич ко (ан ти)ре кла ми ра ње у из бор-
ном про це су 2012. у Ср би ји - На чин во ђе ња из бор не кам па ње као од раз по ли тич ке кул-
ту ре-“, Срп ска по ли тич ка ми сао, vol. 36, бр. 2, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2012, стр. 297-315.       
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та њи ма. Те кам па ње ко је су пре вас ход но во ди ле на пред сед нич ким 
и па ра ла мен тар ним из бо ри ма умно го ме су обе ле жи ле при ро ду и 
са др жај из бор них су че ља ва ња и на ло ка лу. 

Ме ђу тим, упр кос звуч ним сло га ни ма на пред сед нич ким и 
па ра ла мен тар ним из бо ри ма по пут „Из бор за бо љи жи вот“, „По-
кре ни мо Ср би ју“, „Исти на“ или „Ја ки ре ги о ни ја ка Ср би ја“, ло-
кал не из бо ре 2012. обе ле жи ле су по ру ке дру га чи је са др жи не и 
сим бо ли ке од го ре по ме ну тих. Је дан од сло га на ко ји је за си гур но 
при ву као нај ви ше па жње и био пред мет по ле ми ка је ДСС-ов на 
из бо ри ма за од бор ни ке гра да Бе о гра да. Не ки мар ке тин шки струч-
ња ци ве ру ју да је тај сло ган под на зи вом „Раз ли чак-јер ни смо сви 
исти“ у се би са др жао ви ше стру ку сим бо ли ку.13)

Не ки од на пре по зна тљи ви јих сло га на на 
локалним из бо ри ма у Ср би ји 2012. го ди не 

Јединица 
локалне 

самоуправе
Странка Слоган

Београд ДСС „Различак-јер нисмо 
сви исти-„ 

Јагодина ЈС „Домаћински“

Крагујевац Заједно за 
Крагујевац-УРС

„Раднички, победнички, 
крагујевачки“, „Добро 
јутро, Шумадијо“

Суботица Социјалдемократска 
партија „Најбољи комшија“

Лесковац ЛДП „И Лесковац је Србија“

Мајданпек Влашка демократска 
странка Србије

„Победићемо јер нас 
има највише“ 

Жагубица Влашка демократска 
странка Србије „Заиграјмо Влајну и Моравац“

Ефе кат те „пр ља ве кам па ње“ у ко јој су пред ња чи ли пред став-
ни ци две на ја че по ли тич ке гру па ци је оку пље не око СНС-а и ДС-а 
је не што ни жа из ла зност у од но су на прет ход не из бор не ци клу се. 

13) Струч њак за мар ке тинг Ср ђан Ми ли во је вић твр ди да је реч о „ви ше слој ној по ру ци“, 
ко ја но си о ца ли сте ДСС на град ским из бо ри ма Алек сан дра По по ви ћа пред ста вља као 
успе шног, мла дог чо ве ка, док се раз ли чак пре ма пре да њу ко ри сти као лек про тив „жу-
ти це“, што се сим бо лич ки сна жно по ве зу је са вла шћу у Бе о гра ду, под вођ ством ДС-а. 
Ви де ти на ин тер нет стра ни ци http://www.slo bod na e vro pa.org/con tent/slo ga ni_ne_od lu cu-
ju_iz bo re/24524230.html       
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Та ко су ши ром Ср би је у гра до ви ма и оп шти на ма то ком кам па ње 
осва ну ли пла ка ти са па ро ла ма по пут „Они ле по жи ве,... а ти?“ са 
крај ње не га тив ним при зву ком и сим бо ли ком про тив во де ћих функ-
ци о не ра ДС-а. На су прот њи ма, у во де ћим  елек трон ским ме ди ји ма 
су осва ну ли спо то ви у ко ји ма се не дво сми сле но упо ре ђу ју пре ђа-
шње са из ја ва ма ли де ра на пред ња ка на кон рас це па и одва ја ња од 
ра ди ка ла али и  то ком кам па ње. 

Дру ги, сиг ни фи кант ни ји по ка за тељ је ја ко ве ли ки број тзв. 
„бе лих“ и не ва же ћих ли сти ћа (ско ро 4,5%)  чи ме је ја сно ис ка за но 
на за до вољ ство гра ђа на ак ту ел ним по ли тич ким и стра нач ким ели-
та ма, као и не га тив ном кам па њом. 

Ка да је реч о ме диј ској за сту пље но сти по ли тич ких пар ти ја 
ка ко на цен трал ном, та ко и на ло кал ном ни воу, при мет но је да су, 
на ро чи то у за вр шној фа зи кам па ње пред ност има ле вла да ју ће пар-
ти је, по себ но ДС. То се ис по љи ло ка ко у елек трон ским та ко и у 
штам па ним ме ди ји ма.14) Иако је за ко ном о из бо ру на род них по сла-
ни ка из бор на про па ган да у ме ди ји ма за бра ње на15)  

РЕ ЗУ ЛА ТИ И ПО СЛЕ ДИ ЦЕ

На ђур ђев дан ским из бо ри ма у Ср би ји укуп но је иза шло при-
бли жно 58% ре ги стро ва них би ра ча. Исто вре ме но одр жа ва ње из бо-
ра за раз ли чи те ин сти ту ци је по хо ри зон та ли и вер ти ка ли по ли тич-
ког си сте ма узро ко ва ла је да и из ла зност на ло кал не из бо ре бу де 
ве ћа не го што се мо же прет по ста ви ти да би био слу чај да су одр жа-
ни у дру гом тер ми ну. Ме ђу тим, из ла зност на из бо ре је дра стич но 
ва ри ра ла ка да се упо ред но по гле да ју раз ли чи те ре ги је, гра до ви и 
оп шти не Ср би је. 

Очи глед но је да, за раз ли ку од од но са сна га на кон пар ла мен-
тар них из бо ра, у рас по де ли ман да та на ло кал ном ни воу уче ству ју 
број не ло кал не и ре ги о нал не пар ти је, ко је су у скла ду са из бор ним 
ре зул та том или ко а ли ци о ним по тен ци ја лом ди рект но ути ца ле на 
фор ми ра ње ло кал них ор га на вла сти. У Сме де ре ву је, ре ци мо, на 
вла сти оста ла ко а ли ци ја и из прет ход ног са зи ва са чи ње на од пред-
став ни ка По кре та за Сме де ре во, ДС и СПС. За гра до на чел ни ка је 
иза бра на Ја сна Авра мо вић, ли дер ПЗС и пр ва же на ко ја је по ста ла 
гра до на чел ник тог гра да.

14)  Де таљ ни је по дат ке по гле да ти у Кла чар, Бо јан, „Из бо ри 2012 – пер со на ли за ци ја из бор-
них кам па ња“, Око из бо ра, бр. 18, Це СИД и NDI, Бе о град, 2012, стр. 63-76. 

15)  Сто ја ди но вић, Ми ша, „Ме ди ји, де мо кра ти ја и из бо ри“, По ли тич ка ре ви ја, vol. 32, бр. 
3, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град,  2012, стр. 78.   
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Из ла зност на из бо ре у по је ди ним градовима 
и оп шти на ма на из бо ри ма 2012.   

град/општина %
Београд 55,54

градска општина Раковица  90

градска општина Нови Београд 55,03

Краљево 51,84

Зрењанин 56

Ниш 53,97

Ужице 56,72

Лучани 63,96 

Ћићевац 78,29

Алексинац 59,9

Крушевац 58

Лозница 53

Каргујевац 60,27

  У Вр шцу је власт фор ми ра на од пред став ни ка по кре та Вр-
шач ка ре ги ја – евро ре ги ја, ДС и СВМ, при че му су пред сед ник 
оп шти не Че до мир Жив ко вић и ве ћи на чла но ва оп штин ског ве ћа из 
ре до ва ВР-ЕР.

Власт у оп шти ни Па ра ћин са ста вље на је од ко а ли ци је ко ји 
чи ни 45 од укуп но 55 ман да та у Скуп шти ни оп шти не. У окви ру те 
ко а ли ци је на ла зи се по крет „Сви за Па ра ћин“ ко ји за јед но са стран-
ка ма у прет ход но ус по ста вље ној ко а ли ци ји (СПС-ЈС) има укуп но 
16 ман да та, ДС рас по ла же са 22 од бор нич ка ме ста, док УРС има 7 
ме ста Скуп шти ни оп шти не. 

Ово су са мо не ки од при ме ра ка ко ло кал не ли сте и кан ди-
да ти у Ср би ји ути чу на кон сти ту и са ње ло кал них вла сти, те да је 
фраг мен та ци ја из ра же ни ја на ло кал ном не го на цен трал ном ни воу. 
Овим се по твр ђу је те за да по је дин ци „пре по зна тљи ви“ у ло кал ним 
сре ди на ма не рет ко мо гу над ја ча ти по ли тич ке пар ти је и кан ди да те 
ко је де лу ју у ши рем, на ци о нал ном окру же њу. 
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Не ки од гра до ва и оп шти на у ко ји ма су ло кал не пар тије 
и гру пе гра ђа на оства ри ле зна ча јан из бор ни ре зул тат 

град/општина изборна листа број 
мандата

укупан 
број 

одборника

Пирот
„Пиротска нова снага“
„Покрет за Пирот“
„Пиротски напредњаци“

4
4
3

66

Лучани „Покрет за развој 
Драгачева“ 12 45

Параћин „Сви за Параћин“
„Упослимо Параћин“

7
5 55

Свилајнац „Покрет за Свилајнац“ 8

Ћуприја „Раваница“
„Морава град“

6
5 37

Ивањица „Миломир Зорић“ 12 37
Крушевац „Промене“ 19 70

Александровац „Покрет за Жупу“
„За богату Жупу“

26
12 59

Смедерево „Покрет за Смедерево“
„За боље Смедерево“

20
7 70

Вршац
„Вршачка регија-
европска регија“
„За бољи Вршац“ 

15

3
45

Ваљево „Победа“
„Покрет за Ваљево“

8
3 51

На ло кал ним из бо ри ма у Ср би ји 2012. го ди не би ла је при-
сут на тен ден ци ја да ја ки ло кал ни ли де ри до ми ни ра ју у од но су на 
сво је опо нен те. Ту је пре суд ну уло гу имао ло кал ни, пре све га, при-
вред ни раз вој, ис по ру ка јав них до ба ра ло кал ним за јед ни ца ма и 
им пле мен та ци ја со ци јал не по ли ти ке на ло кал ном ни воу. При мер 
Ја го ди не у ко јој је је дин стве на Ср би ја Дра га на Мар ко ви ћа у ко а ли-
ци ји са СПС и ПУПС од не ла убе дљи ву по бе ду од пре ко 60% осво-
је них иде у при лог да со ци јал на по ли ти ка и из два ја ња за од ре ђе не 
сло је ве ста нов ни штва у усло ви ма про ду же не кри зе мо гу до не ти 
број не бе не фи те и по ли тич ке по е не ло кал ним вла сти ма. Ов де би 
сва ка ко тре ба ло из дво ји ти и при ме ре оп шти на Ин ђи ја, Кра гу јев-
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ца, Пи ро та, За је ча ра  са ви шом сто пом за по сле но сти, при ли вом 
стра них ин ве сти ци ја и про сеч ним за ра да ма ве ћим у по ре ђе њу са 
ре пу блич ким про се ком. Оправ да но се по ста вља пи та ње ка кви би 
би ли ре зул та ти и да ли би не ке ли сте на пар ла мен тар ним из бо ри ма 
пре шле из бор ни праг да ни су на сту пи ле за јед но са ло кал ним и ре-
ги о нал ним пар ти ја ма?  

Јед но од кључ них пи та ња од но си ло се на из бор ну кра ђу, при 
че му су у при ту жба ма на рад из бор них ор га на пред ња чи ли СНС 
и Две ри. На кон пар ла мен тар них, по кра јин ских ло кал них и пр вог 
кру га пред сед нич ких из бо ра, усле ди ле су оп ту жбе пре све га на-
пред ња ка о из бор ној кра ђи ко ја је ди рект но ути ца ла на са ме ре-
зул та те и рас по ред сна га у ин сти ту ци ја ма на свим ни во и ма. У тим 
из ја ва ма ис ти цао се уче сник у дру гом кру гу пред сед нич ких из бо ра 
То ми слав Ни ко лић. Он је не по сред но на кон окон ча ња пр вог кру-
га пред сед нич ких из бо ра из ја вио „Два пу та сам че сти тао Бо ри су 
Та ди ћу по бе ду, а из гле да да сам че сти тао ла жо ву и пре ва ран ту и 
оном ко ме је крао и та да. Ни ка да се би не ћу да опро стим што сам 
том чо ве ку че сти тао, убе ђен да сам по бе ђен на из бо ри ма.“16) Убр зо 
је усле ди ла и ту жба на пред ња ка про тив не по зна тих по чи ни те ља за 
ма ни пу ла ци је у из бор ном про це су, а сти ша ва ње бу ре у јав но сти и 
по ма ло „за мр ле“ те жње СНС-а да се ова афе ра до след но и до кра ја 
ис пи та отва ра ју про стор за пи та ње да ли је из бор не кра ђе за и ста 
би ло или је она ис ко ри шће на као „ве тар у ле ђа“ њи хо вом кан ди да-
ту у дру гом кру гу пред сед нич ких из бо ра? 

Пре го во ри стра на ка око фор ми ра ња но ве вла де, при че му је 
по ма ло нео че ки ва на по бе да То ми сла ва Ни ко ли ћа на кон пред но сти 
Бо ри са Та ди ћа у пр вом из бор ном кру гу има ла пре суд ни ути цај, 
тра ја ли су ду же не го што се у пр ви мах оче ки ва ло. Из тог раз ло-
га, ко а ли ци је и ор га ни вла сти на ло кал ном ни воу су фор ми ра ни 
пре ре пу блич ке Вла де. Они су по пар тиј ској струк ту ри оста ли го-
то во у пот пу но сти не из ме ње ни у од но су на прет ход ни из бор ни 
ци клус. Да ло кал не ин сти ту ци је и ди стри бу ци ја по ли тич ке мо ћи 
на суб на ци о нал ном ни су бе зна чај ни за по ли тич ке ак те ре све до че 
по след њи до га ђа ји и ак ту ел ни од но си уну тар вла да ју ће ко а ли ци је 
на др жав ном ни воу. По ве ћа на из два ја ња за по тре бе ло кал не са мо-
у пра ве кроз ду пли ра ње њи хо вих при хо да пу тем по ре за на за ра де 
(са прет ход них 40 на са да шњих 80%) чи не ор га не ло кал не са мо у-
пра ве при ма мљи ви јом ме том за де ло ва ње по ли тич ких ак те ра. Оту-
да не чу ди зах тев на пред ња ка упу ћен ко а ли ци о ним парт не ри ма за 
оба ра ње по сто је ћих и ства ра ње но вих ло кал них ко а ли ци ја.И на кон 

16) Ви де ти на on li ne пре зен та ци ји ТВ „Al Jaz ze ra“, http://bal kans.alja ze e ra.net/ma ka le/plju ste-
op tu zbe-za-iz bor nu-kra du-u-sr bi ji  
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ових из бо ра се још јед ном по твр ђу је ста но ви ште да ло кал не ин сти-
ту ци је не по се ду ју до во љан сте пен ауто но ми је, те да оне по ста ју 
пред мет по ли тич ке тр го ви не, а пре суд ну уло гу у њи хо вом фор ми-
ра њу има ју по сто је ће ко а ли ци је на ре пу блич ком ни воу. Оту да и не 
чу де из ја ве као што је по след ња Алек сан дра Ву ли на „Па да снег у 
Бе о гра ду, па шће и власт.“  

 Овом при ли ком би тре ба ло по ме ну ти не ке те шко ће и сла бо-
сти ко је су се ја вља ли и то ком прет ход них, али и у из бор ном про-
це су у Ср би ји 2012. Пр ва и сва ка ко сла бост са нај да ле ко се жни јим 
по сле ди ца је не а жур но во ђе ње би рач ких спи ско ва, чи ме је угро-
же на са ма су шти на и ле ги ти ми тет из бор ног про це са.17) На и ме, у 
овом про це су мно ге оп шти не, а пре све га оне са ма њим при хо ди-
ма, не ре дов но су во ди ли би рач ке спи ско ве и ма тич не књи ге што је 
у прак си узро ко ва ло да мно ге пре ми ну ле осо бе ре дов но до би ја ју 
по зив да уче ству ју на из бо ри ма. Та ко се пре ли ва њем ових по да та-
ка у Је дин стве ни би рач ки спи сак до шло до број ке од го то во 300000 
би ра ча ви ше не го у прет ход ном из бор ном ци клу су, да би се не по-
сред но пред из бо ре при бли жно 150000 из бри са ло из ње га (не ки ре-
зул та ти по след њег по пи са по ка зу ју да у Ср би ји да нас жи ви го то во 
250000 ма ње ста нов ни ка у од но су на по пис из 2002.). 

Дру ги про блем ко ји, као и прет ход ни, ни је нов у на шој по ли-
тич кој прак си је пи та ње тзв. „по ли тич ких пре бе га“. Са тре нут ним 
раз во јем по ли тич ке си ту а ци је све је ве ћи број оних ко ји ис ка зу ју 
спрем ност да про ме не стра нач ки дрес и пре ђу у по бед нич ки тим. 
Та кве на ја ве, стра хо ва ња не ких пар ти ја од оси па ња ка дро ва и по је-
ди ни при ме ри го во ре о то ме да је про цес пре ком по зи ци је и ства ра-
ња но вог од но са сна га на ло кал ном ни воу већ от по чео.

Још јед на у ни зу те шко ћа ве за них за из бор не про це се у Ср-
би ји је и не до ста так об је ди ње ног „из бор ног ко дек са“ у фор ми 
„из бор ног уста ва“ ко јим би се де таљ но и све о бу хват но уре ди ла 
ком плек сна про бле ма ти ка из бо ра, из бор ног пра ва и пра те ћих ин-
сти ту ци о нал них ре ше ња. То би зна чај но по јед но ста ви ло ток са мих 
из бо ра, кам па ња, фи нан си ра ња и чи та вог ни за про прат них ак тив-
но сти у це ло куп ном из бор ном про це су, па и оном ко ји се од но си 
на ло кал не из бо ре.

17) О про бле ми ма ве за ним за уво ђе ње Је дин стве ног би рач ког спи ска и њи хо во во ђе ње де-
таљ ни је по гле да ти у Ву ко вић, Ђор ђе, „Би рач ки спи ско ви на мај ским из бо ри ма 2012.“, 
Око из бо ра, бр. 18, Це СИД и NDI, Бе о град, 2012, стр. 91-99.  
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Pe tar Ma tic 
LOCAL ELEC TI ONS IN SER BIA 2012th

Sum mary
This pa per su bject is analysis the lo cal elec ti ons in Ser bia held in 

May 2012th. It di scus ses the re sults and con se qu en ces of the elec ti ons, 
the ac tors in the elec to ral pro cess, and the cam pa ign be fo re lo cal elec-
ti ons. Alt ho ugh in aca de mic di scus si ons most of re le vant re se ar chers 
be li e ve that the lo cal elec ti ons are “se cond-or der” they, in so me in stan-
ces, can in/di rectly in flu en ce and sha pe re sults of the par li a men tary and 
pre si den tial elec ti ons. As the pri mary re se arch met hods aut hor uses 
con tent analysis and analyti cal met hod to in ter pret the re sults and con-
se qu en ces of lo cal elec ti ons. Aut hor di scus ses a num ber of is su es that 
di rectly or in di rectly af fect sub stan ce and the out co me of lo cal elec ti-
ons, such as elec to ral le gi sla tion, elec to ral cam pa igns and its fi nan cing, 
con tex tu al fac tors etc.
Keywords: lo cal elec ti ons, hi per po li ti za tion, party sce ne frag men ta tion, the 

elec tion cam pa ign, se cond-or der elec ti ons, po li ti cal par ti es, po-
li ti cal sta bi lity, lo cal aut ho ri ti es, lo cal auto nomy, in sti tu ti ons, ca-
pa city
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Re su me
This pa per di scus ef fects and con se qu en ces of lo cal elec ti ons in 

Ser bia held in May 2012th. Aut hor fo cu ses on dif fe rent di men si ons and 
aspects of elec to ral pro cess, re sults and out co mes, elec to ral cam pa ign 
and it’s fi nan cing, elec to ral law, con tex tu al fac tors as well as main cha-
rac te ri stics of lo cal elec ti ons. 

First part of pa per pro vi des ba sic cha rac te ri stics of lo cal elec ti-
ons. They are mostly in ter pre ted as “se cond-or der”, be ca u se lo cal units’ 
ca pa city to im ple ment pu blic po li ci es auto no mo usly mostly de pends 
from cen tral go vern ment de ci si ons and will. On the ot her hand, so me 
aut hors sta tes that lo cal elec ti ons ha ve sig ni fi cant in flu en ce on wi der 
elec to ral par ti ci pa tion, thro ugh po li ti cal so ci a li za tion and in for ma tion’s 
ava i la ble to ci ti zens. Po li ti cal chan ges at lo cal can pro fo undly lead to 
wi der re gi me chan ges, what was ca se in Ser bia in the mid dle of 90’s 
un til fi nal re gi me chan ge in 2000th. 

Fol lo wing part is de di ca ted to elec to ral law and its re form sin ce 
adop tion of po li ti cal plu ra lism till pre sent days. Ser bia has wit nes sed a 
nu me ro us re forms in is elec to ral system, qu i te si mi larly to ot her tran si-
ti o nal co un tri es. The se re forms, in clu ding im ple men ta tion of both ma-
jo ri ta rian and PR re pre sen ta tion ha ve pro du ced dif fe rent, in so me ca ses 
even ne ga ti ve out co mes.

“Ne ga ti ve” elec to ral cam pa ig ning is ar tic le to pic in third part. 
Alt ho ugh, ne ga ti ve cam pa ig ning isn’t new phe no me non in de ve lo ped, 
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tran si ti o nal de moc ra ci es and in Ser bian po li ti cal prac ti ce, last elec to ral 
cam pa ign was pri ma rily fo cu sed on ac cu sa ti ons bet we en po li ti cal op-
po nents both on cen tral and lo cal le vel. Among cru cial con se qu en ces of 
ne ga ti ve cam pa ign is hu ge per cent of no va lid bal lot pa pers. 

Fi nally, aut hor pro vi des so me of most im por tant lo cal elec ti ons 
re sults, di scus sing its con se qu en ces. It is pro ven, not for first ti me that 
strong and re cog ni za ble lo cal can di da tes and lists can play sig ni fi cant 
ro le in elec ti ons. Even so me lists on na ti o nal le vel, wo uldn’t pass exi-
sting 5% thres hold. Aut hor con clu des with so me pro blems that ha ve 
been pre sent in re cent elec to ral pro cess. 

* Овај рад је примљен 10. новембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. децембра 2012. године.
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