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Сажетак
Рад у пр вом де лу jeсте резимe по ли тич ког окви ра ко ји је 

тра си рао пут глав ним по ли тич ким те ма ма око ко јих су се ло ми-
ла про грам ско-мар ке тин шка ко пља ис так ну тих кан ди да та у (пред)
из бор ној пред сед нич кој кам па њи. Дру ги део је по све ћен ана ли зи 
нор ма тив ног спо ра у ве зи пред сед нич ких из бо ра, тач ни је чи ње ни-
ци да је та да шњи пред сед ник Та дић од лу чио да по сег не за не по-
сто је ћом устав ном ка те го ри јом у ви ду ‘’скра ће ња ман да та’’, ка ко 
би спо јио пред сед нич ке из бо ре са пар ла мен тар ним и ло кал ним, 
кан ди до вав ши се та ко тре ћи пут за ме сто ше фа др жа ве. Тре ћи део 
раз ма тра спе ци фич но сти из бор не кам па ње и по ли тич ки мар ке тинг. 
Аутор у че твр том де лу ста ти стич ки ис тра жу је мо гу ће по ли тич ко 
по зи ци о ни ра ње би ра ча на ре ла ци ји два из бор на кру га. Укр шта оп-
штин ске ре зул та те кан ди да та из дру гог кру га на на ци о нал ном, по-
кра јин ском и град ском ни воу са оп штин ским ре зул та ти ма оста лих 
ре спек тив ни јих кан ди да та из пр вог кру га ко ји су дво ји ци пр во пла-
си ра них пру жи ли по др шку за дру гу рун ду. Та ко ђе се ста ти стич ки 
те сти ра ве за из ме ђу про це на та осво је них гла со ва Та ди ћау дру гом 
кру гу и сте пе на из ла зно сти, али и ‘’бе лих ли сти ћа’’ на сва три по-
ме ну та ни воа ана ли зе. Рад се за вр ша ва за кључ ком у ви ду по сле ди-
ца пред сед нич ких из бо ра ко је оне оста вља ју на по ли тич ки жи вот 
Ср би је.
Кључ не ре чи: пред сед нич ки из бо ри, пред сед ник, шеф др жа ве, из ла-

зност, ‘’бе ли ли сти ћи’’, пред сед нич ки ман дат

* 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.
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Мај ски пред сед нич ки из бо ри сва ка ко пред ста вља ју је дан од 
пре лом них до га ђа ја у по след њој де це ни ји срп ске по ли ти ке. На њи-
ма је пр ви пут до шло до сме не пр вог пред сед ни ка иза бра ног на кон 
па да Ми ло ше ви ћа са вла сти, што је без сум ње вр ло по зи ти ван ко-
рак и до пу на за кон со ли да ци ју срп ске де мо кра ти је, већ по стиг ну ту 
у до ме ну пар ла мен та рих из бо ра, кроз на из ме нич не сме не ег зе ку-
ти ва и њи хо вих пар ла мен тар них ве ћи на. Ме ђу тим, чи ње ни ца да 
је у дру гом кру гу ових из бо ра, иза шло нај ма ње би ра ча и број ча но 
(3.133,682) и про цен ту ал но (46.28%) у исто ри ји до са да шњих дру-
гих кру го ва, све до чи под јед на ко о за бри ња ва ју ћем сте пе ну по ли-
тич ке апа ти је или не за до вољ ства пер фор ман са ма пред сед нич ке 
ин сти ту ци је код гра ђа на Ср би је, без об зи ра на ве ли чи ну уло га ко-
ји је ста јао пред по ли тич ком за је ди цом у ви ду (не)успе ха пр вог 
тран зи ци о ног кан ди да та да бу де иза бран на функ ци ју ше фа др жа ве 
по тре ћи пут, што је сва ка ко не у о би ча је на прак са у де мо крат ски 
ета бли ра ним си сте ми ма, али и они ма ко ји пре тен ду ју на тај ста-
тус. Да кле, са јед не стра не, гра ђа ни ко ји су од лу чи ли да ис ко ри сте 
би рач ко пра во су ве ћи ном гла со ва бло ки ра ли не у став ну и по ли-
тич ки не пло до твор ну прак су про ду жет ка ман да та и ти ме по ка за ли 
сен зи би ли тет за озбиљ ност по ли тич ког тре нут ка, али су са дру ге 
стра не, сла бим из ла ском на из бо ре, са свим си гур но по сла ли по ру-
ку шта ми сле и што је ва жни је, шта (не)оче ку ју од  пред сед нич ке 
функ ци је као та кве у бу дућ но сти, без об зи ра на то ко се на њој бу де 
на ла зио. За то ће мо пре ре зул та та из бо ра, раз мо три ти њи хо ве по ли-
тич ко-нор ма тив не узро ке и кам па њу.

ПО ЛИ ТИЧ КИ ОКВИР

На кон из бо ра из 2008. до шло је до тек тон ских про ме на на 
по ли тич кој ма пи Ср би је. Ко а ли ци ју су фор ми ра ли до та да шњи љу-
ти и чи ни ло се не по мир љи ви про тив ни ци – ДС и СПС. До шло је 
до рас це па СРС-а, тач ни је до фор ми ра ња СНС-а чи ји су ли де ри 
по ста ли бив ши ра ди кал ски пр ва ци Ни ко лић и Ву чић, ко ји су од-
ба ци ли Ше ше љев мак си ма ли стич ки на ци о нал ни про грам. Ти ме 
су обе сми сли ли до бро ухо да ну из бор но-мар ке тин шку стра те ги ју 
ДС-а, за сно ва ну на ка те го ри ја ма ''стра ха'' и ''по врат ка у де ве де се-
те'', по ред чи ње ни це да су де мо кра те већ би ле у са ве зу са пар ти јом 
ко ја је го то во је ди на би ла на вла сти у Ср би ји то ком де ве де се тих.
Без об зи ра што су по је ди ни функ ци о не ри ДС-а и у овој кам па њи 
по вре ме но да ва ли из ја ве у том прав цу, не ма сум ње да су оне на 
јав ност има ле вр ло ма ли и ли ни ка кав ефе кат. Де мо крат ска стран-
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ка је до жи ве ла још је дан по ли тич ки ри кверц. Иако је она би ла тек 
сто жер ко а ли ци о не вла де као нај ве ћа стран ка, због хи пе рак тив но-
сти пред сед ни ка Ре пу бли ке Та ди ћа, ко ји је исто вре ме но био и шеф 
те стран ке, из ње го вих го то во сва ко днев них из ја ва и са оп ште ња-
се је ди но мо гло про ту ма чи ти да се исти за и ста ме ша у рад вла де 
и ути че на пре ми је ра овим не фор мал ним (не ин сти ту ци о нал ним) 
пу тем. Та ко је у јав но сти  ство ре на пер цеп ци ја да су упра во ДС и 
њен ли дер ско ро је ди ни од го вор ни за ја ло ве по ку ша је да се Ср би-
ја из бо ри са еко ном ском кри зом ко ја је за хва ти ла на шу еко но ми ју 
на кон 2008. У то ме ДС-у ни су по мо гли ни парт не ри из вла сти ко ји 
су кон стант но од го вор ност пре ба ци ва ли на ста ри јег парт не ра би-
ло из ја ва ма (Да чић) би ло ге сто ви ма (Дин ки ћев из ла зак из вла де).
Опо зи ци ја ни је мо ра ла мно го да се тру ди ка ко би у не га тив ном 
све тлу пред ста ви ла ре зул та те вла да ју ће гар ни ту ре. Сви еко ном ски 
по ка за те љи су то ком ман да та Цвет ко ви ће ве вла де по че ли на гло да 
се по гор ша ва ју да би у те ку ћој го ди ни до сти гли вр ху нац и Ср би ју 
из ба ци ли у сам врх зе ма ља са не га тив ним ре зул та ти ма пред у зе тих 
ме ра у по ку ша ју да се убла жи еко ном ска кри за. По себ но су за бри-
ња ва ју ћи по да ци у ве зи јав ног ду га и сто пе не за по сле но сти. Ове 
го ди не је про би је на за кон ска гра ни ца јав ног ду га од 45% БДП-а, 
укуп ни спољ ни дуг се кре тао око 80% БДП-а, што је та ко ђе гра-
ни ца ви со ке за ду же но сти, док је де фи цит др жав ног бу џе та ду пло 
ве ћи од нор мал ног ни воа.1)Не за по сле ност је по чет ком 2012. би ла 
пре ко 24%, а са мо је од про ле ћа до је се ни 2011. чак 40.000 љу ди 
оста ло без по сла.2) Ве ћа сто па не за по сле но сти од Ср би је у Евро пи 
је за бе ле же на са мо у БиХ и Ма ке до ни ји. Овај еко ном ски би ланс 
и по ли тич ка до ми на ци ја пред сед ни ка услед зло у по тре бе устав но-
ин сти ту ци о нал них де фе ка та  су  би ли  по ли тич ки пре лу ди јум за оп-
ште из бо ре 2012. 

НОР МА ТИ ВИ ОКВИР

Сам пред сед ник, као кључ на фи гу ра по ли тич ког си сте ма, 
пред у зео је два спор на ма не вра у нор ма тив ном (прав ном) окви ру, 
ко ји ма је по ку шао да обез бе ди се би тре ћи ман дат и мак си ми зу-

1) Ми лан Јо ва но вић, ‘’Пред сед нич ки из бо ри у Ср би ји одр жа ни 6. и 20. ма ја 2012. го ди не’’, 
у: Око из бо ра – Пред сед нич ки и пар ла мен тар ни из бо ри мај 2012, (пр: Ђор ђе Ву ко вић), 
Цен тар за сло бод не из бо ре и де мо кра ти ју и На ци о нал ни де мо крат ски Ин сти тут за ме-
ђу на род не од но се (НДИ), Бе о град, 2012, стр. 14.

2) Сне жа на Грк, ‘’Ср би ја то не у еко ном ско и дру штве но без на ђе’’, Срп ска по ли тич ка ми-
сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 01/2012, стр. 216.
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је из бор ни учи нак соп стве не пар ти је и то, пр во,кроз од лу ку да се 
кан ди ду је на из бо ри ма и дру го, кроз''скра ћи ва ње ман да та''.

Ка да је у пи та њу од лу ка Та ди ћа да ''скра ће њем ман да та'',спо-
ји пред сед нич ке из бо ре са ло кал ним и пар ла мен тар ним, по ред то га 
што је де мон стра ци ја устав ног фе ле ра у ви ду пред сед ни ка др жа ве 
са ком па ра тив но гле да но ма лим овла шће њи ма, али пра вом да за-
др жи свој ста тус у пар ти ји и та ко ар кан ски ути че на пре ми је ра и 
ко ји због то га же ли по сва ку це ну да из бег не ''ко ха би та ци ју'', си-
мул та ним на сту пом на из бо ри ма са стран ком, а у на ди да ће ње го ва 
по пу лар ност ис тој по мо ћи да оства ри по во љан ре зул тат за фор ми-
ра ње вла де, спор на је и у по гле ду са ме тер ми но ло ги је ко јом је она 
са оп ште на. На и ме, устав ја сно про пи су је у чл. 116. да пред сед ни ку 
ман дат пре ста је је ди но ис те ком вре ме на на ко је је иза бран, остав-
ком или раз ре ше њем. Та дић је упо тре био устав но не по сто је ћи тер-
мин ка ко би из бе гао упо тре бу ре чи остав ка ко ја им пли ци ра у са-
мом свом на зи ву оста вља ње или оста ви ти. Ве ро ват но је то плод 
мар ке тин шких кал ку ла ци ја да би на кон из го во ре ног – остав ка,би-
ло те же об ја сни ти ratioпоновног кан ди до ва ња на функ ци ју, чи ме је 
озбиљ но на ру ше на прав на и по ли тич ка кул ту ра по што ва ња уста-
ва и по сло ву и по ду ху. Ова квим чи ном Та дић је прак тич но обе-
сми слио и чл. 116. ст. 1. Уста ва Ср би је ко ји пред ви ђа мак си ма лан 
пе то го ди шњи ман дат пред сед ни ка, за раз ли ку од пар ла мен тар ног 
ко ји мо же тра ја ти че ти ри го ди не, упра во ра ди по сти за ња по ли тич-
ке ста бил но сти у ви ду кон ти ну и те та вр ше ња вла сти јед ног де ла 
ег зе ку ти ве, док је дру ги у из бор ном про це су.3)

Та ди ће вој од лу ци да се уоп ште кан ди ду је тре ћи пут по све ти-
ће мо ви ше па жње. Прав ни основ ње го вог кан ди до ва ња је ле жао у 
Устав ном за ко ну за спро во ђе ње Уста ва (чл. 18, ст.1), ко јим је пред-
ви ђе но да ће се као пр ви ман дат пред сед ни ка ра чу на ти онај ко ји от-
поч не на кон из бо ра, ко ји би мо ра ли би ти рас пи са ни до кра ја 2007, 
од но сно нај ка сни је 60 да на од да на сту па ња на сна гу по след њег 
за ко на ко јим се ре гу ли ше из бор и по ло жај пред сед ни ка др жа ве, од-
бра на и Вој ска, спољ ни по сло ви и слу жбе без бед но сти (чл. 3, ст. 2). 
Про блем је у то ме што је по све му су де ћи овај устав ни за кон не у-
ста ван, јер но ви устав ни је до нет у кон тек сту ра ди кал ног рас ки да 
са прет ход ним прав ним по рет ком у ви ду сво је вр сне прав не ре во-
лу ци је. На про тив, он је до нет пот пу но у скла ду са про це ду ром ко ју 
је про пи си вао ра ни ји устав и у сво јим од ред ба ма не са др жи ни нај-
ма њу на зна ку не ги ра ња кон ти ну и те та за те че них др жав них ор га на 
и њи хо вих ака та. Го то во иста си ту а ци ја се де си ла и у ве зи За ко на 
о из бо ру су ди ја у ко јем је про пи са но да ће се као пр ви из бор на су-

3)  Ibid, стр. 217.
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диј ску функ ци ју свих за те че них и но вих су ди ја ра чу на ти са мо онај 
ко ји је из вр шен по овом за ко ну, без об зи ра на га ран то ва ну су диј ску 
стал ност су ди ја ма ко је су иза бра не по ра ни јем за кон ском ре ше њу. 
Чи ње ни ца да Устав ни суд ни је до са да уки нуо спор не од ред бе ових 
за ко на је пре по сле ди ца ин сти ту ци о нал ног де фек та и хро нич ног 
мањ ка не за ви сно сти ове ин сти ту ци је не го ис прав ног суд ског ре-
зо но ва ња о че му је на ши ро ко рас пра вља но у струч ној ли те ра ту ри.

Ме ђу тим, оно што је ва жни је од то га је сте да је овим Та ди-
ће вим по ступ ком го то во из за бо ра ва из ву че на ста ра Ха мил тон-Џе-
фер сон де ба та о ду жи ни ман да та и ре и збо ру пред сед ни ка. Осврт 
на њу би тре ба ло да по ка же за што тро стру ки ман дат ни је оп ти мал-
но и одр жи во ре ше ње за би ло ко ју ли бе рал-де мо крат ску по ли тич-
ку за јед ни цу, чак и ка да би до тич ни устав до зво ља вао ре и збор два 
или ви ше пу та за јед ну лич ност. 

Ха мил тон је сво је ар гу мен те у при лог ман да та од че ти ри 
го ди не и нео гра ни че ног пра ва на ре и збор из нео у Фе де ра ли стич-
ким спи си ма (бр. 71 и 72).4)Уоп ште, Ха мил тон је мно го ви ше био 
за бри нут за мо гућ ност од су ства ин сти ту ци о нал них окви ра ко ји 
га ран ту ју пред сед ни ку вре ме и сред ства да ак тив но и не за ви сно 
вр ши ман дат од мо гућ но сти да се тај ман дат, ду гим бо рав ком на 
вла сти (ма кар и на осно ву по ште них из бо ра), из ви то пе ри и зло-
у по тре би до те ме ре да опо зи ци о ни кан ди дат бу де ли шен сва ке 
ре ал не мо гућ но сти да у бу дућ но сти до ђе на власт. Кра так ман дат 
би  обес хра брио пред сед ни ка да за и ста де лу је у окви ри ма сво јих 
овла шће ња, јер су љу ди, по Ха мил то ну, ма ло вољ ни да се ан га жу ју 
око не ке ства ри ако зна ју да ће на њу по ла га ти пра во у вр ло крат-
ком пе ри о ду. Сем то га, има ју ћи у ви ду аме рич ки по ли тич ки си стем 
ко ји се гра дио у ви ду ри гид не по де ле вла сти из ме ђу за ко но дав не 
и из вр шне , Ха мил тон је сма трао и да ће кра так ман дат во ди ти до-
ми на ци ји за ко но дав не над из вр шном вла шћу и да ће пред сед ник 
по ста ти скло ним по тент ном де ло ва њу у скла ду са тре нут ним и про-
мен љи вим ћу ди ма ле ги сла ти ве. По Ха мил то ну иако гра ђа ни и њи-
хо ви пред став ни ци у пред став нич ком те лу ге не рал но те же оп штем 
до бру, не мо же се ре ћи да је ра зум но твр ди ти да су они у ста њу и 
да увек тач но зна ју ко ја су то сред ства нео п ход на за ре а ли за ци ју оп-
штег до бра, па би де та ље по ли ти ке и опе ра ци о на ли за ци ју оп штих 
ци ље ва тре ба ло пре пу сти ти пред сед ни ку и ка би не ту да их ре а ли-
зу ју у ра зум ном ро ку. С дру ге стра не, уко ли ко устав не пред ви ђа 
нео гра ни че ни ре и збор, Ха мил тон сма тра да то има пет не га тив них 
по сле ди ца. Пр ва је од су ство ‘’же ље за до брим по на ша њем’’. Ка ко 
пред сед ник зна да не ће ни у ком слу ча ју би ти на гра ђен за свој по-

4) Ми лан Јо ва но вић, op. cit, стр. 11.
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сао но вим ман да том он не ма мо тив да ура ди ни шта ви ше од оно-
га што пред ста вља мо то ‘’не чи ни ти ште ту’’ у на бо љем слу ча ју. 
Дру га је ве ћа скло ност пред сед ни ка као ко руп тив ном по на ша њу и 
узур па ци ји. Ако зна да ви ше ни кад не ће има ти при ли ку да ужи вау 
свим бла го де ти ма и по ча сти ма функ ци је, он ће се по тру ди ти да 
што ви ше про не ве ри ко ли ко је ма ње устав но оро чен ман дат, укљу-
чу ју ћи ту и удар на устав пу тем из бор ног или не из бор ног про лон-
ги ра ња функ ци је.Тре ћа и че твр та су ли ша ва ње на ци је пред но сти 
ко ја се мо же до би ти пред сед ни ко вим ис ку ством за во ђе ње на ци је 
у ре дов ним,тј. ван ред ним или рат ним при ли ка ма. Пе та се од но си 
на дис кон ти ну и тет ад ми ни стра ци је ко ја би се ме ња ла са сва ким 
но вим пред сед ни ком. 

Ме ђу тим, ако би смо мо гли да се сло жи мо са тврд њом да гра-
ђа ни и пар ла мент ни су увек у ста њу да пер ци пи ра ју или упра вља-
ју сред стви ма за јав но до бро, а ре ла тив но ста бил на ег зе ку ти ва на 
че лу са пред сед ни ком је сте, он да би то мо гли да ура ди мо са мо под 
усло вом да је раз ли ка из ме ђу ових по ли тич ких ак те ра у сте пе ну, 
ни ка ко у са др жи ни. То би он да зна чи ло да ако гра ђа ни и по сла-
ни ци ни су у при ли ци да ни на кра так рок ком пе тент но рас по ла жу 
тим сред стви ма, ка ко вре ме про ти че (сред њи и ду жи рок) и са ме 
ком пе тен ци је пред сед ни ка и ње го ве ад ми ни стра ци је у том по гле ду 
бле де. Као пре вен ци ју пер пе ту и ра ња ло ше вла да ви не, Ха мил тон 
је на рав но пре по ру чи вао из бо ре под прет по став ком да ће гра ђа ни 
увек мо ћи да ка зне ло шу власт и укло не пред сед ни ка ко ји је кре нуо 
по гре шним пу тем. Али, ако по сто ји нео гра ни чен ре и збор и ако као 
и Ха мил тон прет по ста ви мо да су љу ди на вла сти скло ни стра сти ма 
као и сви дру ги, он да чак и ка да би не ки пред сед ник у пр вом ман-
да ту по ка зао ре зул та те и био на гра ђен дру гим, па он да и тре ћим и 
че твр тим ман да том, он би си гур но по сте пе но по чео се бе да по и-
сто ве ћу је са са мом функ ци јом, тј. са мим сред стви ма за по сти за ње 
оп штег до бра. Опо зи ци о ним кан ди да ти ма или стран ка ма би пре-
ба ци вао да не ма ју ис ку ства и ка па ци те та да во де др жав не по сло ве, 
та ко да би де лом због тог раз ло га, а де лом по инер ци ји, гра ђа ни 
ве ро ват но на ста ви ли да из но ва би ра ју исту лич ност за пред сед ни-
ка. Он да ка да би од лу чи ли да про ме не из бор, кон цен тра ци ја мо ћи 
и сред ста ва у ру ка ма до та да шњег пред сед ни ка би би ла тих раз ме-
ра да исти не би имао ни ка квих ин сти ту ци о нал них пре пре ка да 
мо жда на ста ви са вла да ви ном и ми мо во ље би ра ча. Упра во то ком 
кам па ње, а и по сле ње, Бо рис Та дић ша ље у етар по ру ке да ње гов 
глав ни кон ку рент као шеф нај по пу лар ни је опо зи ци о не пар ти је (са-
да шеф др жа ве) не ма не са мо ква ли тет них иде ја или про грам, не го 
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‘’ни пер со нал них ни струч них по тен ци ја ла’’.5)Тре ћи или нео гра ни-
че ни ман дат у Ср би ји би био озбиљ на пре пре ка да се пред сед нич ка 
функ ци ја осве жа ва но вим лич но сти ма и њи хо вим ти мо ви ма ко ји 
би исто вре ме но сти ца ли и од ре ђе но ис ку ство у во ђе њу др жав них 
по сло ва, а што је нео п хо дан услов за по ли тич ку ста бил ност у зе-
мљи и бра на дик та тор ским тен ден ци ја ма из све јед но ког по ли тич-
ког та бо ра. За то би тре ћи ман дат тре ба ло из бе га ва ти у бу дућ но сти 
не са мо из прав них, не го и по ли тич ких раз ло га.

Џе фер сон је твр дио да исто ри ја све до чи о то ме ка ко ће у од-
су ству из бор ног ли ми та од ре ђе ни по је ди нац би ти ве чи то би ран 
на глав ну функ ци ју све док се пу ки ри ту ал би ра ња не пре тво ри у 
акла ма ци ју на след ног пра ва. Ви ше стру ки ман да ти кри ју опа сност 
и од по то ну ћа пред сед ни ка у не кри тич ност и ки да ње ве зе са ре-
ал но шћу, јер ‘’он мо же би ти то ли ко ду го на вик нут на без број не 
апла у зе да ви ше не ће би ти у ста њу да тр пи ика кве при го во ре’’, док 
су сим бо ли стал ног ре и збо ра се нил ност и апа ти ја.6)Јер, Џе фер сон 
је био пр ви ко ји је, зна ју ћи бре ме пред сед нич ке функ ци је као дру-
ги пред сед ник САД, фи зич ки и пси хич ки умор на во дио као раз лог 
ли ми ти ра ња ре и збо ра.

Сто га, на осно ву раз мо тре ног, мо же мо да ис так не мо да је од-
ла зак Та ди ћа из бор ним пу тем са пред сед нич ке функ ци је по зи ти-
ван до при нос учвр шћи ва њу кон со ли да ци је де мо крат ских уста но ва 
у Ср би ји, не за ви сно од то га ко је по стао но ви шеф др жа ве.

КАМ ПА ЊА

Из бор на кам па ња за пар ла мен тар не из бо ре је по че ла као 
''про грам ска кам па ња'' са те мат ском око сни цом – из ла зак из кри-
зе, али је оног тре нут ка ка да су рас пи са ни пред сед нич ки из бо ри 
она по при ми ла пот пу но ''ли дер ски'' ка рак тер.7)Пре ма Зо ра ну Сла-
ву је ви ћу, ка да су у пи та њу еле мен ти ими џа ли де ра (пред сед нич ких 
кан ди да та), кам па ња 2012. ни је до не ла те ме љи ти је про ме не, али 
је сте узро ко ва ла да се не ки од њих ја сни је и ин тен зив ни је из ра-

5) Ale xan der Ha mil ton, Ja mes Me di son, and John Jay, The Fe de ra list pa pers, Ox ford Uni ver sity 
Press, 2008, pp. 350-358.

6) http://www.nspm.rs/hro ni ka/bo ris-ta dic-ds-mo ra-bi ti-u-vla sti-da-bi-se-sr bi ja-me nja la.html 
(6.10.2012)

7) Je remy D. Ba i ley, Tho mas Jef fer son and Exe cu ti ve Po wer, Cam brid ge Uni ver sity Press, 
2007, p. 126.
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зе.8)Иако се Та дић на шао у сво јој ‘’при род ној сре ди ни’’ и иако је 
дао по зи ти ван по чет ни им пулс ко ји се од ли ко вао ди на мич но шћу, 
од луч но шћу и са мо у ве ре но шћу, ка ко је кам па ња од ми ца ла, он је 
све ма ње успе вао да са кри је умор и осе ћај за ме ру и тај минг, та ко 
да су чак без об зир ност и вла сто љу би вост би ли при сут ни ји не го у 
ра ни јим кам па ња ма. Мо жда су ово пси хо ло шки узро ци ко ји су Та-
ди ће ву кам па њу од по зи тив не (кон струк тив не) пред пр ви из бор ни 
круг, пре тво ри ле у до ми нант но не га тив ну (фо кус на про тив ни ка), а 
по вре ме но и пр ља ву (не до зво ље на по јед но ста вљи ва ња, дво стру ки 
стан дар ди, увре де).Ка да је у пи та њу То ми слав Ни ко лић, без об зи ра 
на ре ту ши ра не бил бор де и спо то ве, он је тек де ли мич но ус пео да 
са кри је ка рак те ри стич ну ме лан хо ли ју и не до ста так са мо по у зда ња 
(мо жда због све сти о не до вољ ном сте пе ну фор мал ног обра зо ва-
ња?), али је по вре ме но знао да упо тре би те шке ре чи пре ма свом 
глав ном про тив ни ку ула зе ћи у зо ну пр ља ве кам па ње као и Та дић. 
Сла ву је вић још оце њу је да се Иви ца Да чић вра тио мно гим ста во ви-
ма СПС-а и ре то ри ци из вре ме на Ми ло ше ви ћа са сло га ном ‘’Ја сно. 
Чвр сто. Од луч но’’ (ма да се ов де ра ди ве ро ват но са мо о пре на гла-
ша ва њу по ли тич ког сти ла и па ро ла ко је ни ка да ни је у пот пу но сти 
на пу штао, охра брен прет ход ним из бор ним успе хом СПС-а), док се 
Ко шту ни ца вра тио ‘’про фе сор ском’’ ими џу ста ло же них на сту па 
са из ве сном до зом ели ти стич ког сар ка зма и дис тан це пре ма ма са-
ма, а ми до да је мо ве ро ват но по у чен ис ку ством прет ход не кам па ње 
ка да је ДСС са њим на че лу до био знат но ма ње гла со ва од пла-
ни ра них на кон вр ло ин тен зив не и агре сив не кам па ње у кон тек сту 
ко сов ске се це си је. Че до мир Јо ва но вић је уз већ стан дард ни ур ба-
ни имиџ и мо дер ни за тор ску ре то ри ку пру жио сво је нај сла би је из-
да ње у кам па ња ма. Не по ве за ни го во ри рас ту ре них ми сли се ни су 
по ја вљи ва ли рет ко и пи сац ових ре до ва сма тра да се у по је ди ним 
из ја ва ма чи ни ло као да Јо ва но вић уоп ште не зна за што је уоп ште 
ушао у из бор ну тр ку и ко ме би тре ба ло да се обра ћа. Из ја ва ‘’Ни-
ко ли ћу по мо зи, Та ди ћу по ве ди’’ је са мо нај и лу стра тив ни ји при лог 
у ко рист ове тврд ње, без об зи ра што је на ста ла у кон тек сту пар-
ла мен тар не кам па ње пре не го што су пред сед нич ки из бо ри рас-
пи са ни.9)Сла ву је ви ће вој ана ли зи би тре ба ло до да ти и још јед ног 
зна чај ни јег кан ди да та, а то је Зо ран Стан ко вић ис пред УРС-а. Он је 
на сту пио као ‘’успе шан чо век са тра гич ном суд би ном’’, тј. на сто-
јао је да ис так не сво је скром но и вр ло си ро ма шно по ре кло из ју жне 
срп ске про вин ци је, ода кле је ис кљу чи во сво јим спо соб но сти ма и 

8) Зо ран Ђ. Сла ву је вић, ‘’Из бор на кам па ња 2012’’, По ли тич ки жи вот, бр. 5/јун 2012, стр. 
28-29.

9)  Ibid, op. cit, стр. 29-31.
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ра дом по стао угле дан ме ди цин ски струч њак и јав на лич ност ко-
ју, оправ да но или не по прав да но, не пра те би ло ка кви скан да ли и 
афе ре, за раз ли ку од ше фа УРС-а Дин ки ћа.Сва ка ко при ча у ко јој 
се мо гу (или же ле на ћи) број ни гра ђа ни Ср би је у кра је ви ма где је 
УРС раз вио ја ку ин фра струк ту ру и где је ка сни је за јед но са сво јим 
пред сед нич ким кан ди да том оства рио со ли дан успех.Осим већ по-
ме ну тог Да чи ће вог сло га на ко ји не сум њи во им пли ци ра имиџ кру-
тог ре ал со ци ја ли стич ког ка дро ви ка, ко ји моћ ним стра ним фак то-
ри ма сме да ка же од луч но ''не'', ин те ре сант но је по гле да ти и дру ге 
упе ча тљи ве сло га не пред сед нич ких кан ди да та.10)Та дић се опре де-
лио за сло ган ‘’За си гур ну бу дућ ност. Бо рис Та дић’’. Ако се узму 
о об зир нај фре квен ти ја ме ста у Та ди ће вој кам па њи, ко ја је би ла 
мно го ви ше не га тив на не го што би то у нор мал ним окол ни сти ма 
мо гао се би да до зво ли ак ту ел ни но си лац функ ци је, бу ду ћи да би 
исти тре ба ло ви ше да бра ни сво је ре зул та те не го да на па де про тив-
ни ке, сло ган је био по сред но упе рен на мо рал ну дис кре ди та ци ју 
Т. Ни ко ли ћа, ко ји је на про шлим из бо ри ма био про тив ЕУ и по 
ми шље њу Та ди ћа сво је вре ме но оли че ње ксе не о фо би је и шо ви ни-
зма. Оту да је Ни ко лић не по у здан, а гра ђа ни Ср би је не би тре ба ло 
да се коц ка ју и екс пе ри мен ти шу са но вим лич но сти ма.Ни ко лић је 
та ко ђе имао глав ни сло ган ‘’Пред сед ник гра ђа на, а не по ли тич ке 
пар ти је’’, усме рен ди рект но про тив Та ди ћа. Да Та дић ни је био то-
ли ко хи пе рак ти ван у срп ској по ли ти ци и да јав ност из ње го вих из-
ја ва ни је сте кла ути сак да је он кључ на фи гу ра не са мо по ли тич ког 
жи во та не го и по ли тич ког си сте ма у це ли ни, ко ја је на сво ја пле ћа 
ти ме пре у зе ла од го вор ност и за по сло ве вла де, ве ро ват но да и овај 
сло ган не би имао мар ке тин шког ефек та, а ова ко нам се чи ни да 
управ но он ни је пред ста вљао лош из бор за кан ди да та СНС-а. Вре-
мен ски хо ри зон ти ра ци о нал них гла са ча не се жу оно ли ко да ле ко 
ко ли ко је то Та дић хтео. Они се пре од ре ђу ју у скла ду са тре нут ним 
кон тек стом кал ку ли шу ћи са тре нут ним или бли жим кон сте ла ци ја-
ма те је Ни ко ли ћев сло ган ви ше био у скла ду са том ра чу ни цом. 
Ко шту ни чин сло ган ‘’За Ко шту ни цу. Знаш за што’’ је сте от клон од 
прет ход на два и ви ше је у скла ду са Да чи ће вим из бо ром да сло-
ган ис кљу чи во сим бо ли ше лич ност ко ја га за го ва ра. Ка ко ис ти че 
Атла гић, он је нео дво јив од фак тич ког из бор ног про гра ма ДСС-а 
оли че ног у књи зи ‘’За што Ср би ја, а не Европ ска Уни ја’’ ко ја је у 
ства ри се ри ја ин тер вјуа са ше фом ДСС-а у ве зи са ак ту ел ним по-
ли тич ким ис ку ше њи ма Ср би је, а ко ја по ње му сто ји пред ја сним 

10) http://www.blic.rs/Ve sti/Po li ti ka/313867/Jo va no vic-Ni ko li cu--po mo zi-Ta di cu--po ve di 
(8.10.2012)
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из бо ром – Ко со во у Ср би ји или ин те гра ци ја у ЕУ.11) У са мом уво ду 
књи ге се да је пре глед Ко шту ни чи не би о гра фи је у ко јој се ис ти че 
да он ни ка да ни је био члан ко му ни стич ког еста бли шмен та, ка ко 
је због де мо крат ских уве ре ња био про га њан, ка ко је био про тив 
Ми ло ше ви ћа, али и за пад них уце на у ве зи Ко со ва и Ме то хи је, итд. 
Ода тле се за кљу чу је да су се тим сло га ном хте ли ис та ћи прин ци-
пи јел ност на су прот праг ма тич но сти и на ци о нал ни ин те рес спрам 
европ ских ин те гра ци ја као две стра не исте по ли тич ке ме да ље. Ја-
дран ка Ше шељ је во ди ла кам па њу под сло га ном ‘’Вер на Ср би ји’’ и 
слич но као у Та ди ће вом слу ча ју, сло ган је био им пли цит но упе рен 
про тив Т. Ни ко ли ћа, ка да се има у ви ду ње на из ја ва да ‘’они ко ји 
су из да ли СРС, из да ће и Ср би ју’’. Не ки кан ди да ти по пут Че до ми ра 
Јо ва но ви ћа и Зо ра на Стан ко ви ћа, на сту пи ли су са сло га ни ма сво-
јих стра на ка ‘’Исти на. Пре о крет’’ и ‘’Ја ки ре ги о ни. Ја ка Ср би ја’’ 
та ко да њих не ће мо узе ти у ана ли зу. Оно што се ге не рал но мо же ре-
ћи о сло га ни ма на осно ву ове кам па ње је сте да су они упе ре ни про-
тив опо зи ци о ног кан ди да та, би ло да до ла зе од стра не вла сти или 
дру гог опо зи ци о ног кан ди да та осу ђе ни на не у спех, од но сно да у 
слу ча ју све при сут ног вла да ју ћег пред сед ни ка ad hominemслогани 
усме ре ни ка ње му мо гу има ти успе ха. 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИЗ БО РА

У овом де лу ра да ће мо укр сти ти ре зул та те кан ди да та на оп-
штин ском, град ском (Бе о град) и ни воу цен трал не Ср би је из пр вог 
и дру гог из бор ног кру га, са ци љем да кроз ко ре ла ци је и ре гре си-
о не ко е фи ци јен те про це ни мо ко ли ку су по ли тич ку те жи ну има ли 
по зи ви ре спек тив них ли де ра из пр вог кру га (ви ше од 5% гла со ва) 
да се гла са за Та ди ћа или Ни ко ли ћа у дру гом кру гу. Овим пу тем ће 
мо жда мо ћи пре ци зни је да се до би је увид у дру ге по ли тич ке мо-
ти ве ко ји би ра че у да тим те ри то ри јал ним окви ри ма ви ше под сти-
чу на се кун дар ни по ли тич ки из бор од пре по ру ке ли де ра њи хо ве 
при мар но пре фе ри ра не оп ци је. По ред ма не ва ра кроз тран спо но ва-
ње по др шке од кан ди да та до кан ди да та из ме ђу два из бор на кру га, 
кван ти та вив но ће се про пи та ти на не ким од ових ни воа ана ли зе и 
ве за из ме ђу Та ди ће вих ре зул та та и из бор не ап сти нен ци је, али и 
''бе лих ли сти ћа'', бу ду ћи да су у јав но сти би ле че сте оп ту жбе по-
је ди них по ли ти ча ра из ре до ва ДС-а, да су упра во ова два фак то ра 
глав ни крив ци за од ла зак њи хо вог пред сед ни ка са вла сти.

11) Си ни ша Атла гић, ‘’Те ме у пер со на ли зо ва ној из бор ној кам па њи: Слу чај Ср би ја 2012.’’, 
По ли тич ки жи вот, бр. 5/јун 2012, стр. 42-43.
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Ка ко и у ко ли кој ме ри су би ра чи Да чи ћа, Стан ко ви ћа и Јо ва-
но ви ћа мо гли да ути чу на ре зул та те дру гог кру га по ка зу је та бе ла 
1. Као што се из ње ви ди, зна чај њи хо вих по зи ва у при лог Та ди-
ћа је био ни ка кав или вр ло слаб. Или њи хо ви гла са чи ни су по слу-
ша ли њи хо ве по зи ве (Да чи ћа и Дин ки ћа), тј. ба рем не у до вољ ној 
ме ри(Јо ва но ви ћа) или јед но став но Та дић од лич но про ла зи у оп-
шти на ма где ови кан ди да ти има ју мр ша ве ре зул та те (у Вој во ди ни). 
Од но сно, на кал ку лус би ра ча у дру гом кру гу у тим ме сти ма ви ше 
ути чу дру ги фак то ри од ли дер ско-иде о ло шке иден ти фи ка ци је и 
по ли тич ке ди сци пли не. Ве ро ват но се ра ди о ме ша ви ни оба мо мен-
та.Прет по став ка је да би у су прот ном би ла за бе ле же на зна чај на и 
ба рем сред ња ја ка тен ден ци ја исто вре ме ног па да/ра ста гла со ва Та-
ди ћа и кан ди да та ко ји су га по др жа ли у дру гој рун ди.

Ако се упо ре де оп штин ски ре зул та ти Да чи ћа (I круг) и Та-
ди ћа (II круг): ко е фи ци јент ко ре ла ци је је на на ци о нал ном ни воу 
са не га тив ним пред зна ком r = - 0.34 зна ча јан на 0.01 ни воу,ко е-
фи ци јент де тер ми на ци је r² = 0.11 (11% ва ри ја би ли те та Та ди ће вих 
гла со ва се мо же об ја сни ти ва ри ра њем Да чи ће вих), а ко е фи ци јент 
ли не ар не OLS ре гре си је b = - 0.62, што ће ре ћи да уко ли ко у не кој 
оп шти ни Да чи ће ви гла со ви по ра сту за 1%, Та ди ће ви се сма њу ју 
за 0.62%, тј. у тој ме ри Та ди ће ви гла со ви па да ју ка ко Да чи ће ви 
ра сту. Ов де је та ко ђе по треб но има ти у ви ду да су ко сов ске оп-
шти не укљу че не у на ци о нал ну ана ли зу pri ma fa cie, али је из ме-
то до ло шког раз ло га ра ди до би ја ња тач ни јих ре зул та та (у мно гим 
оп шти на ма број иза шлих на из бо ре је тек не што пре ко 200, 300 
или 400) и тим пре што це ло куп на су ма ко сов ских гла со ва не мо же 
да ути че на ко нач не ис хо де из бо ра, увек по треб но на ци о нал не ре-
зул та те ту ма чи ти у на ци о нал ном кљу чу без оп шти на ју жне срп ске 
по кра ји не. У том слу ча ју у остат ку Ср би је Да чић-Та ди ћев ко ре ла-
ци о ни ко фе ци јент се по ве ћа ва и из но си r = - 0.45 на 0.01 ни воу,r² = 
0.2 (20%), ре гре си о ни b = - 0.89. Да кле, сва ко по ве ћа ње Да чи ће вих 
гла со ва за 1% зна чи 0.89% ма ње гла со ва за Та ди ћа. У цен трал ној 
Ср би ји са под руч јем Бе о гра да је ова ко ре ла ци ја сла ба r = - 0.28 на 
ни воу 0.01, r² = 0.07 (7%), b = - 0.49 (без Бе о гра да ове вред но сти 
су не што ни же). Због то га на овим ни во и ма мо же мо го во ри ти тек о 
ин кон клу зив ним ре зул та ти ма. У АП Вој во ди ни имамоr = - 0.61 на 
ни воу 0.01, r² = 0.37 (37%), b = - 1.72. У са мом Бе о гра ду ко ји пред-
ста вља ве ли ки ре зер во ар гла со ва у зе мљи,уоча ва мо нај и зра зи ти ју 
не га тив ну ко ре ла ци ју Да чић-Та дић. Ко е фи ци јент ко ре ла ци је је чак 
r = – 0.8 на 0.01 ни воу, r² = 0.64 (64%),  b = - 2.56.Да кле, у ва ри ра њу 
Та ди ће вих и Да чи ће вих гла со ва у Бе о гра ду и Вој во ди ни по сто ји 
су про тан тренд и ста ти стич ке тен ден ци је по ка зу ју(од уме ре них r > 
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0.3 до ја ких r > 0.5) да Та дић про ла зи ло ше та мо где Да чић има до-
бре ре зул та те, од но сно да Да чи ће ви би ра чи та да пре ап сти ни ра ју 
у дру гом кру гу или гла са ју за Ни ко ли ћа не го што гла са ју за Та ди-
ћа. У оп шти на ма где је Та дић по бе ђи вао, ве ро ват ни је је оче ки ва ти 
слаб ре зул тат Иви це Да чи ћа у пр вом кру гу у тим окви ри ма не го 
обр ну то.

Табела 1.
 
                 I круг
Тадић            
II круг

Дачић Станковић Јовановић

Србија -0.34 ** (-0.62) -0.18 * (-0.5) 0.19 ** (1.04)
Србија без КиМ -0.45 ** (-0.89) -0.22 ** (-0.58) 0.25 ** (1.54)
ужа Србија и Бгд -0.28 ** (-0.49) -0.14 (-0.3) 0.21 * (1.13)
ужа Србија 
без Бгд -0.24 * (-0.43) -0.11 (-0.23) 0.15 (0.8)

Војводина -0.61 ** (-1.72) -0.41 ** (-2.86) 0.11 (0.68)
Београд -0.8 ** (-2.56) -0.59 * (-3.2) 0.87 ** (5.69)

Озна ке  *,  **  * су ста ти стич ку зна чај ност на 0.05 и 0.01 ни воу, а од су-
ство озна ке зна чи од су ство ста ти стич ке зна чај но сти; у за гра да ма та бе ле 
је ре гре си о ни ко е фи ци јент (по да ци о ре зул та ти ма из бо ра са www.rik.rs)

Сви ко е фи ци јен ти Стан ко вић-Та дић та ко ђе има ју не га ти ван 
пред знак, али се је ди но они ко ји се од но се на оп шти не у Вој во ди-
ни и Бе о гра ду мо гу узе ти у об зир, јер су оста ли без об зи ра на ста-
ти стич ку зна чај ност сла би. Оно што ва жи за оце ну Да чић-Та ди ће-
вог ко е фи ци јен та мо же се при ме ни ти и у овом слу ча ју. Ко ре ла ци ја 
Јо ва но вић-Та дић на свим ни во и ма ана ли зе има по зи ти ван пред-
знак, али је са мо она на те ри то ри ји Бе о гра да зна ча јан ин ди ка тор 
за исто вре ме ни пад/раст њи хо вих гла со ва. Сви дру ги су су ви ше 
сла би за не ки по у зда ни ји за кљу чак.Од по др шке тро ји це зна чај ни-
јих лич но сти пр вог кру га, Та дић је са мо од Јо ва но ви ће вих гла са ча 
имао ко ри сти и то у Бе о гра ду, а од при ста ли ца Да чи ћа и Стан ко ви-
ћа у Вој во ди ни и Бе о гра ду и по ли тич ку ште ту. 

С дру ге стра не, ка да је у пи та њу по др шка ко ју је То ми слав 
Ни ко лић до био од Ко шту ни це, ства ри сто је дру га чи је.Нај пре, уоча-
ва мо уме рен и ви со ко ста ти стич ки зна ча јан по зи ти ван ко е фи ци-
јент, ка ко је и би ло оче ки ва но у скла ду са по др шком, што у слу-
ча ју по др шке Та ди ћу не ма мо. Ова кве ко ре ла ци је за ти че мо на свим 
оста лим ни во и ма ана ли зе, осим у Бе о гра ду где за ти че мо нео че ки-
ва но на вр ло ви со ки не га ти ван ко е фи ци јент. Ме ђу тим, ако су Ко-
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шту ни чи ни гла са чи ма хом ап сти ни ра ли у дру гом кру гу или их је 
про сто би ло вр ло ма ло у пр вом кру гу та мо где је Ни ко лић у дру гом 
бе ле жио бо ље ре зул та те, по све му су де ћи Ни ко лић је у тим оп шти-
на ма имао на док на ду у ви ду Стан ко ви ће вих и Да чи ће вих гла са-
ча (њи хо ви не га тив ни ко е фи ци јен ти пре ма Да чи ћу се ауто мат ски 
пре тва ра ју у по зи тив не за Ни ко ли ћа), од но сно ве ро ват но њи хо ве 
пре те жне ап сти нен ци је та мо где је имао убе дљи ве ско ро ве већ у 
пр вом кру гу.

Табела 2.

Николић                         I круг
II круг

Коштуница

Србија 0.38** (0.74)
Србија без КиМ 0.41** (1)
ужа Србија и Бгд 0.32** (0.61)
ужа Србија без Бгд 0.39** (0.69)
Војводина 0.67** (3.58)
Београд -0.72** (-3.64)

Ка да су у пи та њу ‘’бе ли ли сти ћи’’, фак тор из ла зно сти и Та-
ди ће ви ре зул та ти, од но си су сле де ћи. Иако се не ва же ћи гла сач ки 
ли сти ћи не мо гу по и сто ве ти ти са ‘’бе лим ли сти ћи ма’’ и иако се не 
мо же зна ти тач на про пор ци ја ме ђу њи ма ко ја се од но си на раз о-
ча ра не и бив ше Та ди ће ве гла са че,12) у овом ра ду ће би ти учи ње но 
упра во то са ци љем да се утвр ди да ли би ис ход дру гог кру га из-
бо ра био дру га чи ји чак и ка да би сви не ва же ћи би ли ‘’бе ли ли сти-
ћи’’ на ште ту Та ди ћа. Раз ли ка из ме ђу Ни ко ли ћа и Та ди ћа је пре ко 
70000 гла со ва ви ше за пр вог, а уку пан број не ва же ћих ли сти ћа је 
67684, та ко чак и да су сви не ва же ћи на ста ли из про те ста пре ма 
Та ди ћу то не би мо гао да бу де раз лог ње го вог по ра за.Пре ма ко е фи-
ци јен ти ма из та бе ле 3. се ви ди да су ‘’бе ли ли сти ћи’’ евен ту ал но 
мо гли да ума ње Та ди ће во гла са ње је ди но у Бе о гра ду, бу ду ћи да 
се је ди но ту бе ле жи по зи тив на ко ре ла ци ја. Што се ти че из ла зно-
сти, ко ре ла ци ја је на са мо јед ном ни воу ана ли зе (Ср би ја без КиМ) 
ста ти стич ки зна чај на и по зи тив ног зна ка, али је она сла бе ја чи не 
и сто га за не мар љи ва као и оне на дру гим ни во и ма. Да кле, ма лу из-
ла зност на пред сед нич ким из бо ри ма 2012. не мо же мо схва ти ти као 
је дан од фак то ра Та ди ће вог по ра за, јер да је та ко, на оп штин ском, 
по кра јин ском или град ском ни воу би мо ра ла да се уочи тен ден ци-

12) http://dss.rs/wp-con tent/uplo ads/2012/07/za sto_sr bi ja.pdf (9.10.2012)
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ја да Та дић бо ље про ла зи у оним сре ди на ма где је из ла зност ве ћа, 
што уоп ште ни је слу чај.

Табела 3.

II круг Тадић ‘’бели листићи’’ излазност
Србија -0.12 (-1.99) 0.09 (0.11)
Србија без КиМ -0.07 (-1.26) 0.18** (0.29)
ужа Србија и Бгд -0.18 * (-2.71) 0.16 (0.21)
ужа Србија без Бгд -0.37 *  * (-5.82) 0.18 (0.23)
Војводина -0.48 *  * (-8.96) -0.06 (-0.16)
Београд 0.92 *  * (11.91) -0.07 (-0.23)

Та кве тен ден ци је ни су за бе ле же не ни на про шлим из бо ри ма 
ка да је Та дић по бе дио Ни ко ли ћа. У Ср би ји без КиМ ко ре ла ци ја је 
би ла прак тич но нул та (r = 0.03), а на при мер, у Бе о гра ду је за бе ле-
же на ја ка не га тив на ко ре ла ци ја r= -0.64, зна чај на на 0.01 ни воу, док 
је b = - 2.53. То што је Та дић та да по бе дио ка да је из ла зност би ла 
мно го ве ћа (68.12%) не го ове го ди не ни је ни ка кав ар гу мент, јер је 
2004. ка да је та ко ђе по бе дио, из ла зност би ла вр ло ма ла (48.36%), 
тј. го то во иста као и на овим из бо ри ма.

ПО СЛЕ ДИ ЦЕ ИЗ БО РА

На кон што је То ми слав Ни ко лић по стао но ви пред сед ник 
Ср би је, от по че ли су пре го во ри о фор ми ра њу но ве вла де. Кључ-
на фи гу ра у овим пре го во ри ма као и на прет ход ним  из бо ри ма, 
а сход но ре зул та ти ма на пар ла мен тар ним из бо ри ма, био је Иви ца 
Да чић. Са свим је си гур но да је пре дру гог кру га он дао по др шку 
Та ди ћу, јер је оче ки вао ње го ву по бе ду над Ни ко ли ћем. Да чић, ко ји 
је ду пли рао гла со ве СПС-а на из бо ри ма за пар ла мент и ко ји ра чу-
на и на да ље про ши ре ње кру га сво јих би ра ча, од лу чу је да на пра ви 
вла ду са СНС-ом. Да чи ћев ре зон је био да би не ги ра ње ових мо-
ме на та ума њи ло ње гов кре ди би ли тет код соп стве них би ра ча, али и 
код по тен ци јал них у бу дућ но сти. Исто та ко је по сту пио и ка да је 
2008. Та дић по ра зио Ни ко ли ћа. Још ва жни ји раз лог за ову Да чи ће-
ву од лу ку је ве ћи улог ко ји је мо гао да оства ри са мо у по ли тич ком 
по ке ру са СНС-ом, а то је пре ми јер ско ме сто. Ин ди рект но је ти-
ме отво ре на уну тар стра нач ка бор ба у ДС-у, као и пре ком по но ва ње 
вла сти у не ким ло кал ним је дин ци ма вла сти.Но ва вла да је на сле ди-
ла огром не про бле ме од прет ход не (ви со ки дуг, бу џет ски де фи цит 
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и ло шу си ту а ци ју у пра во су ђу). Ме ђу тим, већ са да се мо гу ви де ти 
из ве сни от кло ни од по ли ти ке про шле вла де ко ју је пер со ни фи квао 
Та дић. На ро чи то у сфе ри спољ не по ли ти ке ко ја до би ја но ве, али 
тек ма гло ви те обри се.Ипак, еко ном ске ре фор ме се из гле да од ви ја-
ју по прин ци пу је дан ко рак на пред, је дан на зад. У све му то ме но ва 
вла да ће има ти оте жа ва ју ћу окол ност свет ске и европ ске еко ном-
ске кри зе ко ја се по гор ша ва и чи ји се крај још увек не на зи ре.

Ипак, и да ље је кон стан та срп ске пред сед нич ке по ли ти ке ис-
по ља ва ње нор ма тив не по зи ци је пред сед ни ка у за ви сно сти од ње-
го вог по ло жа ја у од но су на пар ла мен тар ну ве ћи ну,13)иако је то по-
сле ди ца је ди но ва нин сти ту ци о нал ног ути ца ја пре ко исто вре ме ног 
пред сед ни ко ва ња вла да ју ћом стран ком или члан ством у ис тој, а не 
де ло ми фор мал ног пре ко пра ва пред се да ва ња ми ни стар ским сед-
ни ца ма као у Фран цу ској.14) Ни ко лић је по из бо ру дао остав ку на 
ме сто ше фа стран ке и сва ка ко је ма ње фре квен тан у јав но сти и са 
ве ро ват но ма њим ути ца јем на вла ду од Та ди ћа. Ме ђу тим, та раз ли-
ка је пре у оби му не го у са мој су шти ни. Ни ко лић ре ђе да је из ја ве 
ко је се не од но се на ње го ве над ле жно сти, тј. ула зе у де ло круг ра да 
вла де, али се оне есен ци јал но не раз ли ку ју од оних у Та ди ће вом 
ман да ту. Да ли је то по сле ди ца ње го вог на ста вље ног члан ства у 
пар ти ји и сим бо лич ко-ха ри змат ског ути ца ја на пар тиј ске ор га не и 
члан ство или чи ње ни це да је пре сту па ња на ду жност на кључ на 
ме ста у пар ти ји обез бе дио до ла зак ло јал них и про ве ре них са рад-
ни ка, а пре ко ко јих ути че на рад вла де или ми сли да би мо гао да 
ути че (што про ис ти че из при ро де ње го вих из ја ва) или је пак, у пи-
та њу ме ша ви на оба фак то ра и у ко јој про пор ци ји, мо же мо са мо да 
прет по ста ви мо.

Mar ko Pej ko vic

PRE SI DEN TIAL ELEC TION IN SER BIA 2012

Sum mary
The first part of the pa per sum ma ri zes po li ti cal ra mi fi ca tion, 

which pa ved the way for re spec ti ve can di da tes and main po li ti cal is su-
es they fo ught for by ide o lo gi cal-mar ke ting me ans du ring (pre)elec to-
ral pre si den tial cam pa ign. The se cond part is de di ca ted to the analysis 
of ’’le gal-nor ma ti ve con tro versy’’, i.e. to the fact that for mer pre si dent 

13) Де спот Ко ва че вић, ‘’Бе ли ли сти ћи на из бо ри ма 2012’’, По ли тич ки жи вот, бр. 5/јун 2012, 
стр. 89, 91.

14) Ми о драг Ра до је вић, ‘’Ин сти ту ци ја пред сед ни ка Ре пу бли ке у но вом Уста ву Ср би је’’, По-
ли тич ка ре ви ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 2-4, 2007, стр. 643.
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re sor ted to the no ne xi stent con sti tu ti o nal ca te gory cal led by him ’’cur-
ta il ment of pre si den tial man da te’’ in or der to mer ge pre si den tial with 
par li a men tary elec ti ons, de ci ding at the si me ti me to be pre si den tial 
can di da te for the third ti me. The third part exa mi nes spe ci fi city of the 
elec to ral cam pa ign and po li ti cal mar ke ting. The aut hor in the fo urth 
part sta ti sti cally ex plo res pos si ble po li ti cal po si ti o ning of ser bian vo-
ters bet we en two elec to ral ro unds. The mu ni ci pa lity re sults of two can-
di da tes from the se cond elec to ral ro und at the na ti o nal, re gi o nal and 
city le vel are cor re la ted with first ro und mu ni ci pa lity re sults from all 
tho se le vels of the ot her mo re pro mi nent can di da tes ac cor ding to the ir 
sup port for the se two best pla ced can di da tes af ter the first ro und. The 
re la ti on ship bet we en Ta dic’s vo tes and ’’whi te vo tes’’ as well as elec to-
ral par ti ci pa tion we re al so sta ti sti cally te sted. The pa per con clu des with 
po li ti cal con se qu en ces con cer ning po li ti cal li fe in light of the si tu a tion 
emer ged af ter the pre si den tial elec tion.
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Re su me
In this ar tic le the aut hor at tempts to di scuss the is su es con cer ning 

ser bian pre si den tial elec tion 2012. The fi ve fold ap pro ach con si ders po-
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li ti cal and nor ma ti ve con text, ele to ral cam pa ign, re sults and con se qu-
en ces. Only via such com pre hen si ve met hod one is ca pa ble to ex plo re 
ex tre me com ple xity of ser bian po li ti cal re a lity. Po li ti cal pre-elec to ral 
at mosp he re was hig hlig hted with awk ward re la ti ons bet we en ru ling co-
a li tion par ti es, i.e. mi nor go vern ment par ti es didn’t want to ta ke ade-
qu a te re spon si bi lity for the ter ri ble out co mes re gar ding fu ti le po licy 
me a su res to co pe with the de va sta ting eco no mic cri sis.This all led to 
the pu blic per cep tion that De moc ra tic party with its le a der Bo ris Ta dic, 
we re the so le re spon sa bles for a na ti o nal mi sery. The Ta dic’s de ci sion 
to en ter the pe si den tial ra ce for the third ti me is a sign of a se ri o us po li-
ti cal dec li ne and is qu e sti o na ble from the le gal as well as po li ti cal po int 
of vi ew. The pre si den tial elec to ral cam pa ign has shown usual strug gle 
pat terns, but it co uld be no ti ced that so me can di da tes had mo re sen si-
bi lity (in ten ti o nally or ac ci den tally) for a po li ti cal adver ti sing than the 
ot hers. Sta ti sti cal analysis of re sults in mu ni ci pa li ti es at the na ti o nal, 
re gi o nal and city le vel (Bel gra de) in di ca ted that the main ca u ses for Ta-
dic de fe at we re not me a gre elec to ral  par ti ci pa tion or ’’blank vo tes’’ as 
po in ted out by so me De moc ra tic party ofi ci alls and Ta dic him self, but 
rat her pa le sup port of Da cic, Stan ko vic and Jo va no vic vo ters from the 
fist ro und not withstan ding the fact that all three of them sent out cle ar 
mes sa ge af ter the first ro und in fa vo ur of vo ting for Ta dic in the se cond. 
Ul ti ma tely, af ter To mi slav Ni ko lic as su med his of fi ce, many chan ge-
sen su e din ser bian po li ti cal li fe, but so me of them are still too vo la ti le to 
be as ses sed pro perly right now.
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