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Сажетак
Ре ла тив но ви со ка из ла зност, уве ћан број не ва же ћих гла сач-

ких ли сти ћа, не у спех УРС-а и Пре о кре та, ула зак ра ди ка ла у по-
кра јин ски пар ла мент и по ред не до се за ња из бор ног пра га на ре-
пу блич ким из бо ри ма, три пу та ве ћи број ман да та осво је них на 
про пор ци о нал ним из бо ри ма ко а ли ци је оку пље не око СПС-а, ула-
зак са мо јед не ма њин ске ли сте – СВМ – у Скуп шти ну АПВ – не-
ки су од ре зул та та по кра јин ских из бо ра из 2012. го ди не. Ипак, 
онај нај ва жни ји ре зул тат по сле ди ца је глав ног обе леж ја па ра лел
ног ме шо ви тог  из бор ног си сте ма. Ве ли ки број ман да та осво је них 
по ве ћин ском си сте му од стра не ко а ли ци је Из бор за бо љи жи вот 
на до ме стио је њи хов ре ла тив но слаб из бор ни ре зул тат у про пор-
ци о нал ној ком по нен ти из бо ра и омо гу ћио им да осво је го то во ап-
со лут ну ве ћи ну ман да та у вој во ђан ској скуп шти ни и да са мо са 
јед ним ко а ли ци о ним парт не ром фор ми ра ју из вр шну власт. 
Кључ не ре чи  из бо ри, Вој во ди на, ме шо ви ти из бор ни си стем, Скуп шти-

на АПВ

Из бо ри за по сла ни ке у Скуп шти ну АП Вој во ди не рас пи са ни 
су 13. мар та 2012. го ди не од лу ком пред сед ни ка вој во ђан ске скуп-
шти не Шан до ра Еге ре ши ја, истог да на ка да је пред сед ник Ср би-
је Бо рис Та дић рас пи сао пар ла мен тар не, а пред сед ни ца На род не 
скуп шти не Сла ви ца Ђу кић-Де ја но вић ло кал не из бо ре. То су би ли 
сед ми из бо ри за по сла ни ке по кра јин ског пар ла мен та од 1992. го-
ди не ка да су одр жа ни пр ви ви ше стра нач ки из бо ри у Вој во ди ни. 

* 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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Ови из бо ри су, као и сви по сле де цем бра 1992. го ди не, рас пи са ни 
у ре дов ном ро ку, на кон што је по кра јин ска скуп шти на ис пу ни ла 
че тво ро го ди шњи ман дат. Пр ви круг из бо ра одр жан је 6. ма ја, исто-
вре ме но са пар ла мен тар ним, пред сед нич ким и ло кал ним из бо ри ма 
у Ре пу бли ци Ср би ји.

ПО ЛИ ТИЧ КИ ОКВИР

Ше сти са зив по кра јин ске скуп шти не обе ле жи ло је усва ја ње 
но вог Ста ту та АП Вој во ди не. Пред лог Ста ту та утвр ђен је са 89 гла-
со ва за 14. ок то бра 2008. го ди не на кон че га је он упу ћен На род ној 
скуп шти ни на да ва ње прет ход не са гла сно сти. По сту пак до но ше-
ња ини ци ран је од ред ба ма Устав ног за ко на ко ји је Скуп шти ну АП 
Вој во ди не оба ве зи вао да у ро ку од 90 да на од да на кон сти ту и са ња 
при пре ми пред лог но вог Ста ту та. Ти ме је за по че ло јед но го ди шње 
на те за ње око Ста ту та и За ко на о пре но ше њу над ле жно сти у ко је су 
би ли укљу че ни сви ре ле вант ни по ли тич ки фак то ри.

Су штин ски, усва ја њем пред ло га Ста ту та под гре јан је већ по-
сто је ћи рас цеп из ме ђу „цен тра ли ста“ и „ауто но ма ша“, оних ко ји 
су ука зи ва ли да је на ме ра пред ла га ча фе де ра ли зо ва ње Ср би је, ко-
је у крај њем ци љу мо же во ди ти се це си ји Вој во ди не, а не ши ре ње 
ауто ном них пра ва Вој во ди не, и оних ко ји су та кве кри ти ке ока-
рак те ри са ли бе сми сле ним, јер је до но ше ње Ста ту та акт де цен тра-
ли за ци је у скла ду са са вре ме ним де мо крат ским тен до ви ма, те да 
ће Вој во ди ни омо гу ћи ти при ступ европ ским фи нан сиј ским фон-
до ви ма из ко јих се фи нан си ра ју про јек ти ре ги о нал них по ли ти ка 
и, по сред но, убра за ти про цес евро ин те гра ци ја у Ср би ји. Струч на 
јав ност се о тек сту Ста ту та из ја сни ла углав ном не га тив но. На во-
ђен је низ од ред би Пред ло га ста ту та ко је ни су у са гла сно сти са 
Уста вом – од ре ђе ње Вој во ди не, те ри то ри ја Вој во ди не, глав ни град, 
ме ђу ре ги о нал на са рад ња, слу жбе ни је зи ци и пи сма, имо ви на, Вој-
во ђан ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, прав ни ак ти, над ле жно сти, 
при хо ди, по кра јин ски ом буд сман, по кра јин ски управ ни окру зи, 
итд.1) На дру гој стра ни, оду го влач ње На род не скуп шти не у ве зи 
са да ва њем са гла сно сти на Пред лог ста ту та по но во је под ста кло и 
при че и по тре би из ме не Уста ва РС. Ко рак да ље оти шла је ко а ли-
ци ја се дам не вла ди них ор га ни за ци ја „Гра ђан ска Вој во ди на“ ко ја 
је по зва ла по сла ни ке у ре пу блич ком пар ла мен ту да „без од ла га ња 

1) Ви де ти ви ше у: Пред лог Ста ту та АП Вој во ди не – збор ник ра до ва са На уч ног ску па 
одр жа ног 1. де цем бра 2008. у ор га ни за ци ји Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о
гра ду, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2009.
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по твр де пред ло же ни Ста тут“, оце ни ла да је он „не до во љан са ста-
но ви шта ин те ре са гра ђа на Вој во ди не“ и упу ти ла апел ва жним фак-
то ри ма у ме ђу на род ној за јед ни ци да „са по себ ном па жњом пра те 
раз вој си ту а ци је у ве зи усва ја ња Ста ту та (...) има ју ћи при том у 
ви ду да је агре сив ни цен тра ли зам био оки дач рас па да бив ше Ју го-
сла ви је“.2) Са оп ште ње Гра ђан ске Вој во ди не пра ти већ по зна ту ма-
три цу „ин тер на ци о на ли за ци је вој во ђан ског пи та ња“ на тра гу иде је 
о пре ком по зи ци ји др жав ног уре ђе ња Ср би је ко ју би на кон „но вог 
исто риј ског до го во ра“ чи ни ле на рав но прав ним осно ва ма две фе-
де рал не је ди ни це, Ср би ја и Вој во ди на.

Ко нач но, на кон ви ше од го ди ну да на од усва ја ња Пред ло-
га ста ту та и из вр ше не „прав но-тех нич ке ко рек ту ре“ у Скуп шти-
ни Вој во ди не, На род на скуп шти на да ла је по треб ну са гла сност на 
Ста тут и усво ји ла За кон о утвр ђи ва њу над ле жно сти АПВ. За слу ге 
у ре ше ва њу кри зе на се бе су пре у зе ли со ци ја ли сти чи ји је ли дер 
Иви ца Да чић сла во до бит но из ја вио да је усва ја њем шест аманд ма-
на ко је је у по кра јин ском пар ла мен ту пред ло жи ла ко а ли ци ја оку-
пље на око СПС-а „ста вље на тач ка на при чу о Вој во ди ни као др жа-
ви у др жа ви“.3) Ста тут је про гла шен у Скуп шти ни АП Вој во ди не 
14. де цем бра 2009. го ди не, 16 ме се ци на кон што је Пред лог ста ту та 
усво јен. По др шку Ста ту ту у ре пу блич ком и по кра јин ском пар ла-
мен ту ни су пру жи ли ДСС, НС, СНС и СРС, а ДСС је осим оп ту жби 
за се па ра ти зам на во ди ла и да се њи ме срп ски на род у Вој во ди ни 
пре тва ра у на ци о нал ну за јед ни цу, оста ле на ци о нал не ма њи не ста-
вља ју у исту ра ван са њим, те да се ти ме ства ра прав ни основ за 
њи хо ву кон сти ту тив ност у АП Вој во ди ни.4)

Са га о Ста ту ту АП Вој во ди не ни је за вр ше на ње го вим сту па-
њем на сна гу 1. ја ну а ра 2010. го ди не, а су коб из ме ђу „ауто но ма ша“ 
и „уни о ни ста“ на ста вљен је, ка ко по ли тич ким па ро ла ма и по ру ка-
ма, та ко и прав ним ар гу мен ти ма. Убр зо на кон про гла ше ња спор ног 
Ста ту та 30 по сла ни ка Де мо крат ске стран ке Ср би је и Но ве Ср би је 
под не ло је Устав ном су ду пред лог ко јим се оспо ра ва устав ност 25 
од ред би За ко на о утвр ђи ва њу над ле жно сти и устав ност и за ко ни-
тост ве ћи не од ред би Ста ту та. Јав на рас пра ва пред Устав ним су дом 
о овом пи та њу за по че ла је 23. но вем бра 2011, а од лу ка су да ни је 
би ла по зна та до окон ча ња по кра јин ских из бо ра и фор ми ра ња по-
кра јин ских ор га на вла сти. Та ко је у прет ход ном са зи ву Скуп шти не 

2)  “Гра ђан ска Вој во ди на: Хит но по твр ди ти Ста тут Вој во ди не“, http://www.auto no mi ja.in fo

3)  “Иви ца Да чић са чу вао Вој во ди ну?!“,  Press, 9.11.2009.

4)  “Се па ра ти тич ка при ро да Ста ту та Вој во ди не“, 20.11.2009  http://dss.rs/se pa ra ti stic ka-pri-
ro da-sta tu ta-ap-voj vo di ne/
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Вој во ди не Ста тут ба цио све оста ле го ру ће по кра јин ске те ме – те-
шка еко ном ска си ту а ци ја, ви со ка сто па не за по сле но сти, де по пу ли-
за ци ја, пад по љо при вред не про из вод ње, итд. – у за пе ћак. Ти ме се 
по ка за ло да је глав на оса по де ле ко ја по сто ји ме ђу вој во ђан ским 
по ли тич ким пар ти ја ма за сно ва на на рас це пу цен тар-пе ри фе ри ја, 
о че му све до че и глав не те ме по кра јин ских кам па ња на из бо ри ма 
одр жа ним 2012. го ди не.

НОР МА ТИВ НИ ОКВИР

Нор ма тив ни оквир уну тар ко га су се од ви ја ли из бо ри за по-
сла ни ке Скуп шти не АП Вој во ди не ус по ста вљен је 2004. го ди не и 
уз од ре ђе не ко рек ци је ово су би ли тре ћи из бо ри одр жа ни по овом 
из бор ном мо де лу. Пре те мељ не ре фор ме из 2004. и уво ђе ња ме шо-
ви тог из бор ног си сте ма, на из бо ри ма за по кра јин ску скуп шти ну од 
1992. до 2000. ко ри шће не су раз ли чи те ва ри јан те ве ћин ског си сте-
ма – дво кру жни из бо ри уз цен зус из ла зно сти, јед но кру жни из бо ри, 
дво кру жни из бо ри са три кан ди да та у дру гом кру гу.

Пре ма ак те ул ним из бор ним пра ви ли ма у Скуп шти ну АП 
Вој во ди не би ра се 60 по сла ни ка по про пор ци о нал ном из бор ном 
си сте му и 60 по сла ни ка по дво кру жном ве ћин ском си сте му. Пре-
ма про пор ци о нал ној ком по нен ти це ло куп на те ри то ри ја по кра ји не 
пред ства ља јед ну из бор ну је ди ни цу, за из бор не ли сте про пи сан је 
цен зус од 5%, а ман да ти се рас по де љу ју пре ма Д'Он то вој фор му-
ли. Пар ти је ко је за сту па ју ин те ре се на ци о нал них ма њи на из у зе те 
су од по тре бе до сти за ња пе то про цент ног из бор ног пра га и за њих 
ва жи „при род ни праг“ што се у пот пу но сти по кла па са ре ше њи ма 
из ре пу блич ког за ко на. Пре о ста лих 60 по сла ни ка би ра се пре ма си-
сте му ап со лут не ве ћи не у 60 јед но ман дат них из бор них је ди ни ца. 
Уко ли ко у пр вом кру гу ни је дан кан ди дат не осво ји ви ше од 50% 
гла со ва, ор га ни зу је се дру ги круг са два кан ди да та, а на по но вље-
ном гла са њу је иза бран кан ди дат ко ји осво ји нај ве ћи број гла со ва.5) 
Из бор не је ди ни це фор ми ра не су пре све га пре ма ад ми ни стра тив-
ном кри те ри ју му та ко да сва ка оп шти на на те ри то ри ји Вој во ди не, 
без об зи ра на ве ли чи ну и број ста нов ни ка, да је ма кар јед ног по сла-
ни ка.6) Ова ко фор ми ра не јед но ман дат не из бор не је ди ни це, осим 

5) По кра јин ска скуп штин ска од лу ка о из бо ру по сла ни ка у Скуп шти ну АПВ, Слу жбе ни 
лист АПВ 12/2004, 20/2008, 5/2009, 18/2009, 23/2010, 1/2012.

6) У 39 оп шти на би ра се по је дан по сла ник, у Ки кин ди и Сом бо ру по два, Зре ња ни ну и 
Пан че ву по три, Су бо ти ци че ти ри и Но вом Са ду се дам. Од лу ка о из бор ним је ди ни ца ма 
за из бор по сла ни ка у Скуп шти ну АП Вој во ди не, Слу жбе ни лист АПВ 12/2004, 16/2004, 
18/2009.
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што ути чу на дис про пор ци о нал ност из ме ђу уде ла осво је них гла со-
ва и ман да та чи ме се ин ди рект но по ма жу пар ти је са ве ћом, а сла бе 
оне са ма њом из бор ном по др шком, до во де и до нат пред ста вље но-
сти гра ђа на ма њих и пот пред ста вље но сти гра ђа на по је ди них ве-
ћих вој во ђан ских оп шти на. Та ко се, на при мер, у се дам оп шти на 
– Ириг, Но ва Цр ња, Но ви Кне же вац, Опо во, План ди ште, Срем ски 
Кар лов ци и Чо ка – са укуп но 65.431 би ра ча до де љу је се дам по сла-
нич ких ман да та, а у Срем ској Ми тро ви ци ко ја има 70.431 би ра ча 
би ра са мо је дан по сла ник. 

Иако се ра ди о ме шо ви том из бор ном си сте му са јед ном из-
бор ном је ди ни цом у про пор ци о нал ној ком по нен ти из бор ног мо-
де ла, ко јом се у пот пу но сти по шту је на че ло „је дан чо век – је дан 
глас“, јед но ман дат не из бор не је ди ни це обра зо ва не пре ма ад ми ни-
стра тив ном кри те ри ју му у ве ћин ском де лу пот пко па ва ју на че ло 
јед на ко сти гра ђа на у оства ри ва њу из бор ног пра ва. Ка ко не јед на-
кост из бор ног пра ва до ко је до ла зи кон стру и са њем из бор них је-
ди ни ца раз ли чи те ве ли чи не ни је тран спа рент на, она се на зи ва 
при кри ве на  не јед на кост  би рач ког пра ва.7) У  ци љу  спре ча ва ња  
ма ни пу ла ци је  из бор ним 

пра вом по мо ћу из бор не ге о ме три је Европ ска ко ми си ја за де
мо кра ти ју пу тем пра ва – Ве не ци јан ска ко ми си ја Са ве та Евро пе 
пре по ру чу је кон сти ту и са ње из бор них је ди ни ца та ко да оне об у хва-
та ју при бли жно јед нак број би ра ча, уз до зво ље но од сту па ње ±10% 
или, у из у зет ним слу ча је ви ма, ±15%.8) Бла же фор му ли сан кри те-
ри јум за обра зо ва ње из бор них је ди ни ца – ±15% – ис пу ња ва са мо 
де сет из бор них окру га у Вој во ди ни, а стро жи ји – ±10% – укуп но 
осам. На дру гој стра ни, пред ност ова ко фор ми ра них је ди ни ца ле-
жи у то ме што се њи ма спре ча ва ме тро по ли за ци ја те ри то ри јал ног 
пред ста вља ња (у ве ћин ској ком по нен ти из бо ра Но ви Сад је из ра-
зи то пот пред ста вљен) и омо гу ћа ва да те ри то ри јал но и по пу ла ци-
о но ма ње и, нај че шће, сла бо раз ви је не је ди ни це ло кал не са мо у-
пра ве до би ју пред став ни ка у по кра јин ском пар ла мен ту. Ова квим 
ре ше њем из бег нут је је дан од нај ве ћих про бле ма ко је про из во ди 
ак ту ел ни из бор ни си стем у Ср би ји – де фор ма ци ја те ри то ри јал ног 
пред ста вља ња. 9)

7) Ву чи ће вић, Ду шан, “Ма ни пу ла тив ни ути цај из бор не је ди ни це“, Срп ска по ли тич ка ми
сао 1/2009, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 189.

8) Co de of Good Prac ti ce in Elec to ral Mat ters – Gu i de li nes and Ex pla na tory Re port, Euro pean 
Com mis sion for De moc racy thro ugh Law, Stras bo urg, 2003, p. 17.

9)  Ви де ти ви ше у: Јо ва но вић, Ми лан, „На род на скуп шти на - де фор ма ци је те ри то ри јал ног 
пред ста вља ња“, Го ди шњак 2008, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, стр. 117-132. 
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Ак тив но и па сив но би рач ко пра во у По кра ји ни има сва ки 
гра ђа нин Ре пу бли ке Ср би је ко ји је по слов но спо со бан и има на-
вр ше них 18 го ди на жи во та. Ипак, по сто ји и јед на раз ли ка у по-
гле ду ко ри шће ња ак тив ног и па сив ног би рач ког пра ва. Пра во да 
би ра има би рач са пре би ва ли штем на те ри то ри ји из бор не је ди ни це 
у ко јој оства ру је из бор но пра во, а пра во да бу де би ран гра ђа нин са 
пре би ва ли штем на те ри то ри ји АП Вој во ди не. То прак тич но отва ра 
мо гућ ност да стран ке у од ре ђе ним из бор ним је ди ни ца ма кан ди ду-
ју осо бе по за ви чај ном прин ци пу (та мо где су ро ђе ни или про ве ли 
део сво је рад не ка ри је ре), а не оне ко је у њи ма ствар но жи ве. Ова ко 
по ста вље ни усло ви кан ди до ва ња ни су но ви на и у Вој во ди ни по-
сто је још од 1992. го ди не, а по тен ци јал но мо гу до ве сти до то га да 
у Скуп шти ни АП Вој во ди не не бу де по сла ни ка из свих вој во ђан-
ских оп шти на, иако се фор мал но прав но гле да но у свим је ди ни ца-
ма ло кал не са мо у пра ве са те ри то ри је По кра ји не би ра ба рем је дан 
по сла ник. 

Кан ди да те на из бо ри ма мо гу пред ла га ти по ли тич ке стран ке, 
ко а ли ци је по ли тич ких стра на ка, гру па гра ђа на и ко а ли ци је по ли-
тич ких стра на ка и гру па гра ђа на. У од но су на ре пу блич ки за кон 
пред ла га чи мо гу би ти и ко а ли ци је по ли тич ких стра на ка и гру па 
гра ђа на што је бо ље за кон ско ре ше ње. За кан ди до ва ње по про-
пор ци о нал ном си сте му нео п ход но је при ку пи ти 6.000 пот пи са за 
гра ђан ске и 3.000 пот пи са иа из бор не ли сте стра на ка на ци о нал них 
ма њи на, док је за кан ди да ту ру у јед но ман дат ним из бор ним је ди ни-
ца ма по треб но при ку пи ти 200 пот пи са. Иако су ма њин ске пар ти је 
кри ти ко ва ле од ред бу пре ма ко јој је нео п ход но да са ку пе 3.000 пот-
пи са да би њи хо ва кан ди да ту ра би ла ва лид на, очи глед но је да је за 
са мо до се за ње при род ног из бор ног пра га по треб но да осво је зна-
чај но ве ћи број гла со ва, па под но ше ње ли сте не мо же да пред ста-
вља пре пре ку за пар ти је ко је има ју ре ал ну шан су да осво је ма кар 
је дан по сла нич ки ман дат. Са дру ге стра не, у ве ћин ској ком по нен ти 
из бор ног си сте ма усло ви ка ни до ва ња су по о штре ни у од но су на 
за кон ске од ред бе из де ве де се тих ка да је би ло до вољ но са ку пи ти 
50, од но сно 100 пот пи са.10)

Ор га не за спро во ђе ње из бо ра у По кра ји ни чи не из бор не ко-
ми си је – По кра јин ска из бор на ко ми си ја и из бор не ко ми си је из бор-
них је ди ни ца – и би рач ки од бо ри. По кра јин ску из бор ну ко ми си ју у 
стал ном са ста ву чи не пред сед ник и де сет чла но ва ко ји се име ну ју 
на пред лог по сла нич ких гру па у Скуп шти ни АПВ. У де ло круг ра-

10) Од лу ка о из бо ру по сла ни ка у Скуп шти ну АПВ, Слу жбе ни лист АПВ 23/91, члан. 22; 
Од лу ка о из бо ру по сла ни ка у Скуп шти ну АПВ (пре чи шћен текст), Слу жбе ни лист АПВ 
15/92, члан 23.
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да ПИК-а спа да и име но ва ње пред сед ни ка, чла но ва и се кре та ра 
из бор них ко ми си ја из бор них је ди ни ца и њи хо вих за ме ни ка, а ПИК 
име ну је чла но ве би рач ких од бо ра на пред лог из бор них ко ми си ја 
из бор них је ди ни ца. На стал ни са став ор га на из бор не ад ми ни стра-
ци је тре ба до да ти и пред став ни ке пред ла га ча из бор них ли ста ко ји 
ула зе у про ши ре ни са став што ука зу је да на про цес фор ми ра ња 
ор га на за спро во ђе ње из бо ра ди рект но ути чу по ли тич ке пар ти је. 
У том сми слу, на по кра јин ском, као и на ре пу блич ком ни воу, оста-
је отво ре но пи та ње про фе си о на ли за ци је из бор не ад ми ни стра ци је 
чи ме би се га ран то ва ла по ли тич ка не у трал ност, струч ност и про-
фе си о нал ност у спро во ђе њу из бор ног про це са на свим ни во и ма.

Из бор не ли сте на по кра јин ским из бо ри ма су за тво ре не и 
ман да ти се до де љу ју пре ма ре до сле ду кан ди да та на ли сти, по чев 
од пр вог кан ди да та на ли сти, а на из бор ним ли ста ма тре ћи на ме ста 
је ре зер ви са на за при пад ни ке ма ње за сту пље ног по ла. Уко ли ко по-
сла ни ку из не ког раз ло га пре ста не по сла нич ки ман дат, ПИК ман-
дат до де љу је пр вом сле де ћем кан ди да ту са из бор не ли сте, из у зев 
ко а ли ци о них из бор них ли ста ка да упра жње но по сла нич ко ме сто 
за у зи ма пр ви сле де ћи кан ди дат са из бор не ли сте ко ме ни је био до-
де љен ман дат, а ко ји је при пад ник исте по ли тич ке стран ке. На ве-
де на ре ше ња су исто вет на они ма ко ја по сто је у За ко ну о из бо ру 
на род них по сла ни ка и усво је на су по след њим из ме на ма Од лу ке 
о из бо ру по сла ни ке у Скуп шти ну АПВ, а на кон од лу ке Устав ног 
су да Ср би је да се за кон ским од ред ба ма ко ји ма се омо гу ћа ва ди-
рект но ме ша ње по ли тич ких стра на ка у про цес до де љи ва ња ман-
да та на ру ша ва прин цип не по сред но сти из бо ра и вр ши на кнад на 
ма ни пу ла ци ја би рач ком во љом гра ђа на. На и ме, по ли тич ке стран ке 
су би ле у при ли ци да све (ре пу блич ки из бо ри) или део (по кра јин-
ски из бо ри) ман да та до де љу ју не за ви сно од ре до сле да кан ди да та 
на из бор ној ли сти. Ти ме се до ла зи ло у ап сурд ну си ту а ци ју да из-
бор не ли сте бу ду за тво ре не за би ра че, а отво ре не за стра нач ка ру-
ко вод ства. Пре по ме ну тих из ме на у По кра ји ни се тре ћи на ман да та 
до де љи ва ла пре ма ре до сле ду кан ди да та на из бор ној ли сти, а две 
тре ћи не су по свом на хо ђе њу рас по ре ђи ва ле по ли тич ке стран ке, 
при че му су је ди но би ле у оба ве зи да од тих ман да та сва ки че твр ти 
до де ле кан ди да ти ма ко ји су при пад ни ци ма ње за сту пље ног по ла.11) 

У слу ча ју да ман дат пре ста не по сла ни ку ко ји је иза бран на ве-
ћин ским из бо ри ма пре ис те ка вре ме на на ко је је иза бран рас пи су ју 
се до пун ски из бо ри, осим у слу ча је ви ма ка да је до ис те ка ман дат-
ног пе ри о да Скуп шти не Вој во ди не оста ло ма ње од шест ме се ци. 

11)  По кра јин ска скуп штин ска од лу ка о из бо ру по сла ни ка у Скуп шти ну АПВ, Слу жбе ни 
лист АПВ 12/2004, 20/2008, 5/2009, 18/2009, 23/2010, члан 76.
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Ман дат та ко иза бра ном по сла ни ку тра је до ис те ка вре ме на на ко је 
је био иза бран по сла ник ко ме је пре стао ман дат. Раз ло зи за пре ста-
нак ман да та по сла ни ку по кра јин ског пар ла мен та у пот пу но сти се 
по кла па ју са ре ше њи ма из ре пу блич ког за ко на – смрт, под но ше ње 
остав ке, гу би так др жа вљан ства или по слов не спо соб но сти, пре-
ста нак пре би ва ли шта, не спо ји вост функ ци ја, пра во сна жна суд ска 
пре су да на без у слов ну ка зну за тво ра у тра ја њу од нај ма ње шест 
ме се ци. Иако, за раз ли ку од Ре пу бли ке, ин сти тут блан ко-остав ки 
ни је био ко ди фи ко ван у по кра јин ском прав ном си сте му, што је и 
ло гич но с об зи ром на ка рак тер из бор ног си сте ма, од лу ка Устав ног 
су да о не у став но сти од ред би За ко на о ло кал ним из бо ри ма, су ге-
сти ја Ве не ци јан ске ко ми си је да блан ко-остав ке ни су у скла ду са 
европ ским стан дар ди ма и по сле дич не из ме не За ко на о из бо ру на-
род них по сла ни ка ко ји ма су, из ме ђу оста лог, оне уки ну те, ути ца ле 
су да се из ме на ма по кра јиснких из бор них про пи са из 2012. пре ци-
зи ра да остав ка мо ра би ти ове ре на од стра не над ле жног су да, да се 
она под но си пред сед ни ку Скуп шти не АПВ, лич но, и то у ро ку од 
три да на од да на ове ре.12) 

АК ТЕ РИ И КАМ ПА ЊА

На из бо ри ма за по сла ни ке у Скуп шти ну АП Вој во ди не 6. 
ма ја 2012. го ди не за 60 ме ста у пар ла мен ту иза бра них по про пор-
ци о нал ној ком по нен ти над ме та ло се укуп но 773 кан ди да та на 14 
из бор них ли ста. Од из бор них ли ста ко је је по твр ди ла По кра јин ска 
из бор на ко ми си ја че ти ри су при па да ле на ци о нал ним ма њи на ма, те 
за њих ни је ва жио за кон ски из бор ни праг од 5%. У од но су на прет-
ход не из бо ре уку пан број из бор них ли ста је по ве ћан за пет, с тим 
што је на из бо ри ма 2008. го ди не ис так ну та са мо јед на ма њин ска 
из бор на ли ста. На са мо де вет од 14 ли ста по ли тич ке пар ти је или 
ко а ли ци је су ис ко ри сти ле за кон ску мо гућ ност да пред ло же свих 60 
кан ди да та.13)

Исто вре ме но одр жа ва ње пар ла мен тар них из бо ра ути ца ло је 
на то да је ве ћи на пред ла га ча из бор них ли ста – 11 – под истим 
или слич ним име ни ма узе ла уче шће на из бо ри ма за по сла ни ке ре-
пу блич ког пар ла мен та. По јед на гра ђан ска – Срп ска де мо крат ска 

12)  По кра јин ска скуп штин ска од лу ка о из бо ру по сла ни ка у Скуп шти ну АПВ, Слу жбе ни 
лист АПВ 1/2012, члан 80, став 2.

13)  Уко ли ко ни је по себ но на зна че но, сви по да ци, та бе ле и ин дек си на ста ли су ко ри шће њем 
раз ли чи тих из ве шта ја По кра јин ске из бор не ко ми си је. www.pik.skup sti na voj vo di ne.gov.
rs
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стран ка – и јед на ма њин ска ли ста – По крет ма ђар ске на де – уче-
ство ва ле су са мо на из бо ри ма у По кра ји ни, док је Ли га со ци јал де-
мо кра та Вој во ди не на по кра јин ским из бо ри ма на сту пи ла одво је но, 
иако је у Ре пу бли ци би ла са став ни део ко а ли ци је Из бор за бо љи 
жи вот чи ји је сто жер би ла Де мо крат ска стран ка. Због не пре ци зних 
за кон ских од ред би ко ји ма се уре ђу је ко а ли ци о ни на ступ и не до-
ступ но сти ко а ли ци о них спо ра зу ма не мо гу ће је утвр ди ти та чан 
број по ли тич ких пар ти ја ко је су узе ле уче шће на по кра јин ским 
из бо ри ма. На рав но, ово ни је са мо спе ци фич ност из бо ра из 2012. 
го ди не, али ни осо бе ност са мо вој во ђан ских из бо ра, јер је шле-
па ње ма лих стра на ка на ли ста ма ре ле вант них по ли тич ких пар ти ја 
по ста ло уста ље на прак са на из бо ри ма за све ни вое вла сти.

За раз ли ку од ре пу блич ких из бо ра на ли сти ДС-а – Из бор за 
бо љу Вој во ди ну – ни су се на ла зи ли, осим већ по ме ну тог ЛСВ-а, 
Де мо хри шћан ска стран ка Ср би је, Зе ле ни Ср би је, али ни Со ци-
јал де мо крат ска пар ти ја Ср би је, ко ја је на по кра јин ским из бо ри-
ма на сту пи ла уну тар ко а ли ци је СПС-ПУПС-ЈС. Ипак, на из бор-
ној ли сти Из бор за бо љу Вој во ди ну на шли су се, пре ма спо ра зу му, 
пред став ни ци на ци о нал них са ве та на ци о нал них за јед ни ца у Вој-
во ди ни, Ре фор ми ста Вој во ди не, Стран ке со ци јал не прав де и раз ли-
чи ти син ди кал ни пр ва ци. Са мо ста лан на ступ на вој во ђан ским из-
бо ри ма узе ле се Срп ска ра ди кал на стран ка, Де мо крат ска стран ка 
Ср би је, Са вез вој во ђан ских Ма ђа ра, Цр но гор ска пар ти ја, По крет 
Две ри, ул тра де сни чар ски По крет ма ђар ске на де и но во о сно ва на 
Срп ска де мо крат ска стран ка. Ли га со ци ја де мо кра та Вој во ди не на-
сту пи ла је у ко а ли ци ји са стран ком За јед но за Вој во ди ну, из бор ну 
ли сту По кре ни мо Вој во ди ну чи ни ле су Срп ска на пред на стран ка, 
Но ва Ср би ја, По крет со ци ја ли ста и По крет сна га Ср би је, док је 
ко а ли ци ја Вој во ђан ски пре о крет би ла са ста вље на од кан ди да та 
Ли бе рал но де мо крат ске пар ти је, Срп ског по кре та об но ве, Вој во-
ђан ске пар ти је, Со ци јал де мо крат ске уни је и Бо га те Ср би је. Об је-
ди њен на ступ на ма њин ској ко а ли ци о ној ли сти Све за јед но има ле 
су Бо шњач ка де мо крат ска за јед ни ца, Гра ђан ски са вез Ма ђа ра, Де-
мо крат ска за јед ни ца Хр ва та, Де мо крат ска за јед ни ца вој во ђан ских 
Ма ђа ра и Сло вач ка стран ка, али је за раз ли ку од ре пу блич ке из бор-
не ли сте, на ко јој но си лац био ли дер БДЗ-а Емир Ел фић, на ли сти 
за по кра јин ске из бо ре но си лац био Ла сло Рац Са бо, пред сед ник 
ГСМ-а. Ко нач но, Ује ди ње ни ре ги о ни Ср би је пред ста вља ју ко а ли-
ци ју де вет стра на ка и ве ли ког бро ја удру же ња гра ђа на од ко јих су 
на под руч ју Вој во ди не ак тив ни Г17, На род на пар ти ја Ма је Гој ко-
вић, Бу ње вач ка пар ти ја и че ти ри гру пе гра ђа на са те ри то ри ја оп-
шти на Бе ла Цр ква, Срем ска Ми тро ви ца, Пан че во и План ди ште. 
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Ме ђу тим, ка ко ко а ли ци о ни спо ра зум на осно ву ко га је фор ми ра на 
ли ста УРС-а ни је до сту пан јав но сти те шко је утвр ди ти ко је су по-
ли тич ке ор га ни за ци је има ле кан ди да те на ли сти УРС-а.

У 60 из бор них је ди ни ца у ко ји ма су се из бо ри одр жа ва ли по 
си сте му ап со лут не ве ћи не уче шће у из бор ној утак ми ци узе ло је 
укуп но 522 кан ди да та. Про се чан број кан ди да та у јед ној из бор ној 
је ди ни ци је био не што ма њи од де вет, при че му се нај ма ње кан-
ди да та – 5 – над ме та ло у из бор ној је ди ни ци Бач, а нај ви ше – 13 
– у из бор ној је ди ни ци Бе чеј. У од но су на из бо ре из 2008. го ди не 
уку пан број кан ди да та у јед но ман дат ним из бор ним је ди ни ца ма је 
по ве ћан за тач но 100. С об зи ром на то да, у ци љу мак си ми зо ва ња 
гла со ва у про пор ци о нал ној ком по нен ти ме шо ви тих из бо ра, пар ти-
је има ју јак под сти цај да у јед но ман дат ним из бор ним је ди ни ца ма 
на сту па ју са мо стал но и пред ло же што ве ћи број кан ди да та, при-
лич но ве ли ко из не на ђе ње пред ста вља чи ње ни ца да је са мо ко а-
ли ци ја СПС-ПУПС-ЈС-СДП Ср би је но ми но ва ла кан ди да те у свих 
60 из бор них је ди ни ца. У ве ћин ским си сте ми ма пар ти је са сла би-
јом из бор ном по др шком не ма ју мо тив да на сту пе на из бо ри ма јер 
су уна пред осу ђе не на не у спех или узи ма ју уче шће на из бо ри ма 
уну тар ра зних, че сто и не при род них, ко а ли ци ја. Прет по став ка је, 
ме ђу тим, да ће и оне уче ство ва ти на ве ћин ским из бо ри ма уну тар 
ком би но ва ног из бор ног си сте ма ка ко би са мим по ја вљи ва њем свог 
кан ди да та на гла сач ком ли сти ћу и ис ти ца њем по је ди нач них кан ди-
да ту ра у што ве ћем бро ју из бор них је ди ни ца, без об зи ра на ма ло 
ве ро ват ну из бор ну по бе ду, пси хо ло шки ути ца ле на од лу ку би ра ча, 
уве ћа ле број гла со ва ко је ће до би ти њи хо ве из бор не ли сте и та-
ко лак ше до сти гле из бор ни цен зус у про пор ци о нал ној ком по нен ти 
из бо ра. Ме ђу тим, у Вој во ди ни не до ла зи до про ли фе ра ци је кан-
ди да та у ве ћин ском де лу из бо ра, па пар тиј ске стра те ги је кан ди до-
ва ња у ства ри опо вр га ва ју на ве де ну хи по те зу. Чак и пар ти је ко је 
има ју зна ча јан број ман да та у ре пу блич ком пар ла мен ту но ми ну ју 
кан ди да те у са мо три че твр ти не (ДСС) или у ма ње од две тре ћи не 
из бор них је ди ни ца (Пре о крет). Од ма њин ских ли ста, на ко је се у 
про пор ци о нал ној ком по нен ти из бо ра при ме њу је при род ни праг те 
им и ма ли број гла со ва мо же до не ти по сла нич ки ман дат, је ди но је 
СВМ ис та као по је ди нач не кан ди да ту ре у свим из бор ним је ди ни-
ца ма у ко ји ма је зна чај ни је за сту пље на ма ђар ска на ци о нал на ма-
њи на, а по себ но за ни мљив је сте при мер Цр но гор ске пар ти је ко ја 
је има ла вла сти ту из бор ну ли сту, али је са мо пред сед ник пар ти је, 
Не над Сте во вић, од лу чио да са мо стал но иза ђе на из бор ни мег дан 
у из бор ној је ди ни ци Ма ли Иђош.
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Кан ди да те по дво кру жном ве ћин ском си сте му, осим пар-
ти ја и ко а ли ци ја ко је су уче ство ва ле на про пор ци о нал ним из бо-
ри ма, има ле су и Де мо крат ска стран ка вој во ђан ских Ма ђа ра (6), 
Са вез бач ких Бу ње ва ца (2), Стран ка вој во ђан ских Сло ва ка (1), од 
ма њин ских пар ти ја, и Ко му ни стич ка пар ти ја (1), Пар ти ја рад ни ка 
и се ља ка (1) и Со ци јал де мо крат ски са вез (1), од гра ђан ских. На 
гла сач ким ли сти ћи ма у По кра ји ни на шла се и 21 гру па гра ђа на са 
укуп но 25 кан ди да та. Са мо у из бор ним је ди ни ца ма Апа тин и Пе-
ћин ци на из бо ри ма су уче ство ва ле две гру пе гра ђа на. Ма ли број 
кан ди да та пред ло же них од стра не гру па гра ђа на пред ста вља из-
не на ђе ње из два раз ло га. Пр во, ве ћин ски из бор ни си сте ми са, по 
бро ју ста нов ни ка и ве ли чи ни те ри то ри је, ма лим из бор ним је ди ни-
ца ма од го ва ра ју гру па ма гра ђа на ко је су по зна те, до бро ор га ни зо-
ва не и ка дров ски ета бли ра не на ло кал ном ни воу, због че га у њи ма 
оне има ју из глед не шан се за из бор ни успех. Дру го, гру пе гра ђа на 
у Вој во ди ни су у прет ход ним из бор ним ци клу си ма оства ри ва ле 
за па же не из бор не ре зул та те. Та ко је 2004. го ди не пет, а 2008. чак 
шест кан ди да та ко је су пред ло жи ле гру пе гра ђа на оства ри ло по бе-
ду у дру гом кру гу по кра јин ских из бо ра. Иако је од ре ђе ни број ре-
ле вант них гра ђан ских удру же ња пре мај ских из бо ра „уто пљен“ у 
Ује ди ње не ре ги о не Ср би је, за про ду бље ни ју ана ли зу оста је от кри-
ва ње раз ло га ма лог бро ја не стра нач ких кан ди да та – је дан кан ди дат 
на 2.5 из бор не је ди ни це – и, по себ но, узро ка из бор ног кра ха гру па 
гра ђа на, јер на из бо ри ма 2012. го ди не ни ти је дан њи хов кан ди дат 
ни је ус пео да се про би је у дру ги круг ве ћин ских из бо ра.

Исто вре ме но одр жа ва ње пред сед нич ких, пар ла мен тар них, 
по кра јин ских и ло кал них из бо ра ути ца ло је на ка рак тер, ин тен зи-
тет и са др жај по ру ка у кам па њи во ђе ној за из бор по сла ни ка вој во-
ђан ске скуп шти не. Ло гич но, по кра јин ска кам па ња би ла је у сен ци 
ре пу блич ке, а ме диј ским про сто ром Вој во ди не до ми ни ра ле су те-
ме по кре та не у кам па ња ма за из бор пред сед ни ка и На род не скуп-
шти не РС. Де ли мич но, осо бе ност из бор не кам па ње у По кра ји ни 
је сте од ре ђе ње вој во ђан ских пар ти ја, али и огра на ка пар ти ја ко је 
цен тра лу има ју у Бе о гра ду, пре ма пи та њу вој во ђан ске ауто но ми је 
и про бле му ста ту са Вој во ди не уну тар Ср би је. Ме ђу тим, чак и ова, 
„спе ци фич но вој во ђан ска“ те ма би ла је јед на од глав них у кам па-
ња ма во ђе ним на ре пу блич ком ни воу. 
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Табела 1. Изборне листе које је утврдила 
Покрајинска изборна комисија 

редни 
број назив изборне листе

број 
кан ди-
да та на 
лис ти

број кан-
ди да та у 

је дно ман-
дат ним 

изб. је ди-
ни ца ма

1 Избор за бољу Војводину - Бојан Пајтић 60 59

2 Лига социјалдемократа 
Војводине - Ненад Чанак 60 56

3 Уједињени региони Србије 
– Млађан Динкић 60 51

4 Српска радикална странка - 
др Војислав Шешељ 60 52

5 Покренимо Војводину - Томислав Николић 60 58

6 Демократска странка Србије 
- Војислав Коштуница 58 45

7 Чедомир Јовановић - 
Војвођански преокрет 60 39

8 Ивица Дачић - СПС-ПУПС-
ЈС-СДП Србије 60 60

9 Савез Војвођанских Мађара 
- Иштван Пастор 60 27

10 “Двери за Српску Војводину” 45 8

11 Све заједно: БДЗ, ГСМ, ДЗХ, ДЗВМ, 
Словачка странка - Ласло Рац Сабо 31   11*

12 Покрет Мађарске наде - Балинт Ласло 60 10
13 Црногорска Партија - Ненад Стевовић 49 1

14 Српска демократска странка, 
Драган Дашић 50 8

*ДЗВМ је наступио у осам, ГСМ у две, а Словачка странка у једној 
изборној јединици.

Уси ја ну ат мос фе ру на ста лу на кон усва ја ња но вог Ста ту та и 
по зи ци о ни ра ње пар ти ја у од но су на „ауто но ма шки дис курс“ до-
дат но је у то ку кам па ње оп те ре ти ло одр жа ва ње Че твр те вој во ђан-
ске кон вен ци је на ко јој су уче сни ци усво ји ли де кла ра ци ју ко јом се 
зах те ва фе де ра ли за ци ја Ср би је и ства ра ње Са ве зне Др жа ве Ср би је 
са ста вље не од две фе де рал не је ди ни це, Ср би је и Вој во ди не. Ме ђу-
тим, чел ни ци СВМ-а, ко ји су та ко ђе уче ство ва ли на кон фе рен ци ји, 
оце ни ли су да ре ше ње за Вој во ди ну не тре ба тра жи ти у ста ту су ре-
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пу бли ке, већ у нај ши рој ауто но ми ји ко ја би об у хва та ла за ко но дав-
не, из вр шне и суд ске над ле жно сти, али и да иако ни су ре ал не, на 
устав ним про ме на ма „тре ба ин си сти ра ти и ту те му др жа ти стал но 
отво ре ном“.14) И ли дер ЛСВ-а Не над Ча нак ока рак те ри сао је ини-
ци ја ти ву за фе де ра ли за ци јом Ср би је штет ном и нео д го вор ном у 
ак ту ел ном тре нут ку јер се њо ме „до да је го ри во ис кљу чи во фа ши-
стич ким, кле ро фа ши стич ким и ул тра на ци о на ли стич ким сна га ма у 
Вој во ди ни, по др жа ва ју ћи њи хо ву за па љи ву али по гре шну те о ри ју 
о не ком вој во ђан ском се па ра ти зму с ко јим се они мо ра ју об ра чу на-
ва ти“.15) Та ко су се убла жа ва њем ре то ри ке пар ти је ко је су се и са ме 
не ка да за ла га ле за фор ми ра ње ауто но ми је из гра ђе не на ет нич ком 
прин ци пу на се ве ру Вој во ди не (СВМ) или ства ра ње Вој во ди не Ре-
пу бли ке (ЛСВ), због че га су би ле оп ту жи ва не за се па ра ти стич ко 
де ло ва ње, по зи ци о ни ра ле у вој во ђан ском по ли тич ком спек тру као 
„си стем ски“ ак те ри ко ји се, ма кар тре нут но, про ти ве да љој раз-
град њи срп ског др жав ног тки ва. Ова кав по тез зна чај но је про ши-
рио мо гућ но сти по ме ну тих стра на ка за при вла че ње но вих би ра ча.

Де кла ра ци ју о Вој во ди ни пот пи са ли су је ди но пред став ни ци 
Ко а ли ци је „Пре о крет“, а пред сед ник вој во ђан ског од бо ра ЛДП-а 
Ду шан Ми јић је у то ку кам па ње по зи вао на ја ча ње иде је о вој во-
ђан ској ауто но ми ји ко ја би има ла за ко но дав ну, из вр шну и суд ску 
власт и ис ти цао нео п ход ност вра ћа ња це ло куп не имо ви не Вој-
во ди не у ње но вла сни штво.16) Ин те ре сант но је да се по кра јин ски 
огра нак ДС-а и њи хов но си лац ли сте Бо јан Пај тић ни су у кам па њи 
пре ви ше из ја шња ва ли по пи та њу вој во ђан ске ауто но ми је. Ка ко у 
по гле ду ста ту са Вој во ди не по сто ји бла го раз ми мо и ла жа ње из ме ђу 
По кра јин ског од бо ра и „стра нач ке цен тра ле“ у Бе о гра ду, Пај тић је 
успе шно из бе гао сво ђе ње по кра јин ске кам па ње на пи та ња ста ту-
са и над ле жно сти, те се у фо ку су пред из бор не кам па ње де мо кра-
та као до ми нант на те ма на шла кан ди да ту ра Ср би је за члан ство у 
ЕУ ко ја отва ра фон до ве на ме ње не за раз вој по љо при вре де, ин фра-
струк ту ре и се ла у Вој во ди ни, а не, по њи хо ве гла са че по тен ци јал-
но кон тра про дук тив на, те ма ти ка да ље де цен тра ли за ци је Ср би је.

Ује ди ње ни ре ги о ни Ср би је су кап ма њу на ре пу блич ком ни-
воу гра ди ли на те ма ма де цен тра ли за ци је и ре ги о на ли за ци је Ср би је, 
али су њи хо ве по ру ке пре све га би ле усме ре не на раз вој уже Ср би-
је, а не на Вој во ди ну и Бе о град. Та ко се УРС за ла же за аси ме три-
чан мо дел ре ги о на ли за ци је и ства ра ње ре ги о на као сред њег ни воа 

14)  Днев ник, 1.4.2012. www.dnev nik.rs

15)  Днев ник, 2.4.2012. www.dnev nik.rs

16)  Днев ник, 28.3.2012,  9.4.2012. www.dnev nik.rs
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вла сти ко ји ма би би ла пре мре же на це ло куп на те ри то ри ја Ср би је, 
из у зев Вој во ди не чи је је над ле жно сти по треб но очу ва ти. Оту да не 
чу ди став ше фа по кра јин ског од бо ра УРС-а Са ше Па вло ва да је 
ста тус Вој во ди не за до во ља ва ју ћи, али да ста тус оп шти на ни је та-
кав, за шта кри ви цу сно си по кра јин ска ад ми ни стра ци ја.17) Сли чан 
став за у зе ли су и на пред ња ци и со ци ја ли сти. Пре ма на пред ња ци-
ма над ле жно сти По кра ји не ко је га ран ту је по сто је ћи устав ни оквир 
тре ба за др жа ти, али их и на бо љи на чин ко ри сти ти, због че га је 
нео п ход но за кон ски уре ди ти пи та ње фи нан си ра ња АПВ. Сам Ста-
тут, ко ји је ра ни је оштро кри ти ко ван, на пред ња ци не до во де у пи-
та ње, али су по је ди не од ред бе у ње му, по пут вој во ђан ске за ста ве, 
спор не. Сто га је нео п ход но са че ка ти од лу ку Устав ног су да Ср би је 
ко ји ће оце ни ти устав ност нај ви шег прав ног ак та По кра ји не, а на-
пред ња ци ће ту од лу ку „при хва ти ти и по што ва ти“.18) И со ци ја ли-
сти, не ка да нај ве ћи бор ци про тив вој во ђан ске ауто но ми је, сма тра ју 
да је ауто но ми ја по кра ји не по треб на, јер је Вој во ди на од у век би ла 
спе ци фич на, али и да она „не сме би тин упе ре на про тив Ср би је и 
у ци љу ње ног раз би ја ња“.19) Кључ не те ме пред из бор не кам па ње 
ко а ли ци је оку пље не око СПС-а је су ре ин ду стри ја ли за ци ја и сми-
ри ва ње со ци јал них тен зи ја у дру штву, а на том пу ту „на ци о нал но 
осве шће на“ Вој во ди на тре ба да по ста не „ло ко мо ти ва раз во ја Ср-
би је и у еко ном ском и по ли тич ком и кул тур ном по гле ду“.20)

Оче ки ва но, у „ан ти а у то но ма шком“ бло ку оста ле су на овим 
из бо ри ма, прем да са раз ли чи тим по гле ди ма, СРС, ДСС и Две ри. 
Ра ди ка ли су у кам па њи упо зо ра ва ли да Ста тут АПВ „ви ше по де ћа 
на по лу у став јед не по лу др жа ве или по лу ре пу бли ке“ чи ме омо гу ћа-
ва бу ђе ње се це си о ни стич ких сна га ко је ре ше ње ви де у дру га чи јем 
уре ђе њу ста ту са По кра ји не. Они се за ла жу за про ме ну Ста ту та та-
ко да он од сли ка ва оно што пи ше у Уста ву РС, али не и за ње го во 
пот пу но уки да ње.21) Де мо крат ска стран ка Ср би је је пред ста вља-
њем еко ном ског про гра ма раз во ја Вој во ди не ука за ла на кри зу у ко-
јој се Вој во ди ни на ла зи. Ме ђу тим, по њи хо вом су ду та кри за ни је 
са мо еко ном ска, већ и по ли тич ка и кри за иден ти те та. Ма да не од у-
ста је од кри ти ке ва же ћег Ста ту та АПВ, Си ни ша Ко ва че вић, драм-
ски пи сац и пр ви на ли сти ДСС-а, ис ти че зна чај очу ва ња осе ћа ја за 
ме ру ко ји се у Вој во ди ни че сто гу би, па је на кон зах те ва за фе де-

17)  Днев ник, 10.4.2012. www.dnev nik.rs

18)  Днев ник, 15.4.2012. www.dnev nik.rs

19)  Днев ник, 14.4.2012. www.dnev nik.rs

20)  Днев ник, 23.3.2012. www.dnev nik.rs

21)  Днев ник, 2.4.2012. www.dnev nik.rs
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ра ли за ци јом Ср би је као по сле ди ца „по том не за си том по ли тич ком 
прин ци пу усле дио зах тев за од у зи ма њем ауто но ми је Вој во ди не“.22) 
За раз ли ку од СРС-а и ДСС-а, чи ји се кан ди да ти на по кра јин ским 
из бо ри ма не про ти ве са мом кон цеп ту ауто но ми је, већ оспо ра ва ју 
ши ро ку ле пе зу над ле жно сти и устав ност по је ди них од ред би Ста-
ту та АПВ, је ди но се Две ри не дво сми сле но не га тив но од ре ђу ју по 
пи та њу по кра јин ске ауто но ми је. Та ко ко ор ди на тор Две ри за Вој во-
ди ну Ми ро слав Па ро вић оце њу је „да је би ло ко ји об лик ауто но ми-
је Ср би ји тре нут но не по тре бан“, као и да ће ауто но ми ја Вој во ди не 
на кон што Две ри до ђу на власт би ти пре и спи та на.23)

РЕ ЗУЛ ТА ТИ И ПО СЛЕ ДИ ЦЕ

Ре ла тив но ви со ка из ла зност, уве ћан број не ва же ћих гла сач-
ких ли сти ћа, не у спех УРС-а и Пре о кре та, ула зак ра ди ка ла у по-
кра јин ски пар ла мент и по ред не до се за ња из бор ног пра га на ре-
пу блич ким из бо ри ма, три пу та ве ћи број ман да та осво је них на 
про пор ци о нал ним из бо ри ма ко а ли ци је оку пље не око СПС-а, ула-
зак са мо јед не ма њин ске ли сте – СВМ – у Скуп шти ну АПВ – не ки 
су од ре зул та та по кра јин ских из бо ра из 2012. го ди не. Ипак, онај 
нај ва жни ји ре зул тат по сле ди ца је глав ног обе леж ја па ра лел ног ме-
шо ви тог  из бор ног си сте ма. Ве ли ки број ман да та осво је них по ве-
ћин ском си сте му од стра не ко а ли ци је Из бор за бо љи жи вот – 41 
– на до ме стио је њи хов ре ла тив но слаб из бор ни ре зул тат у про пор-
ци о нал ној ком по нен ти из бо ра – са мо 20,98% осво је них гла со ва – и 
омо гу ћио им да осво је го то во ап со лут ну ве ћи ну ман да та – 47,5% 
– у вој во ђан ској скуп шти ни и да са мо са јед ним ко а ли ци о ним 
парт не ром фор ми ра ју из вр шну власт. Са дру ге стра не, ко а ли ци ја 
фор ми ра на око СНС-а са 18,32% гла со ва на про пор ци о нал ним из-
бо ри ма и сла бим из бор ним ско ром у дру гом кру гу ве ћин ских из бо-
ра ус пе ла је да осво ји са мо 18,33% ман да та.

На из бо ри ма одр жа ним 6. ма ја 2012. го ди не по про пор ци о-
нал ном из бор ним си сте му од укуп но упи са них 1.735.616 би ра ча 
у би рач ки спи сак гла са ло је 1.011.401 би ра ча, од но сно 58,24%. У 
од но су на из ла зност из 2008. го ди не про це нат би ра ча ко ји су на 
би ра ли шта иза шли 2008. го ди не је ума њен за 2,79% (61,03%), али 
је по ре де ћи са пр вим из бо ри ма у Вој во ди ни одр жа ним по ме шо ви-
том из бор ном си сте му про це нат гла са ча ве ћи за 19,69% (38,55%). 
Очи глед но је да је исто вре ме но одр жа ва ње по кра јин ских и пар ла-

22)  Днев ник, 11.4.2012. www.dnev nik.rs

23)  Днев ник, 18.4.2012. www.dnev nik.rs
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мен тар них из бо ра 2008. и 2012. го ди не по зи тив но ути ца ло на ве ћи 
од зив. 

Табела 2. Излазност на покрајинским изборима 
од увођења мешовитог система 

Година излазност                             
(пропорционални избори)

излазност                                                    
(2. круг већинских избора)

2004. 58,24% 35,68%
2008. 61,03% 35,52%
2012. 38,55%    49,30%*

У не до стат ке си сте ма ап со лут не ве ћи не (дво кру жно гла са-
ње) из ме ђу оста лих убра ја ју се ве ћи из бор ни тро шко ви ко ји на ста-
ју до дат ним ан га жо ва њем из бор не ад ми ни стра ци је у дру гом кру гу 
из бор ног про це са, ду жи вре мен ски пе ри од из ме ђу одр жа ва ња пр-
вог кру га из бо ра и об ја вљи ва ња ко нач них ре зул та та, ути цај ко ји 
ре зул та ти пр вог кру га има ју на би ра ча при до но ше њу од лу ке на 
по но вље ном гла са њу и огро ман пад из ла зно сти из ме ђу два кру га. 
По след ња ма на дво кру жног гла са ња очи та је и на при ме ру Вој во-
ди не. У дру гом кру гу из бо ра, 20. ма ја 2012. го ди не, на би ра ли шта 
је иза шло 49,30% упи са них би ра ча, де вет про це на та ма ње не го у 
пр вом кру гу. Из ла зност у дру гом кру гу мај ских из бо ра је чак и ве ћа 
од уоби ча је не, јер је исто вре ме но одр жа ван и дру ги круг пред сед-
нич ких из бо ра, што је под ста кло ве ли ки број гра ђа на Вој во ди не 
да ис ко ри сти би рач ко пра во и на по кра јин ским из бо ри ма. Ка да се 
2008. го ди не дру ги круг из бо ра за Скуп шти ну АПВ по ве ћин ском 
си сте му одр жа вао за себ но из ла зност је из но си ла 35,52%, што је 
пад од пре ко 25% у од но су на пр ви круг.

Из у зев из бор не је ди ни це Ка њи жа из ла зност у дру гом кру гу 
из бо ра је ма ња у свим из бор ним је ди ни ца ма. Та ко ђе је при мет но 
да је од зив би ра ча обр ну то про пор ци о на лан бро ју би ра ча у из бор-
ној је ди ни ци. У ма њим из бор ним је ди ни ца ма ве ћи је про це нат иза-
шлих на би ра ли шта, док је у из бор ним окру зи ма са ве ћим бро јем 
ста нов ни ка за ин те ре со ва ност гра ђа на за из бо ре ма ња. Ако по сма-

* Због непостојања податка о укупној излазности у другом кругу избора 2012. године 
коришћен је следећи поступак у циљу израчунавања укупног одзива бирача: у свакој 
изборној јединици сабиран је број гласова који су освојила два кандидата и израчунаван 
проценат важећих листића од укупног броја листића; на основу преосталог процента 
неважећих листића добијан је укупан број неважећих листића; сабиран је укупан број 
важећих и неважећих листића чиме се добијао број бирача изашлих на биралишта у 
изборној јединици; поступак је понављан за сваку изборну јединицу (пример: у изб. 
јединици 1 – Ада за два кандидата укупно је гласало 7.785 бирача, односно 95,96% 
гласалих; неважећих листића је 4,04%, односно 328; укупно је гласало 8.113 бирача). 
Резултати избора за посланике у Скупштину АПВ по већинском изборном систему, 
http://www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs
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тра мо пр ви дан гла са ња, све три из бор не је ди ни це са од зи вом пре-
ко 70% има ју ма ње од 20.000 би ра ча. Осим то га од 14 из бор них је-
ди ни ца са ма ње од 15.000 би ра ча из ла зност је ве ћа од 60% у 12, док 
је од истог бро ја је ди ни ца са пре ко 40.000 би ра ча са мо у три од зив 
пре ла зи 60%. И у дру гом кру гу из бо ра сла би је на се ље не и ма ње 
раз ви је не вој во ђаснке оп шти не има ју ве ћи про це нат иза шлих на 
би рач ка ме ста. Од укуп но 10 из бор них је ди ни ца са од зи вом пре ко 
55% нај ви ше упи са них у би рач ки спи сак има у Ка њи жи (23.202), 
па Пе ћин ци ма (16.082). Очи то је да је за ин те ре со ва ност за из бо ре 
и из бор ни ис ход ве ћа у си ро ма шним и ру рал ним, не го у бо га тим и 
ур ба ним је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве у Вој во ди ни. 

Јед но од ка рак те ри стич них обе леж ја оп штих из бо ра у Ср би-
ји 2012. го ди не је сте по ве ћан број не ва же ћих ли сти ћа у од но су на 
прет ход не из бо ре. Прет по став ка је да је кам па ња „бе лих ли сти ћа“, 
као вид ор га ни зо ва не, по ли тич ке, из бор не ап сти нен ци је, во ђе на 
од стра не ра зних по ли тич ких ак те ра у Ср би ји и мо ти ви са на не-
за до вољ ством из бор ном по ну дом и де ле ги ти ми за ци јом иза бра них 
пред став ни ка, пар тиј ске сце не и пар то крат ске др жа ве ути ца ла на 
ве ћи број не ва же ћих гла сач ких ли сти ћа.24) Уку пан број не ва же ћих 
ли сти ћа на про пор ци о нал ним из бо ри ма за вој во ђан ски пар ла мент 
из но си 47.471, од но сно 4,70%, што је из над уде ла не ва же ћих ли-
сти ћа у укуп ном бро ју гла со ва – 4,37% – на из бо ри ма за На род ну 
скуп шти ну РС. На прет ход ним из бо ри ма у По кра ји ни про це нат не-
ва же ћих ли сти ћа у про пор ци о нал ној ком по нен ти из бор ног си сте-
ма је био 3,39% (2004) и 2,97% (2008). Још упе ча тљи ви је је да је 
уку пан број не ва же ћих ли сти ћа у дру гом кру гу ве ћин ских из бо ра 
на ра стао на 68.101, од но сно 7,96%

Табела 3. Неважећи листићи на покрајинским 
изборима од увођења мешовитог система

Избори
неважећи 
листићи   
(укупно)

неважећи 
листићи         

(%)
2004. (пропорционални) 21.654 3,39%
2008. (пропорционални) 31.198 2,97%
2012. (пропорционални) 47.471 4,70%
2012. (2. круг већинских) 68.101 7,96%

Из у зев Бе ле Цр кве, у ко јој је не ва же ћих ли сти ћа на про пор-
ци о нал ним из бо ри ма одр жа ним 6. ма ја би ло 10,29%, у оста лим 

24) О кам па њи “бе лих ли сти ћа“ ви де ти ви ше у: Ко ва че вић, Де спот, „“Бе ли ли сти ћи“ на 
из бо ри ма 2012“,  По ли тич ки жи вот 5, Цен тар за де мо кра ти ју Фа кул те та по ли тич ких 
на у ка, Слу жбе ни гла сник, 2012, стр. 87-92.
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из бор ним је ди ни ца ма удео не ва же ћих ли сти ћа у укуп ном бро ју 
кре ће се од 2,22% (Сен та) до 6,86% (Пан че во 1). При мет но је да 
је кам па ња „бе лих ли сти ћа“ и по зив упу ћен це ло куп ној јав но сти 
о по тре би „ка жња ва ња“ по ли тич ке ели те нај ма ње од је ка имао у 
сре ди на ма ко је на се ља ва ју Ма ђа ри. Нај ма њи про це нат не ва же ћих 
ли сти ћа има ле су оп шти не у ко ји ма ап со лут ну ве ћи ну чи не гра ђа-
ни Ср би је ма ђар ске на ци о нал но сти – Сен та (2,22%), Ада (3,02%), 
Ка њи жа (3,16%) и Бач ка То по ла (3,41%). Као што смо већ на ве ли, у 
дру гом кру гу ве ћин ских из бо ра удео не ва же ћих ли сти ћа је знат но 
на ра стао. Узрок је, као и код из ла зно сти ве ће од уоби ча је не за дру-
ги круг, исто вре ме но одр жа ва ње дру гог кру га пред сед нич ких из-
бо ра у ко ме су уче ство ва ли кан ди да ти ко ал ци ја око ДС-а и СНС-а. 
Од 16 из бор них је ди ни ца у ко ји ма је не ва же ћих ли сти ћа би ло ви ше 
од 8%, у 15 је ди ни ца ме ђу дво ји цом ни је би ло кан ди да та ко а ли-
ци је око СНС-а, а у јед ној кан ди да та ко а ли ци је оку пље не око ДС-
а. Осим то га, у 22 из бор не је ди ни це у ко ји ма су се је дан про тив 
дру гог над ме та ли кан ди да ти по ме ну тих ко а ли ци ја удео не ва же ћих 
ли сти ћа из но си 5,49%, што је за око 2,5% ма ње од ско ра на ни воу 
це ло куп не по кра ји не. Очи глед но је да је ве ли ки број при ста ли ца 
Та ди ћа и Ни ко ли ћа ко ји су узе ли уче шће у дру гом кру гу пред сед-
нич ких из бо ра по ни шта вао гла сач ке ли сти ће на по кра јин ским из-
бо ри ма уко ли ко у из бор ној по ну ди ни је би ло кан ди да та њи хо ве 
пар ти је. Оту да и ма њи број не ва же ћих ли сти ћа 20. ма ја у из бор ним 
је ди ни ца ма у ко ји ма су гра ђа ни два пу та од лу чи ва ли из ме ђу кан-
ди да та ДС-а и СНС-а, јед ном на пред сед нич ким, а дру ги пут при 
из бо ру по сла ни ка у Скуп шти ну АПВ.

Из бор ни праг од 5% на про пор ци о нал ним из бо ри ма ус пе ло 
је да пре ђе се дам од укуп но 14 из бор них ли ста. Нај ве ћи ман да та 
осво ји ла је ко а ли ци ја Из бор за бо љи жи вот – 16 – док је дру го пла-
си ра на ко а ли ци ја оку пље на око СНС-а осво ји ла 14 ман да та; сле де 
ко а ли ци о на ли ста СПС-ПУПС-ЈС-СДП Ср би је са де вет ман да та, 
ЛСВ са осам, ра ди ка ли са пет и ДСС са че ти ри по сла ни ка у Скуп-
шти ни Вој во ди не. Од гра ђан ских ли ста ван по сла нич ких клу па 
оста ли су УРС, Вој во ђан ски пре о крет и Две ри. Пе то про цент ни из-
бор ни цен зус „пре ско чи ли“ су и пред став ни ци јед не ма њин ске пар-
ти је, Са ве за вој во ђан ских Ма ђа ра. Као и оста ле пар ти је ко је за сту-
па ју ин те ре се на ци о нал них ма њи на, ни СВМ ни је био у оба ве зи да 
до сег не за кон ски из бор ни праг, већ је за сти ца ње пар ла мен тар ног 
ста ту са би ло до вољ но над ма ши ти при род ни праг пред ста вља ња. 
Пре о ста ле ма њин ске ли сте – Све за јед но, По крет ма ђар ске на де, 
Цр но гор ска пар ти ја – ни су ус пе ле да осво је по сла нич ке ман да те, а 
ЦП је чак осво ји ла ма њи број гла со ва од бро ја нео п ход них пот пи-
са за ис ти ца ње кан ди да ту ре. Број ли ста ко је су ушле у пар ла мент 
је исти као и 2004, а по ве ћан за јед ну у од но су на 2008. го ди ну. На 
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про пор ци о нал ним из бо ри ма 2012. го ди не ра су то је укуп но 153.369 
гла со ва, од но сно 15,94%, што пред ста вља дво стру ко по ве ћа ње у 
по ре ђе њу са прет ход на два из бор на ци клу са (2004 – 8,81%; 2008 
– 7,19%). Ра сту бро ја ра су тих гла со ва до при не ли су по ве ћан број 
гра ђан ских и ма њин ских из бор них ли ста ко је су уче ство ва ле на 
из бо ри ма и, пре све га, со ли дан ре зул тат УРС-а, Пре о кре та и Две ри 
ко ји су ипак оста ли ис под цен зу са.

Ви си на при род ног из бор ног пра га за ви си од фор му ле ко ја се 
ко ри сти за тран спо но ва ње гла со ва у ман да те и ве ли чи не из бор не 
је ди ни це. При то ме, раз ли ку је мо те о риј ски праг екс клу зив но сти 
ко ји пред ста вља мак си ма лан про це нат гла со ва ко ји ли ста мо ра да 
осво ји у нај не по вољ ни јим усло ви ма да би осво ји ла пр ви ман дат и 
те о риј ски праг ин клу зив но сти, од но сно ми ни ма лан про це нат гла-
со ва ко јим се мо же осво ји ти пр ви ман дат. Те о риј ски праг екс клу-
зив но сти у си сте ми ма ко ји ко ри сте Д’Он то ву фор му лу за рас по де-
лу ман да та из но си П=100/(М+1) при че му је М ве ли чи на из бор не 
је ди ни це, а те о риј ски праг  ин клу зив но сти П=100/(М+С-1), при 
че му је С број ли ста ко је уче ству ју на из бо ри ма.25) Ка ко је Вој во-
ди на кон сти ту и са на као јед на из бор на је ди ни ца у ко јој се рас по-
де љу је 60 ман да та, а на из бо ри ма 2012. го ди не је уче ство ва ло 14 
из бор них ли ста, те о риј ски праг екс клу зив но сти из но си 1,64%, а 
ин клу зив но сти 1,37%. То прак тич но зна чи да је ма њин ска ли ста 
са осво је них 17.773 гла со ва би ла си гу ран вла сник јед ног ман да та, 
док би у нај по вољ ни јим окол но сти ма мо гла да осво ји ман дат и са 
13.180 гла со ва. Осим СВМ-а, ни јед на ма њин ска ли ста ни је би ла ни 
бли зу нео п ход ног из бор ног ре зул та та.

Табела 4. Резултати избора за посланике Скупштине 
АПВ по пропорционалном изборном систему 

ред-
ни 

број
назив изборне листе

број 
осво-
је них 

гла со ва

%  
осво-
је них 
гла со-

ва*

број 
ман-
да та

%       
ман-
да та

1 Избор за бољу Војводину 212.189 22,05% 16 26,67%

2 Лига социјалдемократа 
Војводине 111.397 11,58% 8 13,33%

3 Уједињени региони Србије 38.965 4,05% 0 -
4 Српска радикална странка 63.748 6,63% 5 8,33%

25)  Ви де ти ви ше у: Јо ва но вић, Ми лан, „Из бор на је ди ни ца, из бор ни праг и стра нач ки си-
стем“, Срп ска по ли тич ка ми сао 12/2006, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 
41-60.
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5 Покренимо Војводину 185.311 19,26% 14 23,33%
6 Демократска странка Србије 59.931 6,23% 4 6,67%
7 Војвођански преокрет 48.208 5,01% 0 -
8 СПС-ПУПС-ЈС-СДП Србије 113.910 11,84% 9 15,00%
9 Савез Војвођанских Мађара 62.275 6,47% 4 6,67%
10 “Двери за Српску Војводину” 46.169 4,80% 0 -
11 Све заједно 4.842 0,50% 0 -
12 Покрет Мађарске наде 5.991 0,62% 0 -
13 Црногорска Партија 2.635 0,27% 0 -
14 Српска демократска Странка 6.559 0,68% 0 -
   * проценат освојених гласова од важећег броја гласачких листића

У пр вом кру гу ве ћин ских из бо ра ни је дан кан ди дат ни је ус-
пео да осво ји нат по ло вич ну ве ћи ну гла со ва, те је у свим из бор-
ним је ди ни ца ма ор га ни зо ван и дру ги круг гла са ња. У дру ги круг 
ве ћин ских из бо ра пла си ра ло се 50 кан ди да та ко а ли ци је Из бор за 
бо љи жи вот, 31 кан ди дат ко а ли ци је оку пље не око СНС-а, 15 кан-
ди да та ко а ли ци о не ли сте СПС-ПУПС-ЈС-СДП Ср би је, 10 кан ди-
да та СВМ-а, осмо ро из ЛСВ, тро је из УРС-а и по је дан кан ди дат 
ДСС-а, ко а ли ци је Вој во ђан ски пре о крет и Де мо крат ске стран ке 
вој во ђан ских Ма ђа ра. Од  74 же на (14,18%) ко ли ко се над ме та ло 
на ве ћин ским из бо ри ма у дру ги круг про шло је 13 (10,83%), а у 
по сла нич ким клу па ма пре ма ве ћин ском си сте му из бо ра на шло се 
њих три (5,00%). Ре до след пр вих пет ли ста пре ма укуп ном бро-
ју гла со ва је исти – Из бор за бо љи жи вот, По кре ни мо Вој во ди ну, 
СПС-ПУПС-ЈС-СДП Ср би је, ЛСВ, СРС – а за њи ма сле де ДСС, 
УРС, СВМ, Пре о крет, Две ри, Све за јед но, СДС и По крет ма ђар-
ске на де. Ве ћи број гла со ва у пр вом кру гу ве ћин ских из бо ра од 
бро ја гла со ва на про пор ци о нал ним из бо ри ма ус пе ли су да осво-
је ко а ли ци ја оку пље на око СПС-а, СРС, ДСС, УРС и кан ди да ти 
чла ни ца ко а ли ци је Све за јед но. Те о риј ски, то би зна чи ло да су на-
ве де не пар ти је у јед но ман дат ним из бор ним је ди ни ца ма но ми но-
ва ле кан ди да те од угле да и ауто ри те та, па су и би ра чи ко ји ни су 
сим па ти зе ри стра на ка-пред ла га ча од лу чи ли да гла са ју за њи хо ве 
кан ди да те пре по зна ју ћи ин ди ви ду ал не ква ли те те но ми но ва них. 
Нај ве ћи до бит ник из бо ра одр жа них по си сте му ап со лут не ве ћи-
не је сте ко а ли ци ја оку пље на око ДС-а ко ја је, ко ри сте ћи у мак си-
мал ној мо гу ћој ме ри ка рак те ри сти ке ве ћин ског из бор ног си сте ма, 
са 20,57% ва же ћих гла со ва осво ји ла 70% ман да та у по кра јин ском 
пар ла мен ту. Све оста ле пар ти је су зна чај но пот пред ста вље не, из-
у зев СВМ-а чи је је гла сач ко те ло те ри то ри јал но кон цен три са но у 
не ко ли ко из бор них је ди ни ца, па у њи хо вом слу ча ју до ла зи до бла ге 
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пот по ред ста вље но сти у Скуп шти ни АПВ. У слу ча ју да је ве ћин ска 
ком по нен та из бор ног си сте ма за сно ва на на јед но кру жном гла са њу 
рас по ред осво је них ман да та би био дру га чи ји. Си му ла ци јом ре зул-
та та из бо ра из 2012. го ди не у си сте му ре ла тив не ве ћи не ко а ли ци ја 
око ДС-а би има ла 30 ман да та, По кре ни мо Ср би ју 14, СВМ се дам, 
ко а ли ци о на ли ста СПС-а шест, ЛСВ два и Пре о крет је дан ман дат.

Табела 5. Резултати избора за посланике Скупштине 
АПВ по већинском изборном систему 

ред-
ни 
број

назив изборне листе*

бр
ој

 о
св

о ј
е-

ни
х 

гл
а с

о в
а

%
 о

св
о ј

е н
их

 
гл

а с
о в

а*
*

бр
ој

 к
ан

 ди
 да

-
та

 у
 2

. к
ру

  гу

бр
ој

 о
св

о ј
е-

ни
х 

ма
н д

а т
а

%
 м

ан
 да

 та

1 Избор за бољу Војводину 193.098 20,57% 50 42 70,00%

2 Лига социјалдемо-
крата Војводине 94.179 10,03% 8 2 3,33%

3 Уједињени 
региони Србије 53.464 5,70% 3 0 -

4 Српска радикална 
странка 66.692 7,11% 0 0 -

5 Покренимо Војводину 172.310 18,36% 31 8 13,33%

6 Демократска 
странка Србије 67.491 7,19% 1 0 -

7 Војвођански преокрет 46.404 4,94% 1 1 1,67%

8 СПС-ПУПС-ЈС-
СДП Србије 124.827 13,30% 15 4 6,67%

9 Савез Војвођанских 
Мађара 50.915 5,42% 10 3 5,00%

10 “Двери за Српску 
Војводину” 9.859 1,05% 0 0 -

11 Све заједно 8.941 0,95% 0 0 -
12 Покрет Мађарске наде 3.323 0,35% 0 0 -
13 Црногорска Партија 293 0,03% 0 0 -

14 Српска демократска 
Странка 5.460 0,58% 0 0 -

- Групе грађана 29.687 3,16% 0 0 -
- Остале странке 11.678 1,24% 1 0 -

  *број освојених гласова у првом кругу избора
  ** проценат освојених гласова од важећег броја гласачких листића
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Из бо ри ко ји се одр жа ва ју по ком би но ва ним из бор ним пра-
ви ли ма пред ста вља ју со ци јал ну ла бо ра то ри ју у ко јој је мо гу ће 
вр ши ти „кон тро ли са на по ре ђе ња“. Ис пи ти ва њем ме шо ви тих из-
бор них си сте ма прак тич но је мо гу ће ме ри ти учин ке раз ли чи тих 
ти по ва из бор них ин сти ту та у истом вре мен ском пе ри о ду и истим 
те ри то ри јал ним је ди ни ца ма, а ком па ра ци јом по сле ди ца про из ве-
де них у ве ћин ској и про пор ци о нал ној ком по нен ти из бо ра мо гу ће 
је вред но ва ти узроч но-по сле дич не ефек те ве ћин ског и про пор ци-
о нал ног из бор ног мо де ла на на чин на ко ји то ни је мо гу ће по ре ђе-
њем ве ћин ских и про пор ци о нал них си сте ма у раз ли чи тим др жа ва-
ма. Због то га и из бор ни си стем Вој во ди не пред ста вља плод но тло 
за раз ли чи те ти по ве ана ли за. За из у ча ва ње по сле ди ца ко је из бор ни 
си стем про зво ди у стра нач ком си сте му ва жно је ме ри ти од сту па ња 
ко ја се ја вља ју при ли ком тран спо но ва ња гла со ва у ман да те (ин декс 
дис про пор ци о нал но сти) као и фраг мен та ци ју стра нач ког пар ла-
мен тар ног си сте ма (ин декс ефек тив ног бро ја по ли тич ких пар ти ја). 
Ефек тив ни број пар ла мен тар них стра на ка до би ја се по мо ћу ин дек-
са ко ји су раз ви ли Мар ку Лак со и Ре ин Та ге пе ра, а ко ји се из ра чу-
на ва сле де ћом фор му лом:

22 

 

Избори који се одржавају по комбинованим изборним правилима представљају со-

цијалну лабораторију у којој је могуће вршити „контролисана поређења“. Испитивањем 

мешовитих изборних система практично је могуће мерити учинке различитих типова из-

борних института у истом временском периоду и истим територијалним јединицама, а 

компарацијом последица произведених у већинској и пропорционалној компоненти избо-

ра могуће је вредновати узрочно-последичне ефекте већинског и пропорционалног избор-

ног модела на начин на који то није могуће поређењем већинских и пропорционалних си-

стема у различитим државама. Због тога и изборни систем Војводине представља плодно 

тло за различите типове анализа. За изучавање последица које изборни систем прозводи у 

страначком систему важно је мерити одступања која се јављају приликом транспоновања 

гласова у мандате (индекс диспропорционалности) као и фрагментацију страначког парла-

ментарног система (индекс ефективног броја политичких партија). Ефективни број парла-

ментарних странака добија се помоћу индекса који су развили Марку Лаксо и Реин Таге-

пера, а који се израчунава следећом формулом: 
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где је Si пропорција освојених мандата i-те странке.27 Степен (дис)пропорционалности из-

борних резултата на покрајинским изборима добијен је употребом Галагеровог индекса 

најмањих квадрата чија је предност што јаче региструје неколико већих одступања од ве-

ћег броја мањих девијација:28 
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2
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где је Vi проценат освојених гласова i-те странке, а Si проценат освојених мандата. 

Као што је и очекивано паралелни мешовити изборни систем у коме се једна поло-

вина посланика бира по пропорционалном, а друга по већинском изборном систему по 

партијску конфигурацију производи последице које се налазе негде између већинског и 

пропорционалног пола. Ако посматрамо само пропорционалне изборе у Војводини Лаксо-

                                                            
27 Laakso, Мarkku & Taagepera, Rein (1979) “Effective Number of Parties: A Measure with Application to Western 
Europe”, Comparative Political Studies, 12(1): 3-27. 
28 О осталим индексима диспропорционалности видети више у: Вучићевић, Душан, „Манипулативни утицај 
изборне јединице“, Српска политичка мисао 1/2009, Институт за политичке студије, Београд, стр. 204-206. 

где је Si пр о по р ци ја осво је них ман да та i-те стран ке.26) Сте пен (дис)
про пор ци о нал но сти из бор них ре зул та та на по кра јин ским из бо ри-
ма до би јен је упо тре бом Га ла ге ро вог ин дек са нај ма њих ква дра та 
чи ја је пред ност што ја че ре ги стру је не ко ли ко ве ћих од сту па ња од 
ве ћег бро ја ма њих де ви ја ци ја:27)
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где је Vi проценат освојених гласова i-те странке, а Si проценат освојених мандата. 

Као што је и очекивано паралелни мешовити изборни систем у коме се једна поло-

вина посланика бира по пропорционалном, а друга по већинском изборном систему по 

партијску конфигурацију производи последице које се налазе негде између већинског и 

пропорционалног пола. Ако посматрамо само пропорционалне изборе у Војводини Лаксо-

                                                            
27 Laakso, Мarkku & Taagepera, Rein (1979) “Effective Number of Parties: A Measure with Application to Western 
Europe”, Comparative Political Studies, 12(1): 3-27. 
28 О осталим индексима диспропорционалности видети више у: Вучићевић, Душан, „Манипулативни утицај 
изборне јединице“, Српска политичка мисао 1/2009, Институт за политичке студије, Београд, стр. 204-206. 

где је Vi про це нат осво је них гла со ва i-те стран ке, а Si про це нат 
осво је них ман да та.

Као што је и оче ки ва но па ра лел ни ме шо ви ти из бор ни си стем 
у ко ме се јед на по ло ви на по сла ни ка би ра по про пор ци о нал ном, а 
дру га по ве ћин ском из бор ном си сте му по пар тиј ску кон фи гу ра ци ју 
про из во ди по сле ди це ко је се на ла зе не где из ме ђу ве ћин ског и про-
пор ци о нал ног по ла. Ако по сма тра мо са мо про пор ци о нал не из бо ре 

26) La ak so, Мarkku & Ta a ge pe ra, Rein (1979) “Ef fec ti ve Num ber of Par ti es: A Me a su re with 
Ap pli ca tion to We stern Euro pe”, Com pa ra ti ve Po li ti cal Stu di es, 12(1): 3-27.

27) О осталим индексима диспропорционалности видети више у: Вучићевић, Душан, „Ма-
нипулативни утицај изборне јединице“, Српска политичка мисао 1/2009, Институт за 
политичке студије, Београд, стр. 204-206.
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у Вој во ди ни Лак со-Та ге пе ра ин декс је не што ве ћи од ре пу блич ког 
про се ка у прет ход на три из бор на ци клу са (2003,2007, 2008 – 4,65), 
док Га ла ге ров ин декс по ре де ћи са Ре пу бли ком ни је био ве ћи од 
из бо ра из 1997. го ди не. На дру гој стра ни, вред ност ин дек са дис-
про пор ци о нал но сти из бор них ре зул та та на ве ћин ским из бо ри ма 
(36,86) да ле ко над ма шу је и ре пу блич ке из бо ре из 1990. го ди не 
(23,65) ко ји су узи ма ни као па ра диг ма дис про пор ци о нал но сти и 
(зло)упо тре бе из бор ног си сте ма у ци љу  оства ри ва ња што бо љег 
из бор ног ре зул та та не ког од за ин те ре со ва них ак те ра.28) Осим то га, 
ефек ти ван број пар ти ја у пар ла мен ту (1,93) ука зу је да би уво ђе ње 
чи стог си сте ма ап со лут не ве ћи не на из бо ри ма у Вој во ди ни во ди ло 
ства ра њу пар ла мен тар ног стра нач ког си сте ма са пре до ми нант ном 
стран ком.

Табела 6. Индекси ефективног броја политичких 
партија и (дис)пропорционалности29)

6. мај 2012. године N LSq
пропорционална компонента 5,50 7,74
већинска компонента 1,93 36,86
укупно – мешовити избори 3,42 20,14

Уко ли ко је на ме ра за ко но дав ца у Вој во ди ни би ла да кре и ра-
њем ком би но ва ног из бор ног мо де ла омо гу ћи пред ста вља ње свих 
ко ли ко-то ли ко ре ле вант них ин те ре са у Скуп шти ни АПВ, а да исто-
вре ме но обез бе ди усло ве за из бор ста бил не и ре ла тив но хо мо ге не 
вла де, он да је та на ме ра успе шно оства ре на. Ве ћин ским из бор ним 
ин сти ту ти ма ума њен је број пар ла мен тар них пар ти ја са ко а ли ци о-
ним и уце њи вач ким по тен ци ја лом и отво рен пут ка из град њи стра-
нач ког си сте ма са уме ре ним плу ра ли змом, док је са дру ге стра не 
про пор ци о нал ним из бо ри ма убла же на по тен ци јал но из у зет но ви-
со ка дис про пор ци о нал ност из бор них ре зул та та и омо гу ће но осва-
ја ње ма њег бро ја ман да та оним пар ти ја ма ко је би до по сла нич ких 
клу па дво кру жним гла са њем те шко до ла зи ле. Та ко је ме шо ви ти 
из бор ни мо дел про из вео по сле ди це ка рак те ри стич не за та кав тип 
из бор ног си сте ма – ре пре зен та тив ност пред став нич ког те ла и јед-

28) Вредности индекса ефективног броја политичких партија и диспропорционалности за 
републичке изборе наведени су према: Vucicevic, Dusan, „Lijphart’s Conceptual Map of 
Democracy - The Case of Serbia“, Serbian Political Thought 12/2010, Institute for Political 
Studies, Belgrade, pp. 41-59.

29) При израчунавању Лаксо-Тагепера индекса свака коалиција-изборна листа је бројана 
као једна странка; кандидати група грађана на већинским изборима представљају 
јединствену категорију, као и кандидати странака које нису учествовале на 
пропорционалним изборима.
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но став ни је обра зо ва ње пар ла мен тар не ве ћи не, на ци о нал ну (по кра-
јин ску) и ло кал ну пред ста вље ност, од го вор ност пар ла мен та ра ца 
на ло кал ном и на ци о нал ном (по кра јин ском) ни воу.

Окон ча ње ше сто мај ских из бо ра и об ја вљи ва ње из бор них ре-
зул та та у пр вом тре нут ку за се ни ле су оп ту жбе о кра ђи гла со ва и 
из бор ним не ре гу лар но сти ма на свим ни во и ма. Осим на пред ња ка 
и Две ри у из но ше њу оп ту жби у Вој во ди ни пред ња чи ли су и, из-
не на ђу ју ће, шеф СВМ-а и пред сед нич ки кан ди дат Иштван Па стор 
као и ли дер по кра јин ског од бо ра ЛДП-а Ду шан Ми јић. И док је 
пред сед ник Са ве за вој во ђан ских Ма ђа ра као до каз не ре гу лар но сти 
на во дио раз ли ку у бро ју осво је них гла со ва на ра ли чи тим ни во и ма 
из бо ра, по ја ву ра ли чи то то ни ра них гла сач ких ли сти ћа у из бор ном 
ма те ри ја лу у Су бо ти ци и од ли чан ре зул тат ЛСВ-а „ко га ниг де ни је 
би ло“, а од јед ном се „уз ди гао као фе никс“, Ми јић је из ра зио сум-
њу у ре гу лар ност по кра јин ских из бо ра твр де ћи да је Пре о кре ту 
по кра де но око 2.000 гла со ва о че му све до чи „мно го не ја сно ћа и не-
ло гич но сти у из ве шта ји ма из бор них ко ми си ја и раз ли чи тих об ра-
чу на гла со ва“.30) Ипак, на кон по бе де То ми сла ва Ни ко ли ћа у дру гом 
кру гу пред сед нич ких из бо ра и до го во ра де мо кра та и СВМ-а о фор-
ми ра њу пар ла мен тар не ве ћи не у по кра јин ској скуп шти ни утих ну-
ла је и ме диј ска кам па ња о из бор ним мал вер за ци ја ма. 

Иако фор ми ра ње по кра јин ске вла де ни је фор мал но у ве зи са 
кон сти ту и са њем вла де на ни воу Ре пу бли ке још јед ном се по ка за ло 
да по сти збор не игре на ни жим ни во и ма вла сти за ви се пре све га од 
до го во ра и ком би на то ри ке ко ју пар тиј ске цен тра ле по стиг ну у Бе о-
гра ду. У скла ду са тим, пр во бит на на ме ра да у по кра јин ску ве ћи ну 
бу ду укљу че ни ДС, СВМ, ЛСВ и ко а ли ци ја око СПС-а от па ла је 
убр зо на кон от по чи ња ња пре го во ра о фор ми ра њу ре пу блич ке из-
вр шне вла сти од стра не на пред ња ка и со ци ја ли ста. Та ко је нај пре 
22. ју на за пред сед ни ка Скуп шти не АПВ иза бран Иштван Па стор 
да би два де се так да на ка сни је би ла из гла са на и но ва вла да Вој-
во ди не на че лу са но вим-ста рим ман да та ром Бо ја ном Пај ти ћем. 
Упр кос то ме што је Де мо крат ска стран ка уз по моћ СВМ-а има ла 
ве ћи ну по треб ну за кон сти ту и са ње из вр шне вла сти у Вој во ди ни 
у са став по кра јин ске вла де укљу че ни су и чла но ви ЛСВ-а чи ме је 
обез бе ђе на ко мот на ве ћи на у Скуп шти ни АПВ. Та ко је прак тич но 
у Вој во ди ни фор ми ра на ве ћи на од пар ти ја ко је ће у На род ној скуп-
шти ни РС чи ни ти опо зи ци ју и обрат но. Оста је да се ви ди ка кве ће 
ре пре ку си је по рад по кра јин ске вла де и њен од нос са ре пу блич ком 
вла дом има ти та ква по зи ци ја, а уми ри ва њу тур бу лен ци ја на ре ла-
ци ји Но ви Сад – Бе о град си гур но не ће до при не ти ни не дав на од лу-

30)  Днев ник, 9.5.2012,  10.5.2012, 14.5.2012. www.dnev nik.rs
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ка Устав ног су да о не у став но сти 22 од ред бе За ко на о утвр ђи ва њу 
над ле жно сти АПВ.

Dusan Vucicevic

THE AS SEMBLY OF THE AUTO NO MO US  
PRO VIN CE OF VOJ VO DI NA - 2012 ELEC TI ONS

Sum mary 
Re la ti vely low vo ter tur no ut, hig her num ber of spo ilt vo tes, URS 

and Pre o kret fa i lu re, SRS win ning se ats in pro vin cial par li a ment de spi-
te fact they did not re ach elec to ral thres hold at na ti o nal elec ti ons, three 
ti mes hig her num ber of se ats un der PR com pa ring with pre vi o us elec-
ti ons for co a li tion gat he red aro und SPS, only one mi no rity list – SVM 
– in As sembly of APV are so me of the 2012 pro vin cial elec ti ons re sults. 
Ho we ver, the most im por tant re sult of the se elec ti ons is the con se qu en-
ce of the pa ral lel elec to ral system main cha rac te ri stic. A lar ge num ber 
of se ats won by co a li tion aro und De moc ra tic Party un der TRS ha ve 
com pen sa ted the ir re la ti vely po or re sult un der PR and al lo wed them to 
win al most ab so lu te ma jo rity of se ats in the As sembly of Voj vo di na and 
to form go vern ment with only one co a li tion part ner.
Key words: elec ti ons, Voj vo di na, mi xed elec to ral system, As sembly of APV
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Re su me
Elec ti ons for the As sembly of the Auto no mo us Pro vin ce of Voj-

vo di na we re cal led on 13th March 2012 af ter full man da te of pre vi o us 
pro vin cial par li a ment. The first ro und was held on 6th May si mul ta ne-
o usly with the par li a men tary, pre si den tial and lo cal elec ti ons in Ser bia. 
Ru ling co a li tion from pre vi o us par li a ment’s con vo ca tion – DS, G17, 
LSV, SVM, SPS-PUPS – adop ted new Sta tu te of Auto nomy. Ba si cally, 
Sta tu te adop tion shar pe ned al ready exi sting so cial cle a va ge bet we en 
“cen tra lists” and “auto no mists” which was pro ven as the one of main 
the mes du ring 2012 elec to ral cam pa ign.

Le gal fra me work wit hin elec ti ons has been held da tes from 2004. 
Be fo re fun da men tal re form and adop tion of mi xed elec to ral system 
Voj vo di na used va ri o us types of the ma jo ri ta rian elec to ral systems – 
TRS with ma jo rity tur no ut thres hold, FPTP and TRS with three can di-
da tes in the se cond ro und of vo ting. Ac cor ding to ac tual ru les 60 MPs 
we re elec ted by PR system and 60 by TRS in sin gle mem ber dis tricts. In 
the pro por ti o nal com po nent en ti re ter ri tory of the pro vin ce re pre sents 
one con sti tu ency, with le gal thres hold of 5% and D’Hondt for mu la of 
se ats al lo ca tion. Le gal elec tion thres hold was not ap plied to na ti o nal 
mi no ri ti es’ par ti es which is en ti rely con si stent with Ser bian elec to ral 
law. Sin gle mem ber dis tricts we re for med pri ma rily by ad mi ni stra ti ve 
cri te ria so that each mu ni ci pa lity in the Pro vin ce, re gar dless of si ze and 
po pu la tion, gi ves at le ast one pro vin cial MP. 

We can sup po se that le gi sla tor’s goal with cre a tion of a mi xed 
elec to ral mo del in Voj vo di na had been to ena ble the re pre sen ta tion of 
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all re le vant in te rests in the par li a ment, whi le al so en su ring re la ti vely 
ho mo ge ne o us and sta ble go vern ment for ma tion. This pre sump tion is 
true and that goal is suc cessfully re a li zed. Ma jo ri ta rian elec to ral in sti-
tu tes re du ced num ber of par li a men tary par ti es with co a li tion and blac-
kmail po ten tial and at the sa me ti me ope ned spa ce for de ve lo ping mo-
de ra te plu ra lism party system. On the ot her hand PR system les se ned 
po ten ti ally very high dis pro por ti o na lity and has al so cre a ted op por tu-
ni ti es for smal ler par ti es to win few se ats. Thus, a mi xed elec to ral mo-
del has pro du ced typi cal pa ral lel system ef fects - the re pre sen ta ti ve ness 
of par li a ment and easi er for ma tion of par li a men tary ma jo rity, na ti o nal 
(pro vin cial) and lo cal re pre sen ta tion, the re spon si bi lity of MPs to lo cal 
and na ti o nal (pro vin cial) le vel. 

* Овај рад је примљен 17. новембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. децембра 2012. године.


	spm-broj-4-2012-25-12-2012
	spm-IV-0-000sadr
	spm-IV-1-1


