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Са же так:
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Pр ву по ло ви ну де ве де се тих го ди на 20. ве ка обе ле жи ли су уру-
ша ва ње то та ли тар них и ауто ри тар них ре жи ма ши ром све та и 

три јумф де мо кра ти је. Тре ћи та лас де мо кра ти за ци је (Хан тинг тон, 
* Ис тра жи вач Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“ (149057), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти ту-
та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки 
раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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2004) за по чет у Пор ту га лу „ре во лу ци јом ка ран фи ла“ 1974. го ди не, 
да би пре ко Шпа ни је, Грч ке и Ла тин ске Аме ри ке кра јем осам де-
се тих за пљу снуо ко му ни стич ки свет, де ло ве Ази је и суб са хар ску 
Афри ку, ин спи ри сао је оду ше вље ње мно гих и на вео их на за кљу-
чак о на ста ја њу ли бе рал ног свет ског по рет ка и „кра ја исто ри је“ 
(Fu kuyama, 1992). По ка за ло се, ме ђу тим, да је де мо крат ски оп ти-
ми зам био пре те ран. Оп ста нак ауто ри та ри зма у фор ми јед но пар-
тиј ских ре жи ма (Ки на, Се вер на Ко ре ја, Ку ба, Ли би ја, Си ри ја), 
вој них ре жи ма (Па ки стан, Ми јан мар, Су дан) и тра ди ци о нал них 
мо нар хи ја у арап ском све ту, с јед не, и за стој у про це су тран зи ци-
је ка де мо кра ти ји и ра ђа ње но вих фор ми ауто ри та ри зма у по је ди-
ним пост ко му ни стич ким, африч ким и азиј ским др жа ва ма, са дру ге 
стра не, при мо ра ли су ака дем ску јав ност да пре и спи та и ре фор му-
ли ше до та да сте че на зна ња у обла сти по ли ти ко ло ги је.

Но ви об ли ци ауто ри та ри зма кри ли су се иза де мо крат ске фа са-
де и фор мал но де мо крат ских пра ви ла и про це ду ра, а по пла ва ауто-
ри тар них ре жи ма са де мо крат ском одо ром из ба ци ла је у пр ви план 
пи та ње „[ш]та де мо кра ти ја је сте... а шта ни је“ (Schmit ter, Karl, 
1991). Зби ва ња у са вре ме ном све ту оте жа ла су оцр та ва ње гра ни ца 
кон цеп та де мо кра ти је. Ви ше ни је би ло до вољ но по пи са ти ка та лог 
тер ми на ко ји су су прот ста вље ни де мо кра ти ји – ти ра ни ја, де спо ти-
зам, дик та ту ра, ап со лу ти зам, ауто ри та ри зам, то та ли та ри зам, ауто-
кра ти ја – и утвр ди ти да „сва ки ре жим чи ји „кон трол ни“ по ли тич ки 
ка дар би ва би ран на сло бод ним, так ми чар ским и по ште ним из бо-
ри ма, тре ба кла си фи ко ва ти као де мо крат ски, (док), на су прот то ме, 
сва ки ре жим чи ји кон трол ни ка дар ни је про шао из бо ре тре ба кла-
си фи ко ва ти као не де мо кра ти ју.“ (Сар то ри, 2001:175).

Уве ћа ње бро ја „де мо кра ти ја са при де ви ма“ (Col li er & Le vitsky, 
1997) до го ди ло се без об зи ра на те жње ни за те о ре ти ча ра да стан-
дар ди зу ју ми ни мал не кри те ри ју ме за про це њи ва ње де мо кра тич-
но сти др жа ва. Ком пе ти ци ју ин ди ви дуа и ор га ни зо ва них гру па за 
по зи ци је у вла сти ко ја ис кљу чу је при ме ну си ле, по ли тич ку пар ти-
ци па ци ју гра ђа на и гра ђан ска и по ли тич ка пра ва (Дал, 1999:308-
309), утвр ди ле су као стан дар де, ма кар фор мал но-прав но, број не 
др жа ве ко је су за др жа ле ауто ри тар ну фор му вла да ви не. Због то га 
све ви ше ис тра жи ва ча ука зу је на по тре бу да се на пу сти ди хо том на 
по де ла на ауто ри та ри зам и де мо кра ти ју и ис пи та „хи брид ни“, од-
но сно ме шо ви ти ка рак тер мно гих по ста у то ри тар них ре жи ма (Karl, 
1995; Di a mond, 2002). 
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Хи брид ни ре жи ми ком би ну ју ауто ри тар не и де мо крат ске 
еле мен те, па сто га спа да ју у „по ли тич ки си ву зо ну“ (Ca rot hers, 
2002:9). У њи ма су ауто ри тар ни ли де ри при хва ти ли уну тра шње, 
и још че шће, спо ља на мет ну те зах те ве за де мо кра ти за ци јом, те су 
сто га до зво ли ли по сто ја ње опо зи ци о них пар ти ја и одр жа ва ње ре-
гу лар них из бо ра, али су ра ди оп стан ка на вла сти скло ни че стим 
ма ни пу ла ци ја ма де мо крат ског про це са. Ре зул тат та кве стра те ги је 
је ам би ва лен тан спој де мо крат ских про це ду ра и ауто ри тар не прак-
се. И ма да по ли тич ка аре на у хи брид ним ре жи ми ма ни је до вољ но 
отво ре на и сло бод на, по бе да опо зи ци је ни је не мо гу ћа али „зах те ва 
ни во мо би ли за ци је, је дин ства, ве шти не и хе ро и зма опо зи ци је ко ји 
да ле ко над ма шу је оно што би нор мал но би ло по треб но за по бе ду у 
де мо кра ти ји“ (Di a mond, 2002:24). 

Хи брид ни ре жи ми пред ста вља ју „ме ђу ка те го ри ју“ (Munck, 
2006) ко ја се опи ре пре ци зном ме ре њу што оте жа ва раз ли ко ва ње 
хи брид них у од но су на дру ге ре жи ме. Ле ри Дај монд у де мо крат ске 
ре жи ме убра ја ли бе рал не де мо кра ти је, у ко ји ма су све де мо крат ске 
уста но ве кон со ли до ва не, и из бор не де мо кра ти је, ко је су ка рак те ри-
стич не по одр жа ва њу сло бод них и фер из бо ра. На дру гој стра ни су 
не де мо крат ски ре жи ми у ко је спа да ју по ли тич ки за тво ре ни ауто-
ри тар ни ре жи ми и они ко ји до зво ља ва ју од ре ђе ни об лик ви ше пар-
тиј ског из бор ног так ми че ња (хи брид ни). Хи брид не ре жи ме да ље 
мо же мо по де ли ти на так ми чар ски и не так ми чар ски, хе ге мо ниј ски 
из бор ни ауто ри та ри зам (Di a mond, 2002:25-33). 

Слич ну ти по ло ги ју ре жи ма, по зи ва ју ћи се на сте пен уче шћа и 
отво ре но сти из бор не утак ми це, да ју и Марк Ха у ард и Фи лип Ре-
слер (гра фи кон 1). По њи ма, у за тво ре ном ауто ри та ри зму ли де ри 
ни су иза бра ни во љом гра ђа на, опо зи ци о не пар ти је су за бра ње не, 
док је упо тре ба ре пре си је уоби ча је на, па не ма про сто ра за раз вој 
сло бод них ме ди ја и ци вил ног дру штва. Хе ге мо ниј ски ауто ри тар-
ни ре жи ми одр жа ва ју ре дов не из бо ре, али због уче ста лог кр ше ња 
људ ских, гра ђан ских и по ли тич ких пра ва из бо ри ни су так ми чар-
ски те кан ди дат или пар ти ја на вла сти од но се убе дљи ву по бе ду. У 
ком пе ти тив ном ауто ри та ри зму по сто је так ми чар ски из бо ри у ко ји-
ма опо зи ци ја нај че шће узи ма уче шће, али власт пре ва ром, ре пре-
си јом и дру гим не де мо крат ским сред стви ма оства ру је пред ност у 
од но су на опо зи ци ју. Из бор не де мо кра ти је су ка рак те ри стич не по 
из бо ри ма ко ји се од ви ја ју у сло бод ним и фер усло ви ма, док ли бе-
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рал не де мо кра ти је иду ко рак да ље и обе ле жа ва их вла да ви на пра ва 
и стрикт но по што ва ње уста ва, хо ри зон тал на од го вор ност иза бра-
них функ ци о не ра, за шти та плу ра ли зма, пра ва и сло бо да гра ђа на, 
као и не по сто ја ње „ре зер ви са них до ме на“. 
Гра фи кон 1. По ли тич ки ре жи ми по раз ли чи тим ди мен зи ја ма 

де мо кра ти је (Ho ward, Ro es sler, 2006:367)

 4

            Режими 

 
                                                          Избори        ДА    НЕ                 Затворени ауторитаризам 

 
                           Такмичарски избори           ДА   НЕ                 Хегемонијски ауторитаризам 

 
            Слободни и поштени избори         ДА  НЕ                    Компетитивни ауторитаризам 

 
Слобода, плурализам, владавина права  ДА  НЕ                                     Изборна демократија 
 
 
                                                   Либерална демократија 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ка ко је основ но обе леж је и ком пе ти тив ног и хе ге мо ниј ског 
ауто ри та ри зма одр жа ва ње из бо ра, што их раз ли ку је од за тво ре них 
ре жи ма, али из бо ра ко ји се не од ви ја ју у сло бод ним и фер усло ви-
ма, што их раз ли ку је од де мо кра ти ја, Дај монд, Ха у ард и Ре слер ова 
два ти па ре жи ма убра ја ју у јед ну ши ру ка те го ри ју, из бор ни ауто-
ри та ри зам.

КОНЦЕПТИЗБОРНОГАУТОРИТАРИЗМА

По ја ва но вих об ли ка ауто ри та ри зма ко ји ком би ну ју де мо крат-
ске и не де мо крат ске атри бу те до ве ла је до пот пу не тер ми но ло шке 
збр ке у по ли тич ким на у ка ма. Dic ta blan da, de moc ra du ra (O’Don nell 
& Schmit ter, 1986), “de le ga ti ve” де мо кра ти ја (О’Don nell, 1994), 
огра ни че на (il li be ral) де мо кра ти ја (Za ka ria, 2003), хи брид ни ре жим 
(Karl, 1995; Di a mond, 2002), се ми де мо кра ти ја (Ca se, 1993), се ми а у-
то ри та ри зам (Ot ta way, 2003), псе у до де мо кра ти ја (Di a mond, Linz & 
Lip set, 1995), так ми чар ски ауто ри та ри зам (Le vitsky & Way, 2002), 
из бор ни ауто ри та ри зам (Sche dler, 2002a), итд., са мо су не ки од на-
зи ва за ре жи ме ко је је те шко кла си фи ко ва ти у јед ну од ба зич них 
ка те го ри ја, де мо кра ти ју или ауто ри та ри зам. На ве де не ре жи ме Ан-
дре ас Ше длер свр ста ва у три гру пе: де фект не де мо кра ти је у ко је 
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спа да ју „ре ду ко ва ни под ти по ви“ де мо кра ти је (Col li er & Le vitsky, 
1997), тзв. „де мо кра ти је са при де ви ма“, по пут огра ни че не, кон тро-
ли са не, оли гар хиј ске, твр де и сл. ко је ука зу ју на не ки де мо крат ски 
не до ста так или сла бост; хи брид не ре жи ме ко ји се на де мо крат ском 
кон ти ну у му на ла зе из ме ђу де мо кра ти ја и не де мо крат ских по ре да-
ка; и но ве фор ме ауто ри та ри зма ко је пред ста вља ју при ме ре не де-
мо крат ске вла да ви не, али на на чин ко ји се раз ли ку је од до та да по-
зна тих ти по ва ауто ри тар не вла сти (Sche dler, 2006:4-5). У по след њу 
гру пу спа да ју из бор ни и так ми чар ски (ком пе ти тив ни) ауто ри та ри-
зам.

Кон цепт из бор ног ауто ри та ри зма се од за тво ре них не де мо-
крат ских ре жи ма раз ли ку је по ре дов ном одр жа ва њу ви ше пар тиј-
ских и ком пе ти тив них из бо ра на ко ји ма гра ђа ни са уни вер зал ним 
пра вом гла са вр ше ода бир функ ци о не ра ко ји ће за у зе ти нај ви ше 
др жав не по ло жа је. Ме ђу тим, из бо ри су оно што хи брид не ре жи ме 
ди фе рен ци ра и од из бор них де мо кра ти ја. За раз ли ку од по то њих, у 
ко ји ма је из бор на утак ми ца сло бод на и по ште на, из бор но над ме та-
ње у ре жи ми ма из бор ног ауто ри та ри зма је пред мет озбиљ них, си-
сте мат ских и ра ши ре них ма ни пу ла ци ја те се не мо же сма тра ти де-
мо крат ским. У њи ма ауто ри тар на власт из бо ри ма при бе га ва ка ко 
би одр жа ла при вид де мо крат ског ле ги ти ми те та, али је без об зи ра 
на кон тро лу над из бо ри ма њи хов ис ход не из ве стан, јер је по на ша-
ње би ра ча не пред ви дљи во. „Као по сле ди ца, ма ни пу ли са ни из бо ри 
спа да ју у си ву зо ну ин сти ту ци о нал не ам би ва лен ци је ко ја ле жи из-
ме ђу пот пу не ауто ри тар не кон тро ле и пот пу не де мо крат ске не из-
ве сно сти“ (Sche dler, 2002a:109).

Обе леж је из бо ра у ре жи ми ма из бор ног ауто ри та ри зма је бор ба 
вла сти и опо зи ци је на два ни воа. Док се у ста рим де мо кра ти ја ма 
она сво ди на при до би ја ње по ве ре ња би ра ча, так ми чар ски ауто ри-
та ри зам зах те ва од ме ра ва ње сна га на још јед ном, „ме та-ни воу“, на 
ко ме се у пи та ње до во де са ма пра ви ла игре ко ја уре ђу ју из бор ну 
тр ку. Те жња ауто ри тар них вла да ра је да над ме та ње са опо зи ци јом 
пре ба ци у из бор ну аре ну у ко јој су про це ду ре и пра ви ла по де ше на 
та ко да обез бе ђу ју њи хо ву си гур ну по бе ду. Са дру ге стра не, стра-
те ги ја опо зи ци о них пар ти ја је да про ши ри бор бу и по ве ћа улог та-
ко што ће у пи та ње до ве сти из бор на пра ви ла и зах те ва ти из бор ну 
ре фор му ко ја ће им омо гу ћи ти и оси гу ра ти по ште ну бор бу на ни-
жем, ни воу бор бе за гла со ве. У тој ис пре пле те ној игри („ne sted ga-
me“) око гла со ва и пра ви ла, ак те ри ма су на рас по ла га њу раз ли чи те 
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стра те ги је и ди ле ме – (не)спро во ђе ње из бор них ре фор ми; бој кот 
или уче шће опо зи ци је; очу ва ње ин те гри те та из бо ра или из бор на 
пре ва ра; при хва та ње ре зул та та или про те сти (Sche dler, 2002a:112-
118), па је и ре зул тат де мо кра ти за ци је пу тем из бо ра не пред ви дљив 
– одр жа ње sta tu sa quo, ре а у то ри та ри за ци ја по ли тич ког си сте ма или 
до се за ње из бор не де мо кра ти је.

Из бор ни ауто ри та ри зам спа да у ком пе те ти тив не ре жи ме за то 
што де мо крат ске ин сти ту ци је не пред ста вља ју пу ку фа са ду, већ их 
опо зи ци о не сна ге мо гу ефи ка сно ко ри сти ти на пу ту осва ја ња вла-
сти. Ипак, из бор ни ауто ри та ри зам не при па да де мо крат ским по ре-
ци ма. Иако по сто ја ње де мо крат ских пра ви ла и про це ду ра до зво-
ља ва ствар ну ком пе ти ци ју ме ђу стран ка ма, пра ви ла игре се кр ше 
у то ли кој ме ри да је та кво над ме та ње не по ште но, па опо зи ци о не 
пар ти је у из бор ни ду ел ула зе озбиљ но хен ди ке пи ра не и са зна чај но 
ма њим шан са ма за по бе ду од пред став ни ка вла сти. „Ком пе ти тив-
ни ауто ри тар ни ре жи ми не за до во ља ва ју баремједан(...)од три од-
ре ђу ју ћа обе леж ја де мо кра ти је: сло бод не из бо ре; ши ро ку за шти ту 
људ ских пра ва; и ујед на че не усло ве за игру (even playing fi eld)“ 
(Le vitsky & Way, 2006:2). Пре ма Ле вит ском и Уеју, до вољ но је да 
са мо је дан од атри бу та де мо кра ти је не до ста је да је дан ре жим де фи-
ни ше мо као не де мо крат ски. Уко ли ко из бо ри ни су сло бод ни и фер, 
ако се људ ска пра ва уче ста ло кр ше и уко ли ко власт и опо зи ци ја 
не ма ју јед на ке усло ве за так ми че ње го во ри мо о ре жи му из бор ног 
ауто ри та ри зма. Не јед на ки усло ви за игру од но се се, пре све га, на 
при ступ др жав ним ре сур си ма, ме ди ји ма и не јед нак трет ман у пра-
во суд ном си сте му, а ре зул ти ра ју у зло у по тре би др жав них ин сти ту-
ци ја у пар тиј ске ци ље ве, у си сте мат ском фа во ри зо ва њу вла сти на 
ра чун опо зи ци је и сма ње ној мо гућ но сти опо зи ци о них пар ти ја да 
се ор га ни зу ју и успе шно так ми че на из бо ри ма.

Кон цепт из бор ног ауто ри та ри зма је очи глед но лак ше де фи ни-
са ти, док је знат но те же утвр ди ти при ро ду по ли тич ког си сте ма по-
је ди нач них др жа ва. По вла че ње гра ни це из ме ђу из бор них де мо кра-
ти ја и из бор ног ауто ри та ри зма пред ста вља ком пли ко ван за да так 
што је и основ ни раз лог не сла га ња раз ли чи тих ауто ра у по гле ду 
бро ја др жа ва ко је спа да ју у хи брид не ре жи ме, као и не скла да у 
од ре ђе њу пе ри о да у ко ме су по је ди не др жа ве иза шле из ам би ва-
лент ног ста ња ин сти ту ци о нал не не из ве сно сти ка рак те ри стич ног 
за хи брид не ре жи ме. Чак се и кри те ри ју ми ко је по ста вља ју Ле вит-
ски и Уеј, а ко ји на пр ви по глед из гле да ју до вољ но ја сни и чвр сти, 
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мо гу оспо ра ва ти. Ни уста ље не, ду го го ди шње де мо кра ти је ни су 
иму не на бољ ке из бор ног ауто ри та ри зма. Кон тро ла над ме ди ји ма 
и не јед на ка ме диј ска за сту пље ност, не јед на ке по чет не по зи ци је у 
при ку пља њу сред ста ва за фи нан си ра ње из бор не кам па ње, кр ше ње 
људ ских пра ва и су жа ва ње сло бо да соп стве них гра ђа на за рад по-
сти за ња „ви шег ци ља“, бор бе про тив те ро ри зма, про ме не из бор-
ног си сте ма без до го во ра са опо зи ци јом, са мо су не ке од си ту а ци ја 
у ко ји ма се де мо крат ске др жа ве при бли жа ва ју кон цеп ту из бор ног 
ауто ри та ри зма. До дат ни про блем пред ста вља и чи ње ни ца да је со-
фи сти ци ра не ме то де из бор не ма ни пу ла ци је те шко пре по зна ти и 
до ка за ти.

Так ми чар ски из бо ри одр жа ни у не де мо крат ским усло ви ма не-
ће да ти ре зул та те ко ји се у пот пу но сти по кла па ју са пре фе рен ци ја-
ма би ра ча. На про тив, ре зул та ти из бо ра ће пред ста вља ти ме ша ви ну 
из бор не ма ни пу ла ци је и во ље на ро да. Уко ли ко са v озна чи мо гла-
со ве, са iин те гри тет из бо ра, а са p из бор но опре де ље ње гра ђа на 
до би ће мо фор му лу:

v = p × i
У де мо крат ским ре жи ми ма очу ван је ин те гри тет из бо ра (i = 

1), па из бор ни ис ход од го ва ра во љи гра ђа на. Са дру ге стра не, у 
ре жи ми ма из бор ног ауто ри та ри зма скло ним из бор ним ма ни пу ла-
ци ја ма (i ≠ 1), пре фе рен ци је би ра ча ни су иден тич не из бор ном ре-
зул та ту (Sche dler, 2006:8). Не по зна ва ње две ва ри ја бле у јед на чи ни, 
ни воа и оби ма из бор них ма ни пу ла ци ја (ин те гри те та из бо ра) и из-
вор ног опре де ље ња гра ђа на, и по се до ва ње по да та ка о јед ној ва-
ри ја бли, из бор ном ре зул та ту, ко ји је нај че шће ве штач ки про из вод 
не ре гу лар них усло ва у ко ји ма се од ви ја из бор на утак ми ца, глав-
ни су раз лог ко ји оте жа ва кла си фи ка ци ју не де мо крат ских ре жи ма  
Слу чај Ср би је оту да не пред ста вља из у зе так и из не на ђе ње. На кон 
што је сре ди ном пр ве де це ни је два де сет пр вог ве ка кон цепт из бор-
ног ауто ри та ри зма „уве ден“ у срп ску по ли тич ку на у ку (Па вло вић, 
Ан то нић, 2007), на ста ла су и не сла га ња ме ђу срп ским по ли ти ко-
ло зи ма по пи та њу пе ри о да у ко ме је Ср би ја при па да ла ре жи му из-
бор ног ауто ри та ри зма.

ИЗБОРНИАУТОРИТАРИЗАМУСРБИЈИ

Из бор ни ауто ри та ри зам као тип хи брид ног ре жи ма сре ди ном 
де ве де се тих го ди на ни је по сто јао ни у ан гло сак сон ској по ли тич кој 
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на у ци, па не чу ди лу та ње срп ске по ли ти ко ло ги је у по гле ду од ре-
ђе ња ка рак те ра и кла си фи ко ва ња Ми ло ше ви ће вог ре жи ма. Ди ја-
ме трал но су прот ни ста во ви, од сул та ни зма (Па вло вић, 2001; Ан-
то нић, 2002) и це за ри зма (Ан то нић, 1995) до не до вр ше не др жа ве 
(Ди ми три је вић, 2003) и пар ла мен тар не де мо кра ти је у „по чет ној 
фа зи ста би ли за ци је“ (Го а ти, 1996:9), по сле ди ца су хи брид ног ка-
рак те ра по ли тич ких уста но ва у Ср би ји. Кон сти ту ци о на ли за ци ја 
на че ла на ко ји ма се за сни ва ју кла сич не де мо кра ти је – су ве ре ност 
гра ђа на, вла да ви на пра ва, по де ла вла сти, стра нач ки плу ра ли зам, 
при ват на сво ји на, људ ска и ма њин ска пра ва, итд. – с по чет ка де ве-
де се тих и ре дов но одр жа ва ње так ми чар ских из бо ра, с јед не стра-
не, и ауто ри тар на по ли тич ка прак са уну тар се та де мо крат ских по-
ли тич ких уста но ва и фла грант но кр ше ње из бор не во ље гра ђа на у 
дру гој по ло ви ни де ве де се тих, са дру ге, на ве ли су ис тра жи ва че Ми-
ло ше ви ће вог ре жи ма на раз ли чи те за кључ ке ко ји су се кре та ли на 
ли ни ји од ис ти ца ња до пот пу ног не ги ра ња ње го вог де мо крат ског 
ка рак те ра. 

Тек са по ја вом књи ге Консолидација демократских устано
ва уСрбији после 2000. године Ду ша на Па вло ви ћа и Сло бо да на 
Ан то ни ћа 2007. го ди не срп ска по ли тич ка на у ка при хва та кон цепт 
из бор ног ауто ри та ри зма. Ме ђу тим, по ље ра зи ла же ња да нас по ста-
је утвр ђи ва ње пе ри о да у ко ме Ср би ју мо же мо кла си фи ко ва ти као 
хи брид ни, ауто ри тар ни ре жим са де мо крат ском одо ром, ре жим ко-
ји не бе жи од ре дов ног одр жа ва ња из бо ра, али у ко ме се из бор на 
утак ми ца не мо же ока рак те ри са ти као „сло бод на и по ште на“. Та-
ко по ме ну ти ауто ри твр де да су „уста но ве хи брид ног ре жи ма ко је 
су на ста ле за вре ме вла да ви не Сло бо да на Ми ло ше ви ћа у пе ри о-
ду 1990-2000. го ди не и оп ста ле јед но вре ме и по сле 2000. го ди не“ 
(Па вло вић, Ан то нић, 2007:287). И док је на кон па да Ми ло ше ви ћа, 
па све до 2003. го ди не не ста ла пр ва из бор на ма на, не тач но бро ја ње 
гла со ва, па се сто га из бо ри мо гу про гла си ти по ште ним, дру га ма на 
– кон тро ла вла сти над ме ди ји ма – оста ла је при сут на све до пар-
ла мен тар них из бо ра 2003, те из бо ри због то га ни су би ли сло бод-
ни (Исто, 85-86). Осим то га, Па вло вић и Ан то нић ука зу ју на низ 
де мо крат ских не до ста та ка у ра ду пар ла мен та, ме ша ње из вр шне 
вла сти у рад пра во су ђа у пе ри о ду 2000-2003, те твр де да је Ср би-
ја та да при па да ла по себ ном ти пу хи брид ног ре жи ма ко ји про ла зи 
кроз ди на мич не про ме не у ко ји ма се вла да од лу чу је за отва ра ње и 
пре ла зак у де мо крат ски по ре дак. Тач ку пре ла ска у из бор ну де мо-
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кра ти ју пред ста вља ју де цем бар ски из бо ри 2003. го ди не, што до ка-
зу ју при ка зом функ ци о ни са ња из бо ра, ме ди ја, пар ла мен та, суд ства 
и не за ви сних ре гу ла тор них те ла (Ре пу блич ка ра ди о ди фу зна аген-
ци ја) на кон 2003. го ди не (Исто, 105-124).

Пре ма Ми ла ну Јо ва но ви ћу оштар тест „сло бод них и по ште-
них“ из бо ра ко ји по ста вља ју Ан то нић и Па вло вић, а по ко ме „не 
по сто ји не ки уна пред од ре ђе ни број обла сти у ко ји ма је по треб но 
да до ђе до кр ше ња из бор них про це ду ра ко је би ква ли фи ко ва ле ре-
жим као об лик из бор ног ауто ри та ри зма, [већ је] до вољ на и јед на 
област, ако је кр ше ње озбиљ но“ (Исто, 81) не би про шао ни је дан 
из бор ни ци клус од 1990. го ди не, па би праг то ле ран ци је шта су 
„сло бод ни и фер“ из бо ри мо рао би ти ни жи, ма кар за из бор не ци-
клу се ко ји има ју прет кон сти ту тив ни ка рак тер. Јо ва но вић не твр-
ди да ни је би ло ра зних мањ ка во сти из бор ног по ступ ка и из бор них 
ма ни пу ла ци ја ко је су на ру ша ва ле стан дар де „сло бод них и по ште-
них“ из бо ра то ком де ве де се тих го ди на, али „они не оста вља ју ме-
ста тврд њи да су свииз бо ри у том пе ри о ду „би ли пу ка фа са да“ и 
„увек са мо фор мал ност“, од но сно да су по кра де ни, а то се у јав-
но сти узи ма као ак си ом“ (Јо ва но вић, 2008:65). По Јо ва но ви ћу, три 
из бор на ци клу са – 1990, 1992. и 1993. го ди не – се мо гу сма тра ти 
при хва тљи вим, иако не ис пу ња ва ју све кри те ри ју ме „сло бод них и 
фер из бо ра“, па је при ме ре ни је Ср би ју свр ста ти у ре жим из бор ног 
ауто ри та ри зма у пе ри о ду 1996-2000.

Тач ка пре ла ска Ср би је из ре жи ма из бор ног ауто ри та ри зма у 
из бор ну де мо кра ти ју – 2003. го ди на – пред мет је оспо ра ва ња од 
стра не Сла ви ше Ор ло ви ћа. Ор ло вић кон ста ту је да је Ср би ја по-
ста ла из бор на де мо кра ти ја већ 2000. го ди не, при че му се по зи ва 
на оце не свет ских ева лу а то ра (Fre e dom Ho u se ин декс гра ђан ских 
и по ли тич ких сло бо да, Bar tels mann Tran sfor ma tion In dex), као и 
на не по сто ја ње раз ли ка у функ ци о ни са њу по ли тич ких уста но-
ва у пе ри о ду 2000-2003. го ди не и пе ри о ду на кон 2003. го ди не. По 
Ор ло ви ћу, функ ци о ни са ње пар ла мен та – за ви сност по сла ни ка од 
из вр шне вла сти, под ре ђе ност Вла ди у до но ше њу за ко на, кр ше ња 
пар ла мен тар ног по ступ ка – као и од нос Вла де пре ма ме ди ји ма ни-
су из ме ње ни ни на кон 2003. го ди не (Ор ло вић, 2008:79-84). То га 
ипак не на во ди на за кљу чак да Ср би ја при па да ре жи му из бор ног 
ауто ри та ри зма и у пе ри о ду по сле 2003. го ди не, већ до тврд ње да 
до про ме не ре жи ма до ла зи 2000. го ди не, сеп тем бар ским пар ла мен-
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тар ним и пред сед нич ким из бо ри ма на са ве зном ни воу и улич ним 
про те сти ма ко ји су их пра ти ли 5. ок то бра.

При ка за на раз ми мо и ла же ња срп ских по ли ти ко ло га про из вод 
су не по сто ја ња ја сних кри те ри ју ма за про це ну шта кон цепт из бор-
ног ауто ри та ри зма пред ста вља и ко је је стан дар де по треб но ис пу-
ни ти да би мо гли да го во ри мо о „сло бод ним и по ште ним“ из бо ри-
ма ко ји и чи не срж из бор не де мо кра ти је и гра ни цу пре ко ко је се 
пре ла зи у из бор ни ауто ри та ри зам. Због то га Па вло вић и Ан то нић 
гре ше ка да у ци љу про це не тре нут ка ка да је Ср би ја пре шла из ре-
жи ма из бор ног ауто ри та ри зма у из бор ну де мо кра ти ју про у ча ва ју 
функ ци о ни са ње пар ла мен та, пра во су ђа, не за ви сних ре гу ла тор них 
те ла. По ло жај и рад на ве де них уста но ва нам по ка зу је ка ко де мо-
кра ти ја функ ци о ни ше у ме ђу и збор ном пе ри о ду и да ли се де мо-
крат ска кон со ли да ци ја про ду бљу је, али по ди за ње ка па ци те та де-
мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји не пред ста вља праг пре ко ко га 
се ула зи у ред из бор них де мо кра ти ја. Је ди но ме ри ло за про це ну 
је сте ква ли тет из бор ног про це са. 

Чак и ка да би при хва ти ли ме ри ла Па вло ви ћа и Ан то ни ћа је-
ди ни за кљу чак до ко га би до шли је да Ср би ја и да нас при па да 
ре жи му из бор ног ауто ри та ри зма. До ми на ци ја ег зе ку ти ве над ле-
ги сла ти вом и на Уста ву за сно ва на пот чи ње ност пар ла мен та ра ца 
стра нач ким вођ стви ма у фор ми пот пи си ва ња блан ко остав ки ко је 
стра нач ке цен тра ле мо гу ак ти ви ра ти у би ло ко је вре ме „не по слу-
шним“ по сла ни ци ма и ар би трар не про це не Ад ми ни стра тив ног од-
бо ра На род не скуп шти не РС о то ме ко ме при па да ман дат, по сла ни-
ку или пар ти ји, а ко је у нај ве ћој ме ри за ви се од то га шта од го ва ра 
скуп штин ској ве ћи ни по ка зу ју да срп ски пар ла мент функ ци о ни ше 
по ис тој ма три ци као и до 2003. го ди не.1) И ста ње у пра во су ђу је 
да ле ко од за до во ља ва ју ћег. По сту пак ре и збо ра су ди ја кри ти ко ван 
је од стра не Ве не ци јан ске ко ми си је Са ве та Евро пе, а зах тев за пре-
и спи ти ва њем из бо ра но си ла ца пра во суд них функ ци ја упу тио је и 
1)  Блан ко остав ке Ксе ни је Ми ли во је вић и Го ра на Па у но ви ћа, по сла ни ка Г17+, ак ти ви ра-

не су 2006. го ди не. Две го ди не ка сни је од лу че но је да ман да ти по сла ни ка ко ји су на пу-
сти ли СРС и фор ми ра ли но ви по сла нич ки клуб „На пред Ср би јо“ не при па да ју стран-
ци, већ по сла ни ци ма, док се у то ку 2010. сед ни це Ад ми ни стра тив ног од бо ра на ко ме се 
од лу чу је о пре стан ку ман да та Дра га ну Шор ма зу, по сла ни ку ДСС-а, већ не ко ли ко пу та 
од ла жу. Ко нач но, Устав ни суд Ср би је је про гла сио не у став ним од ред бе за ко на ко јим је 
омо гу ће но пот пи си ва ње блан ко остав ки и сло бо дан из бор кан ди да та са из бор не ли сте 
ко ји ће ући у пар ла мент на ло кал ном ни воу.
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пред сед ник Европ ске ко ми си је, че му се мо гу до да ти и по је ди нач ни 
при ти сци ко је пред став ни ци из вр шне вла сти вр ше на пра во су ђе.2) 

Слич на си ту а ци ја је ви дљи ва и ка да је у пи та њу функ ци о ни са-
ње „че твр те гра не“ вла сти, не за ви сних ре гу ла тор них те ла. Та ко су 
по сла ни ци но вим скуп штин ским по слов ни ком, од лу ком вла да ју ће 
ве ћи не и без са гла сно сти опо зи ци је, до би ли мо гућ ност да по кре ну 
по сту пак за утвр ђи ва ње од го вор но сти пред став ни ка ре гу ла тор них 
те ла. С об зи ром на чи ње ни цу да су кри ти ке од стра не За штит ни ка 
гра ђа на, По ве ре ни ка за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја, Аген ци је 
за бор бу про тив ко руп ци је све уче ста ли је и да су са њи хо ве стра-
не по кре ну ти по ступ ци за оце ну устав но сти за ко на пред Устав ним 
су дом ко је је скуп штин ска ве ћи на из гла са ла упр кос про ти вље њу 
струч не јав но сти, из ме не по слов ни ка отва ра ју мо гућ ност за об ра-
чун са не за ви сним ре гу ла тор ним те ли ма.3)

СТАНДАРДИ„СЛОБОДНИХИПОШТЕНИХ“ИЗБОРА

На ме ра сту ди је је да се у ци љу утвр ђи ва ња раз до бља у ко ме је 
Ср би ја при па да ла ре жи му из бор ног ауто ри та ри зма, за раз ли ку од 
Па вло ви ћа и Ан то ни ћа ко ји про ши ру ју кон цепт из бор ног ауто ри-
та ри зма, у фо кус про у ча ва ња по ста ве „сло бод ни и по ште ни“ из бо-
ре и ин те гри тет из бор ног про це са, па се пра во суд ни си стем сма тра 
ва жним за кла си фи ко ва ње ре жи ма у из бор ни ауто ри та ри зам или 
из бор ну де мо кра ти ју са мо у обла сти за шти те из бор ног пра ва и кр-
ше ња по је ди них по сту па ка из бор ног про це са. При то ме за у зи ма мо 
став да из бор не не ре гу лар но сти ко је су по сле ди ца не ком пе тент-
но сти ак те ра и не до стат ка ре сур са тре ба раз ли ко ва ти од оних ко је 
су ре зул тат на ме ра ва ног де ло ва ња, а од ба цу је мо ри ги дан став да 
би ло ко ја не пра вил ност ауто мат ски до во ди у пи та ње ле ги ти ми тет 
и де мо крат ски ка рак тер из бор ног про це са. У ту свр ху утвр ђу је мо 
че ти ри гру пе кри те ри ју ма за про це ну до сти за ња стан дар да „сло-
бод ни и фер“ из бо ри на осно ву ко јих ће мо ана ли зи ра ти из бор не 
ци клу се у Ср би ји. 
2)  Др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству прав де, Сло бо дан Хо мен, је на кон до но ше ња не-

пра во сна жне пре су де по ко јој су осло бо ђе на ше сто ри ца ху ли га на ко ји су пре ти ли но-
ви нар ки Б92 из ја вио да је нео п ход но пре и спи та ти рад су ди је што пред ста вља не до пу-
сти во ме ша ње из вр шне вла сти у рад пра во су ђа.

3)  Устав ни суд Ср би је про гла сио је про тив у став ним се дам од ред би За ко на о ин фор ми са-
њу у по ступ ку ко ји је по кре нуо ом буд сман, а на ја вље на је и оце на устав но сти још че-
ти ри за ко на чи јем су се до но ше њу ре гу ла тор на те ла про ти ви ла, За ко на о елек трон ским 
ко му ни ка ци ја ма, БИА, вој ним слу жба ма без бед но сти и За ко на о Аген ци ји за бор бу 
про тив ко руп ци је.
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Пр ва гру па – при хва та ње из бор них ре зул та та и ле ги ти ми тет 
из бо ра – се од но си на став уче сни ка из бор ног про це са у по гле ду 
ин те гри те та из бо ра, а сле де ће три – из бор ни дан и гла са ње; из бор-
ни си стем; боч не аре не из бор ног си сте ма – се за сни ва ју на про-
це на ма не у трал них по сма тра ча. У по след њу гру пу, боч не аре не 
из бор ног си сте ма, убра ја мо фи нан си ра ње из бор них кам па ња, рав-
но мер ну за сту пље ност у др жав ним ме ди ји ма и (зло)упо тре бу др-
жав них ре сур са, и праг то ле ран ци је у по гле ду ис пу ње но сти стан-
дар да „сло бод ни и по ште ни“ из бо ри у њој мо ра би ти флу ид ни ји, 
јер је не мо гу ће по сти ћи ап со лут но „јед на ке усло ве за игру“ за све 
из бор не ак те ре. Са дру ге стра не, сва ко кр ше ње из бор них пра ви ла 
и про це ду ра у ма кар јед ној од пре о ста лих обла сти до вољ но је да 
се утвр ди по сто ја ње ре жи ма из бор ног ауто ри та ри зма, чак иако су 
пра ви ла у свим дру гим ис по што ва на.

Про це на де мо крат ског ква ли те та из бор ног про це са ни је јед но-
став на. То ме до при но си и по сто ја ње че ти ри па ра док са: па ра док-
са ка па ци те та, јер се нај ве ће из бор не пре ва ре до га ђа ју у др жа ва ма 
у ко ји ма су опо зи ци о не пар ти је и по сма тра чи из бо ра сла бо ор га-
ни зо ва ни, те је те шко утвр ди ти по сто ја ње из бор не ма ни пу ла ци је; 
па ра док са об у хват но сти, јер се ши ре њем под руч ја по сма тра ња са 
из бор ног да на на сет струк тур них про бле ма ко ји се мо гу ја ви ти 
да ле ко пре са мих из бо ра обез бе ђу је ши ра осно ва за про це ну ин те-
гри те та из бо ра, али гу би спо соб ност да се утвр ди ко ли ки је  ути цај 
ма ни пу ла ци је струк тур ним еле мен ти ма на из бор не ре зул та те; па-
ра док са про це ду рал них про це на, јер су из бор ни ак те ри спрем ни да 
при хва те ре зул та те, чак и ка да су ма ни пу ла ци је би ле зна чај не, али 
уко ли ко не ути чу на ис ход из бо ра; и па ра док са кон вер ген ци је, јер 
са гла сност пар ти ја и по сма тра ча у по гле ду ин те гри те та из бо ра не 
мо ра би ти ре зул тат објек тив не про це не, већ по сто ја ња за јед нич ких 
ин те ре са (Hartlyn & McCoy, 2006:47-54). 

Ако на ве де ним па ра док си ма до да мо да на ме шта ње из бо-
ра у ве ћи ни слу ча је ва ни је пре суд но за из бор ни ис ход (Le ho ucq, 
2003:251), као и да по је ди ни ауто ри зах те ва ју да се при ли ком при-
ме не ми ни мал не гру пе стан дар да ко ји чи не „сло бод не и по ште не“ 
из бо ре у про це ни ква ли те та из бор ног по ступ ка во ди ра чу на и о 
кон тек сту, те да због то га тре ба узе ти у об зир ни во раз во ја др жа ве, 
ад ми ни стра тив не ка па ци те те или исто ри ју про це са де мо кра ти за-
ци је (пре ма: Hartlyn & McCoy, 2006:44) по ста је ја сно да ни ме ђу 
во де ћим ино стра ним ана ли ти ча ри ма из бо ра не по сто ји кон сен зус 
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о то ме ка ко ме ри ти обим и ин тен зи тет из бор них пре ва ра и утвр ди-
ти да ли је ути цај ма ни пу ла ци је из бор ним про це сом до вољ но јак 
да би се мо гло го во ри ти о по сто ја њу ре жи ма из бор ног ауто ри та ри-
зма. Оту да и ши рок спек тар гле ди шта шта су де мо крат ске нор ме 
ко је у из бор ном про це су јед на др жа ва мо ра да ис пу ни да би је од-
ре ди ли као из бор ну де мо кра ти ју.

Ан дре ас Ше длер утвр ђу је сед мо чла ни „ла нац де мо крат ског 
из бо ра“ и „ме ни ма ни пу ла ци је“ ко ји из бор ним ак те ри ма сто ји на 
рас по ла га њу и од чи је упо тре бе за ви си ин те гри тет из бор ног про-
це са. Де мо крат ски ла нац чи не: 1) пуномоћје гра ђа на да пре не су 
ауто ри тет за до но ше ње од лу ка на иза бра не пред став ни ке; 2) сло
бода снабдевања, тј. мо гућ ност гра ђа на да сло бод но фор ми ра ју, 
при кљу че се и по др жа ва ју ри вал ске пар ти је, кан ди да те и по ли ти-
ке; 3) слободазахтева, тј. мо гућ ност гра ђа на да уз по моћ ал тер на-
тив них из во ра ин фор ми са ња сло бод но фор ми ра ју пре фе рен ци је; 
4) инклузија, уни вер зал но и јед на ко пра во гла са; 5) изолација, сло-
бо да из ра жа ва ња пре фе рен ци је; 6) интегритет, јед на кост пра ва 
гла са и ком пе тент ни и не у трал ни из бор ни ор га ни; и 7) иреверзи
билност, пре у зи ма ње функ ци ја од стра не иза бра них пред став ни ка. 
Из бо ри су де мо крат ски са мо ако су све ка ри ке у лан цу по ве за не, а 
ауто ри тар ним вла да ри ма је на рас по ла га њу ди ја па зон раз ли чи тих 
по сту па ка ко јим ве зе мо гу пре ки ну ти: 1) очу ва ње резервисанихпо
зиција чи ји но си о ци ни су под ло жни из бо ру и резервисанихдомена
ко ји ма се иза бра ним пред став ни ци ма оне мо гу ћу је да ефек тив но 
вр ше власт; 2) искључењеифрагментацијаопо зи ци о них пар ти ја; 
3) репресија, огра ни че ње гра ђан ских и по ли тич ких пра ва, и непра
ведност, огра ни че ње у при сту пу ме ди ји ма и нов цу; 4) формалнои
неформалнолишавањеизборногправа; 5) принуда, за стра ши ва ње 
би ра ча, и корупција, ку по ви на гла со ва; 6) изборнапревараод стра-
не из бор них ор га на и институционална пристрасност у фор ми 
„по де ше них“ из бор них пра ви ла; и 7) старатељство, пот чи ње-
ност иза бра них пред став ни ка „го спо да ри ма из сен ке“, и преокрет 
ко јим се по бед ни ци спре ча ва ју да пре у зму функ ци ју (Sche dler, 
2002b:39-46).

Ел клит и Реј нолдс де ле из бор ни про цес у два на ест ба зич них 
ко ра ка у ко ји ма мо ра ју би ти до стиг ну ти де мо крат ски стан дар ди: 
прав ни оквир; из бор ни ме наџ мент; де мар ка ци ја из бор них је ди ни-
ца и би рач ких ме ста; еду ка ци ја би ра ча; ре ги стра ци ја би ра ча; но ми-
но ва ње и ре ги стра ци ја пар ти ја и кан ди да та, при ступ ди зај ну гла-
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сач ких ли сти ћа; из бор не кам па ње; гла са ње; бро ја ње гла со ва и об ја-
вљи ва ње из бор них ре зул та та; ре ша ва ње из бор них спо ро ва и жал-
би, ве ри фи ка ци ја ко нач них ре зул та та; им пле мен та ци ја из бор них 
ре зул та та; по сти збор не про це ду ре (El klit & Reynolds, 2002:92-96). 
Нај ва жни ју уло гу у очу ва њу ин те гри те та из бо ра, пре ма Ел кли ту и 
Реј нолд су, има из бор на ад ми ни стра ци ја. Са дру ге стра не, Ел клит 
у не што ста ри јој сту ди ји де ли де мо крат ске стан дар де „сло бод них 
и по ште них“ из бо ра у три фа зе из бор ног про це са – пре из бо ра, на 
дан из бо ра и по сле из бо ра – и раз ли ку је две ди мен зи је де мо крат-
ског из бор ног про це са: сло бод не из бо ре ко ји се сво де на кор пус 
гра ђан ских и по ли тич ких пра ва и по ште не из бо ре ко ји об у хва та-
ју го то во све еле мен те из бор ног си сте ма, од ре ги стра ци је би ра ча 
до об ја вљи ва ња ре зул та та, и по ка зу ју нам да су за кон ске нор ме 
по што ва не и да су сви уче сни ци у из бор ној тр ци рав но прав ни. У 
за ви сно сти од до сти за ња на ве де них стан дар да мо гу ће је иден ти-
фи ко ва ти три вр сте из бо ра: из бо ре ко ји не ис пу ња ва ју стан дар де 
ни јед не ди мен зи је; из бо ре ко ји има ју мањ ка во сти у свим кри те ри-
ју ми ма, али ко ји се сма тра ју при хва тљи вим јер пред ста вља ју ко рак 
ка де мо кра ти ји; и оне ко ји ис пу ња ва ју све стан дар де „сло бод них и 
по ште них“ из бо ра (El klit, 2000). 

Као што ви ди мо пре ци зност у по гле ду од ре ђе ња кри те ри ју ма 
за про це ну ин те гри те та и де мо крат ског ква ли те та из бо ра не по сто-
ји, иако је ве ли ки број ауто ра по ку шао да до ђе до ре ше ња из бор не 
сла га ли це и де фи ни ше праг при хва тљи во сти из бо ра као „сло бод-
них и по ште них“. Сто га ће мо у ци љу ана ли зе из бо ра у Ср би ји у 
пе ри о ду од 1990. го ди не при ла го ди ти Упутствозаоценуправног
оквиразаизборе ко је је раз вио Ме ђу на род ни ин сти тут за де мо кра-
ти ју и из бор ну аси стен ци ју и ана ли зи ра ти при ме ну из бор них стан-
дар да ко ји су у Упутству по де ље ни у пет на ест обла сти у из бор-
ној прак си Ср би је (In ter na ti o nal IDEA, 2002). При то ме раз ви ја мо 
4 гру пе кри те ри ју ма, од ко јих у по след њој праг то ле ран ци је по ди-
же мо на ви ше јер је очу ва ње јед на ких усло ва за све из бор не ак те ре 
нај че шће не до сти жно и у уста ље ним де мо крат ским др жа ва ма.

Пр ви кри те ри јум, при хва та ње из бор них ре зул та та и ле ги ти-
ми тет из бо ра, је нај лак ши за про це ну јер се за сни ва на по на ша-
њу по ли тич ких пар ти ја и њи хо вој про це ни ин те гри те та из бор ног 
про це са. Из бо ри се сма тра ју успе шним уко ли ко нај зна чај ни је пар-
ти је, би ло да су на вла сти или у опо зи ци ји, уче ству ју у из бор ном 
про це су и по шту ју из бор ни ис ход. По сле ди ца ма ни пу ла ци је из бо-
ри ма од стра не ауто ри тар них вла да ра мо же би ти бој кот из бо ра и 
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не при хва та ње из бор них ре зул та та од стра не опо зи ци је, али је, са 
дру ге стра не, мо гу ће и да глав не опо зи ци о не пар ти је не уче ству ју 
у из бор ном про це су све сне да не ма ју шан си за из бор ну по бе ду, као 
и да оспо ра ва ју ис ход из бо ра иако у то ку из бор ног по ступ ка ни је 
би ло кр ше ња де мо крат ских нор ми. У оба слу ча ја из бо ри не ма ју 
де мо крат ски ле ги ти ми тет, а је дан од два су прот ста вље на из бор на 
та бо ра фла грант но кр ши из бор ну во љу гра ђа на, те се не мо же го-
во ри ти о из бор ној де мо кра ти ји.

Дру ги сет стан дар да се по сред но и не по сред но од но си на сам 
чин гла са ња. Свим гра ђа ни ма, без об зи ра на ра су, пол, ре ли гиј ску и 
на ци о нал ну при пад ност мо ра би ти га ран то ва но пра во да би ра ју и 
бу ду би ра ни, као и пра во да уче ству ју у из бор ним рад ња ма без ика-
кве дис кри ми на ци је. Осим то га, прав ним ак ти ма и у прак си мо ра ју 
би ти за га ран то ва на основ на лич на и по ли тич ка пра ва – сло бо да 
удру жи ва ња, сло бо да оку пља ња, сло бо да штам пе, сло бо да ми сли и 
јав ног из ра жа ва ња, итд. – а свим по ли тич ким пар ти ја ма и кан ди да-
ти ма оси гу ра на мо гућ ност да уче ству ју на из бо ри ма. На би рач ким 
ме сти ма, ко ја мо ра ју би ти до ступ на свим гра ђа ни ма, нео п ход но је 
обез бе ди ти тај ност гла са ња, као и не при стра сне и тран спа рент не 
про це ду ре гла са ња, бро ја ња гла со ва и утвр ђи ва ња ко нач них ре-
зул та та из бо ра. Свим из бор ним ак те ри ма мо ра би ти га ран то ва на 
мо гућ ност да по сма тра ју из бор ни про цес, а при ти сци на би ра че и 
ку по ви на гла со ва без у слов но за бра ње ни и ка жња ва ни.

Тре ћу гру пу стан дар да са чи ња ва ју пра ви ла ко ја уре ђу ју нај-
бит ни је еле мен те из бор ног си сте ма и обез бе ђу ју рав но прав ност 
из бор них уче сни ка у ши рем про сто ру из бор ног над ме та ња. У овој 
гру пи, као и у прет ход ној, не сме ју по сто ја ти дис кри ми на тив не из-
бор не нор ме ко је би фа во ри зо ва ле јед ну од стра на у из бор ној тр ци. 
Иако не по сто ји са вр шен из бор ни си стем, те жња кре а то ра из бор-
ног мо де ла тре ба ло би да бу де по сти за ње кон сен зу са ре ле вант них 
по ли тич ких ак те ра о ње го вим основ ним еле мен ти ма – из бор ним 
је ди ни ца ма, кан ди до ва њу и из бор ној фор му ли – а про ме не из бор-
ног си сте ма, из бор на арит ме ти ка и ге о ме три ја, ко је ини ци ра вла-
да ју ћа ве ћи на, без са гла сно сти опо зи ци је, не би сме ле да је до ве ду 
до си стем ске пред но сти ко ја би озна ча ва ла бо љу по чет ну по зи ци ју 
у из бор ном над ме та њу. Гра ни це из бор них је ди ни ца тре ба да бу ду 
по ву че не та ко да се обез бе ди јед на ка вред ност свих гла со ва свих 
би ра ча, што зна чи да је дан пред став ник мо ра да се би ра на при бли-
жно јед нак број би ра ча. У ту свр ху, по треб но је из бе ћи ис цр та ва ње 
гра ни ца из бор них је ди ни ца по кри те ри ју му стра нач ких ин те ре са, 
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ge rryman de ring, ка ко би се кон цен три са ло вла сти то би рач ко те ло, а 
не у тра ли сао гла сач ки по тен ци јал по ли тич ких ри ва ла. Из бор ни ор-
га ни мо ра ју да бу ду осно ва ни и да функ ци о ни шу на на чин ко ји ће 
оси гу ра ти не при стра сно, не за ви сно и про фе си о нал но упра вља ње 
из бор ним про це сом, укљу чу ју ћи ту, ако је та ко за ко ном од ре ђе но, 
де ли ми та ци ју из бор них је ди ни ца, пре ци зно и тран спа рент но ру ко-
во ђе ње би рач ким спи ско ви ма, ди зајн гла сач ких ли сти ћа, за шти ту 
из бор ног пра ва и раз ма тра ње из бор них жал би, итд.

По след њи сет стан дар да пред ста вља ју боч не аре не из бор ног 
си сте ма, сло бо дан при ступ јав ним ме ди ји ма под јед на ким усло ви-
ма за све ак те ре и ба лан си ра но из ве шта ва ње, фи нан си ра ње пред-
из бор них и ре дов них ак тив но сти по ли тич ких пар ти ја, упо тре ба 
др жав них ре сур са и др жав ни мар ке тинг. Зна чај за кон ских од ред би 
ко је ре гу ли шу боч не аре не из бор ног си сте ма је сте у то ме да ни јед-
на пар ти ја или кан ди дат не бу ду фа во ри зо ва ни, фи нан сиј ски или 
кроз упо тре бу др жав них сред ста ва, ка ко би сви уче сни ци из бор ног 
про це са има ли јед на ке шан се за успех. Ме ђу тим, ап со лут ну рав но-
прав ност свих из бор них так ма ца у овој обла сти је те шко по сти ћи, 
па тре ба би ти оба зрив у до но ше њу су до ва о (не)по сто ја њу „јед на-
ких усло ва за све“ (even playing fi eld). У скла ду са тим нео др жи ва 
је и тврд ња да „ако до ђе до озбиљ ног кр ше ња [из борних процеду-
ра] у са мо јед ној од на бро ја них обла сти, то је већ до вољ но да се 
ка же ка ко по сто ји из бор ни ауто ри та ри зам, чак иако су пра ви ла у 
оста лим обла сти ма у пот пу но сти ис по што ва на“ (Па вло вић, Ан то-
нић, 2007:81). У том слу ча ју, зло у по тре ба јед ног јав ног пред у зе ћа, 
ПТТ Ср би ја, и ди стри бу ци ја ла жних уплат ни ца са ло гом Срп ске 
на пред не стран ке уочи ван ред них ло кал них из бо ра у Бо ру би ла би 
до во љан раз лог да Ср би ју 2010. го ди не свр ста мо у ре жи ме из бор-
ног ауто ри та ри зма. Због то га у ана ли зи са ве зних, ре пу блич ких и 
нај зна чај ни јих ло кал них из бо ра у Ср би ји од об но ве по ли тич ког 
плу ра ли зма 1990. го ди не по ла зи мо од пре ми се по ко јој у ре жи ме 
из бор ног ауто ри та ри зма спа да ју др жа ве ко је не ис пу ња ва ју стан-
дар де у три на ве де не обла сти – при хва та ње из бор них ре зул та та и 
ле ги ти ми тет из бо ра, из бор ни дан-гла са ње, из бор ни си стем – а да у 
че твр тој обла сти – боч ним аре на ма из бор ног си сте ма – стан дар де 
„фер“ из бо ра те шко до сти жу и уста ље не де мо кра ти је, па тре ба из-
бе ћи ола ко до но ше ње су до ва да Ср би ја ни је из бор на де мо кра ти ја 
уко ли ко, на при мер, стран ке ко је се на ла зе на вла сти има ју ви ше 
вре ме на у то ку пред из бор не кам па ње у ме ди ји ма под др жав ном 
кон тро лом. 
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ИЗБОРИУСРБИЈИ19902008.–„СЛОБОДНИИ
ПОШТЕНИ“?

Пр ви кри те ри јум, де мо крат ски ле ги ти ми тет и ин те гри тет из-
бор ног про це са као по сле ди ца уче шћа ре ле вант них стра на ка на 
из бо ри ма и при хва та ња из бор них ис хо да, не ис пу ња ва ју из бо ри 
одр жа ва ни од но вем бра 1996. до сеп тем бра 2000. го ди не. Кра јем 
1996. го ди не одр жа ни су из бо ри за Ве ће гра ђа на Са ве зне скуп шти-
не, пар ла мен тар ни из бо ри (у Цр ној Го ри) и ло кал ни из бо ри – оп-
штин ски, град ски и по кра јин ски. Успех Ко а ли ци је „За јед но“ на ло-
кал ном ни воу – град ском и оп штин ском – пре и на чен је од лу ка ма 
су до ва и из бор них ко ми си ја што је иза зва ло се ри ју ма сов них про-
те ста у де цем бру 1996. и ја ну а ру 1997. го ди не, да би тек на кон ин-
тер вен ци је ОЕБС-а На род на скуп шти на РС до не ла за кон ко јим је 
при зна ла, нај пре од у зе ту, из бор ну по бе ду опо зи ци је у спор ним оп-
шти на ма и гра до ви ма Ср би је. У то ку 1997. го ди не одр жа ни су пар-
ла мен тар ни из бо ри и два пу та пред сед нич ки из бо ри, јер на пр вим 
(21. сеп тем бра и 5. ок то бра) ни је иза бран пред сед ник Ре пу бли ке. 
Не за до вољ ни усло ви ма одр жа ва ња из бо ра два на ест опо зи ци о них 
пар ти ја, ме ђу ко ји ма и пар ла мен тар не стран ке ДС, ДСС и ГСС, 
до не ле су од лу ку да бој ко ту ју из бо ре што је угро зи ло ре пре зен та-
тив ност ре пу блич ког пар ла мен та и окр њи ло де мо крат ски ле ги ти-
ми тет иза бра них ин сти ту ци ја. И на кра ју, 2000. го ди не рас пи са ни 
су из бо ри за Ве ће гра ђа на и Ве ће ре пу бли ка Са ве зне скуп шти не, 
пред сед ни ка СРЈ, као и ло кал ни и по кра јин ски из бо ри, ко ји су ре-
зул ти ра ли из бор ном по бе дом опо зи ци о ног ДОС-а и по ку ша ји ма 
до та да вла да ју ће ве ћи не да по ни шти из бор ну во љу гра ђа на и уз 
по моћ Са ве зне из бор не ко ми си је рас пи ше дру ги круг пред сед нич-
ких из бо ра. То је до ве ло до гра ђан ске не по слу шно сти и ма сов них 
де мон стра ци ја гра ђа на 5. ок то бра ко ји су „при мо ра ли“ Са ве зни 
устав ни суд да по ни шти од лу ке СИК-а и прак тич но про гла си Во ји-
сла ва Ко шту ни цу за пред сед ни ка СРЈ (Го а ти, 2001:243-246). 

Очи то је да је не при хва та ње из бор них ре зул та та и не из ла зак 
на из бо ре опо зи ци о них пар ти ја у пе ри о ду од 1996. до 2000. го ди не 
по сле ди ца из бор них ма ни пу ла ци ја и на ру ша ва ња стан дар да „сло-
бод них и по ште них“ из бо ра из дру ге гру пе кри те ри ју ма, из бор ни 
дан-гла са ње. Док је на из бо ри ма 1996. и 2000. из бор на во ља гра-
ђа на пре кра ја на на кнад но, од лу ка ма из бор них ко ми си ја и су до-
ва, пред сед нич ки из бо ри одр жа ни де цем бра 1997. го ди не би ли су 
пред мет ди рект ног „фри зи ра ња“ из бор них ре зул та та. Ком па ра тив-
на ана ли за из бор не пар ти ци па ци је у дру гом кру гу сеп тем бар ских 
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и де цем бар ских пред сед нич ких из бо ра у по је ди ним из бор ним је-
ди ни ца ма на Ко со ву и Ме то хи ји ко ју је оба вио Цен тар за сло бод-
не из бо ре и де мо кра ти ју по ка зу је да је раз ли ка у из ла зно сти би ла 
огром на у де ло ви ма ју жне срп ске по кра ји не на ста ње не ал бан ским 
ста нов ни штвом, иако су ал бан ци бој ко то ва ли све из бор не ци клу се 
у Ср би ји (Це СИД, 1997).

За раз ли ку од из бо ра одр жа них од 1996. до 2000. го ди не, на 
пред сед нич ким и пар ла мен тар ним из бо ри ма 1990. го ди не ни је би-
ло кри во тво ре ња из бор них ре зул та та. Убе дљи ву по бе ду у пр вом 
кру гу са 65,34% гла со ва од нео је Сло бо дан Ми ло ше вић. Ме ђу тим, 
стан дар ди „сло бод них и по ште них“ из бо ра на ру ше ни су у тре ћој 
обла сти, при ли ком кон стру и са ња из бор ног мо де ла по ко ме су се 
од ви ја ли из бо ри за На род ну скуп шти ну РС. Во де ћи се стра нач ким 
ин те ре си ма у рас пра ви о мо де лу за пр ве ви ше стра нач ке из бо ре све 
по ли тич ке пар ти је за у зе ле су оче ки ва не по зи ци је. СПС, ко ји је на-
сле дио по ли тич ку ин фра стук ту ру Са ве за ко му ни ста и по се до вао 
раз ви је ну ор га ни за ци о ну мре жу, ма те ри јал на и фи нан сиј ска сред-
ства и ис ку сни је ка дро ве, оп ти рао је за ве ћин ски, док су се но-
во фор ми ра не опо зи ци о не пар ти је, го то во јед но гла сно, за ла га ле за 
про пор ци о нал ни из бор ни си стем, са јед ном из бор ном је ди ни цом 
и што ни жим из бор ним цен зу сом. При ме на дво кру жног ве ћин ског 
из бор ног си сте ма про из ве ла је оче ки ва не по сле ди це, фа бри ко ва ње 
пар ла мен тар не ве ћи не, па је СПС са 46,08% гла со ва осво јио 194 
ман да та, од но сно 77,6%. Да је усво јен про пор ци о нал ни мо дел за 
ко ји се за ла га ла опо зи ци ја СПС би осво јио од 121 до 148 ман да та, 
у за ви сно сти од при ме ње не фор му ле за тран спо но ва ње гла со ва у 
ман да те (Јо ва но вић, 1997:153). Осим то га, „кро је њем“ из бор них 
је ди ни ца на ру шен је прин цип јед на ко сти би рач ког пра ва. Са мо је 
107 (42 од сто) из бор них окру га фор ми ра но та ко да об у хва та ју при-
бли жно јед нак (± 10%) број гра ђа на са би рач ким пра вом, а ра спон у 
ве ли чи ни из бор них је ди ни ца је до сти зао 7,5 (Јо ва но вић, 1997:134).

Бор ба вла сти и опо зи ци је око из бор них пра ви ла на ста вље на 
је и ка сни је. Нај пре су опо зи ци о не пар ти је – ДС, СПО – од би ле да 
уче ству ју на са ве зним из бо ри ма ма ја 1992. го ди не одр жа ним по 
ме шо ви том, „ро вов ском“ из бор ном си сте му  у ко ме се јед на по ло-
ви на по сла ни ка би ра ла по си сте му сра змер ног пред став ни штва, а 
дру га на јед но кру жним ве ћин ским из бо ри ма. Ка сни је, то ком го-
ди не, на пу штен је ком би но ва ни из бор ни си стем на стао као плод 
до го во ра вла да ју ћих пар ти ја у Ср би ји и Цр ној Го ри, те је на Окру-
глом сто лу вла сти и опо зи ци је из ме ње но и, по кључ ним из бор ним 
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ин сти ту ти ма, ујед на че но из бор но за ко но дав ство на са ве зном и ре-
пу блич ком ни воу. Усту пак вла сти свео се на од у ста ја ње од ве ћин-
ског из бор ног мо де ла, док су се нај жуч ни је по ле ми ке во ди ле око 
бро ја из бор них је ди ни ца. До го вор је пред ста вљао ком про мис два 
пред ло же на ре ше ња, опо зи ци о ног пред ло га о Ср би ји као јед ној из-
бор ној је ди ни ци и на цр та СПС-а ко јим би Ср би ја би ла по де ље на на 
ве ћи број ма њих из бор них је ди ни ца. Ре зул тат Окру глог сто ла био 
је про пор ци о нал ни из бор ни мо дел са де вет ве ли ких из бор них је-
ди ни ца, у ко ји ма се би ра ло од 22 до 29 по сла ни ка, са из у зет ком из-
бор не је ди ни це 1 „Бе о град“ у ко јој је до де љи ва но 46 по сла нич ких 
ман да та, чи ме је пот пу но очу ва на про пор ци о нал ност из ме ђу бро ја 
осво је них гла со ва и ман да та. По та квом из бор ном мо де лу одр жа-
на су два из бор на ци клу са (1992, 1993) на ко ји ма је СПС осва јао 
ре ла тив ну ве ћи ну ман да та – 101 и 123 – али је успе вао да за др жи 
по лу ге вла сти нај пре кроз ма њин ску вла ду уз по др шку СРС-а, а 
за тим кроз ко а ли ци о ну вла ду са Но вом де мо кра ти јом, чла ни цом 
пред из бор не ко а ли ци је ДЕ ПОС. У оба слу ча ја ва ри јан та са јед ном 
из бор ном је ди ни цом не би зна чај ни је ме ња ла из бор ни ис ход, па би 
у за ви сно сти од ко ри шће не фор му ле за тран спо но ва ње гла со ва у 
ман да те СПС осва јао од 99 до 118 – 1992. го ди не – од но сно од 92 
до 110 ман да та – 1993. го ди не (Јо ва но вић, 1997:190, 226).

Ме ђу тим, из бор ни мо дел је про ме њен на са ве зним – 1996. го-
ди не – и ре пу блич ким из бо ри ма – 1997. го ди не – по ве ћа њем бро ја 
из бор них је ди ни ца. Ка ко сте пен про пор ци о нал но сти ди рект но за-
ви си од ве ли чи не из бор не је ди ни це, ма ле из бор не је ди ни це до ве ле 
су до дис тор зи је при тран спо но ва њу гла со ва у ман да те што ова кав 
из бор ни мо дел при бли жа ва по сле ди ца ма ка рак те ри стич ним за ве-
ћин ски из бор ни си стем. По ве ћа ње бро ја из бор них окру га би ло је 
и је дан од раз ло га бој ко та пар ла мен тар них из бо ра 1997. од стра-
не не ких опо зи ци о них пар ти ја. Ма ни пу ла ци је из бор ним си сте мом 
би ло је и на из бо ри ма за По кра јин ску скуп шти ну 1996. го ди не. 
Пре ма тој ва ри јан ти дво кру жног ве ћин ског си сте ма, сма тра се иза-
бра ним кан ди дат ко ји је осво јио ап со лут ну ве ћи ну гла со ва у пр вом 
кру гу, а ако то ни ко ме не по ђе за ру ком до ла зи до дру гог кру га у 
ко ме уче ству је тро је нај у спе шни јих кан ди да та. Циљ је био раз би-
ја ње гла со ва опо зи ци о них пар ти ја у дру гом кру гу, у ко ме би се, 
пре ма оче ки ва њи ма, на шао је дан кан ди дат СПС-а и два кан ди да та 
опо зи ци је. Ова кав из бор ни мо дел при ме њен је и на по кра јин ским 
из бо ри ма 2000. го ди не.



- 20 -

ДЕМОКРАТИЗАЦИЈАКРОЗИЗБОРЕ...ДушанВучићевић

Из бор не ге о ме три је ни су би ли по ште ђе ни ни из бо ри за Са ве-
зну скуп шти ну сеп тем бра 2000. го ди не. Број из бор них је ди ни ца 
сма њен је са 29 на 26, а 12 ман да та ко ји су при па да ли из бор ним 
је ди ни ца ма са те ри то ри је Ко со ва и Ме то хи је при до да то је из бор-
ним је ди ни ца ма „Про ку пље“ и „Вра ње“ ко је су то ком де ве де се тих 
ва жи ле за  гла сач ке твр ђа ве вла да ју ћег СПС-а. Осим то га, из бор-
ним за ко ном оформ ље на је Са ве зна из бор на ко ми си ја са ста вље на 
од де сет чла но ва ко је би ра Са ве зна скуп шти на и осам ко је би ра ју 
пред ла га чи из бор них ли ста, а ко ја је све од лу ке, па и ону о об ја-
вљи ва њу ко нач них ре зул та та из бо ра, до но си ла ве ћи ном гла со ва, 
што је отво ри ло мо гућ ност за пре гла са ва ње (Го а ти, 2001:238).

Не ко ли ко да на на кон ок то бар ских про ме на до нет је, на пред лог 
Срп ске ра ди кал не стран ке, но ви За кон о из бо ру на род них по сла-
ни ка ко јим је чи та ва те ри то ри ја Ср би је пре тво ре на у јед ну из бор-
ну је ди ни цу. Иако је и но ви за кон имао ма ње не до стат ке (Це СИД, 
2001:19-24), опо зи ци о не пар ти је то ком пр ве де це ни је 21. ве ка ни су 
има ле при го во ре на ба зич не из бор не ин сти ту те де фи ни са не за ко-
ном, па се и је ди на ње го ва из ме на све ла на уки да ње пе то про цент-
ног из бор ног пра га за стран ке на ци о нал них ма њи на 2003. го ди не. 

Ка ко смо при ка за ли, у пе ри о ду од 1990. до 2000. го ди не бор ба 
опо зи ци је и вла сти во ди ла се на два ни воа. Сна ге су се од ме ра ва ле 
на под руч ју при до би ја ња по ве ре ња би ра ча, али и на „ме та-ни воу“ 
у ко ме су се у пи та ње до во ди ла и са ма пра ви ла игре ко ја уре ђу ју 
из бор ну утак ми цу. Стра те ги је вла сти и опо зи ци је те жи ле су утвр-
ђи ва њу из бор них пра ви ла ко ја би од го ва ра ла вла сти тим стра нач-
ким ин те ре си ма, и у тој ис пре пле те ној игри око гла со ва и пра ви ла 
ве ћи успех је имао СПС. Ако по сма тра мо из бор не ци клу се од 1990. 
до 2000. го ди не са мо су из бо ри из де цем бра 1992. и 1993. го ди не 
одр жа ни по из бор ном мо де лу ко ји ни је фа во ри зо вао јед ну од ри-
вал ских стра на, док су сви оста ли да ва ли по чет ну пред ност вла-
да ју ћој пар ти ји због че га и не ис пу ња ва ју стан дар де „сло бод них и 
по ште них“ из бо ра.

Рав но прав ност из бор них так ма ца од ус по ста вља на ви ше стра-
нач ја би ла је на ру ше на и у боч ним аре на ма из бор ног си сте ма. СПС 
је ко ри стио др жав не ре сур се, а из ве шта ва ње о пред из бор ним ак-
тив но сти ма вла сти и опо зи ци је ни је би ло ба лан си ра но. До ми на ци-
ја СПС-а у ме диј ској сфе ри на ро чи то је би ла ви дљи ва на кон 1998. 
го ди не ка да су вла да ју ће пар ти је по ја ча ле кон тро лу не са мо над 
зва нич ним, већ и над не за ви сним ме ди ји ма. Фи нан сиј ске ка зне и 
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дру ги об ли ци при ти са ка до ве ли су до га ше ња ве ћег бро ја ан ти-
ре жим ских ме ди ја и си сте мат ског гу ше ња сло бо де ме ди ја. То ком 
пр ве по ло ви не де ве де се тих си ту а ци ја је би ла под но шљи ви ја, али 
је у елек трон ским и штам па ним сред стви ма ин фор ми са ња под др-
жав ном кон тро лом СПС имао по вла шће ни по ло жај што по твр ђу ју 
ре зул та ти ем пи риј ских ис тра жи ва ња пра ће ња из бор них кам па ња 
у ре ле вант ним сред стви ма ин фор ми са ња (Го а ти, 2001:38-39, 97-
98,109-110, 123-124). 

По сле пе то ок то бар ских про ме на до го ди ле су се по зи тив ни 
по ма ци у по гле ду ба лан си ра ног из ве шта ва ња о пред из бор ним ак-
тив но сти ма по ли тич ких опо не на та, па су јав ни ме ди ји на де цем-
бар ским из бо ри ма 2000. го ди не ма хом по што ва ли рав но прав ну 
за сту пље ност стра на ка у „из бор ном вре ме ну“. Ме ђу тим, по ло жај 
ко а ли ци је ДОС био је фа во ри зо ван усту па њем мар ке тин шког про-
сто ра и вре ме на не вла ди ним ор га ни за ци ја ма ко је су је по др жа ва ле, 
а ме ди ји ни су би ли иму ни ни на кр ше ње из бор них оба ве за у вре-
ме из бор не ти ши не (Го а ти, 2001:262-263). Иако би би ло оче ки ва но 
да је на кон ско ро де це ни је од ру ше ња Ми ло ше ви ће вог ре жи ма, на 
пар ла мен тар ним из бо ри ма 2008. го ди не, ста ње у ме диј ској сфе ри 
из ме ње но, ем пи риј ска ана ли за пра ће ња из бор них кам па ња у сред-
стви ма ин фор ми са ња по ка зу је да су не га тив на кам па ња, при стра-
сност од ре ђе них ме ди ја и др жав ни мар ке тинг и да ље део срп ске 
ме диј ске ствар но сти (Ми ли во је вић, Кла чар & Ни ко лић, 2008:92-
102). На кон 2000. го ди не је до шло до про ме не, али у ре до сле ду 
до де љи ва ња уло га. Глав не ме диј ске уло ге при па ле су не ка да шњој 
опо зи ци ји, а спо ред не пар ти ја ма ко је су то ком де ве де се тих пред-
ста вља ле ре жи се ре ме диј ског не ба. Ап со лут на јед на кост из бор них 
усло ва, ко ју зах те ва ју по је ди ни ис тра жи ва чи из бо ра, сто га пред-
ста вља уто пи ју. Због то га смо се у ана ли зи до сти за ња стан дар да 
„сло бод ни и по ште ни“ из бо ри кон цен три са ли на уче шће на из бо-
ри ма и при хва та ње из бор них ре зул та та, ка ко од стра не из бор них 
по бед ни ка, та ко и по ра же них, про цес гла са ња и ба зич не из бор не 
ин сти ту те, а ума њи ли зна чај „боч них аре на“ из бор ног си сте ма. 

Ис пи ти ва ње на ве де них ва ри ја бли (Та бе ла 1) по ка за ло је да је 
ин те гри тет из бор ног про це са у Ср би ји, у ма њој или ве ћој ме ри, 
био спо ран у пе ри о ду од де цем бра 1990. (ре пу блич ки – пар ла мен-
тар ни и пред сед нич ки из бо ри) до ма ја 1992. (са ве зни – пар ла мен-
тар ни из бо ри), као и од но вем бра 1996. (по кра јин ски, град ски и 
оп штин ски; са ве зни – пар ла мен тар ни из бо ри) до сеп тем бра 2000. 
(по кра јин ски, град ски и оп штин ски; са ве зни – пар ла мен тар ни и 
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пред сед нич ки из бо ри). Ме ђу тим, ре пу блич ки пар ла мен тар ни из-
бо ри из де цем бра 1992. и 1993. го ди не за до во ља ва ју ми ни мал не 
де мо крат ске стан дар де, иако је би ло не до ста та ка и не пра вил но сти 
у обла сти ме диј ског из ве шта ва ња. О ис пу ње но сти стан дар да све-
до че и по ли тич ке по сле ди це из бо ра. Да су опо зи ци о не пар ти је, уз 
ве ћи ну по сла нич ких ман да та ко је су осво ји ле, би ле сло жни је СПС 
је већ та да мо гао да из гу би власт. Са дру ге стра не, ис пу ње ност 
стан дар да „сло бод ни и фер“ из бо ри ни је спор на на кон сеп тем бар-
ских из бо ра 2000. го ди не ма да су се од ре ђе ни из бор ни ци клу си 
од ви ја ли у ат мос фе ри ко ја ни је обе леж је уста ље них де мо кра ти-
ја – дис курс кон флик та, пред ста вља ње из бо ра као суд бин ских и 
за стра ши ва ње гра ђа на по бе дом из бор них ри ва ла – уз по вла шћен 
по ло жај кан ди да та вла да ју ћих пар ти ја и по вре ме ну зло у по тре бу 
др жав них ре сур са.
Та бе ла. 1. Стан дар ди „сло бод них и по ште них“ из бо ра у Ср би ји – 

1990-2008.

из бо ри ле ги ти ми тет 
из бо ра из бор ни дан-гла са ње из бор ни 

си стем
дец. 1990 да да не
мај 1992. не да не
дец. 1992. да да да
дец. 1993. да да да
нов. 1996. не де не
сеп. 1997. не не не
сеп. 2000. не не не
дец. 2000. да да да
је сен 2002. да да да
је сен 2003. да да да
јун 2004. да да да
јан. 2007. да да да
јан. 2008. да да да
мај 2008. да да да

Ана ли за ин те гри те та из бор ног про це са у Ср би ји од об но ве 
по ли тич ког плу ра ли зма је по ка за ла да кри те ри ју ме „сло бод них и 
фер“ из бо ра ис пу ња ва ју два из бор на ци клу са то ком де ве де се тих – 
де цем бар 1992. и 1993. – и сви из бо ри од де цем бра 2000. го ди не. 
На кон 2000. го ди не три пу та су одр жа ни пар ла мен тар ни из бо ри 
(2003, 2007, 2008) и чак пет пу та пред сед нич ки из бо ри (два пу та 
2002, 2003, 2004, 2008). Сви они ис пу ња ва ју три ба зич на кри те ри-
ју ма за про це ну де мо крат ског ква ли те та из бор ног про це са, из бор-
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ни ак те ри су при хва та ли из бор не ре зул та те, ни је би ло из бор них 
кра ђа, ни ти ма ни пу ла ци ја ба зич ним ин сти ту ти ма из бор ног си сте-
ма ко је би у по вла шћен по ло жај до ве ле не ке од уче сни ка из бор ног 
про це са. Ме ђу тим, у ме диј ској обла сти ни у јед ном од из бор них 
ци клу са ни су по сто ја ли јед на ки усло ви за све, што је, по на ма, и 
не мо гу ће, иако се на из бо ри ма одр жа ним у је сен 2003. го ди не – 
пред сед нич ки у но вем бру, пар ла мен тар ни у де цем бру – оти шло 
нај да ље у по гле ду рав но прав ног трет ма на свих из бор них ак те ра у 
сред стви ма ин фор ми са ња и ба лан си ра ног из ве шта ва ња о пред из-
бор ним ак тив но сти ма (Це СИД, 2003; Це СИД, 2004).

На ла зи до ко јих смо до шли раз ли ку ју се од про це на срп ских 
по ли ти ко ло га ко ји су се до са да ба ви ли про бле ма ти ком из бор ног 
ауто ри та ри зма. И док су они из бор ни ауто ри та ри зам до во ди ли 
у ве зу са са мо јед ним раз до бљем у са вре ме ној срп ској исто ри ји 
– 1990-2003. (Ан то нић, Па вло вић), 1990-2000. (Ор ло вић), 1996-
2000. (Јо ва но вић) – ми шље ња смо да стан дар де „сло бод них и по-
ште них“ из бо ра, на шта сво ди мо раз ли ку из ме ђу из бор ног ауто ри-
та ри зма и из бор не де мо кра ти је, ис пу ња ва ју из бо ри одр жа ни у пе-
ри о ду де цем бар 1992-1993. и сви из бо ри од де цем бра 2000. го ди не, 
па Ср би ју кла си фи ку је мо као ре жим из бор ног ауто ри та ри зма у два 
раз ли чи та пе ри о да – 1990-1992, 1996-2000. 

При ка за на раз ми мо и ла же ња раз ли чи тих ауто ра у по гле ду раз-
до бља у ко ме је Ср би ја при па да ла ре жи му из бор ног ауто ри та ри зма 
ни су по ка за тељ сла бо сти по ли ти ко ло ги је и ње не не мо ћи да до ђе 
до уни вер зал не исти не за сно ва не на ста во ви ма ко ји су при хва тљи-
ви за све. Не сла га ња су, пре све га, по сле ди ца од ре ђе ња дру га чи јих 
ва ри ја бли и кри те ри ју ма на осно ву ко јих ће се про це њи ва ти сте пен 
оства ре но сти де мо крат ских из бор них стан дар да. Ле стви ца на ко-
јој по ста вља мо гра ни цу из ме ђу из бор ног ауто ри та ри зма и из бор не 
де мо кра ти је ствар је про це не и ра су ђи ва ња ауто ра, а не пре ци зног 
ме ре ња. Због то га ће ком пли ко ва ни слу ча је ви, ка кав је и Ср би ја, и 
да ље иза зи ва ти кон тро вер зе.

Du san Vu ci ce vic
De moc ra ti za tion thro ugh elec ti ons

Elec to ral aut ho ri ta ri a nism in Ser bia
Sum mary 

The emergence of new forms of authoritarianismwhich
are combining democratic and authoritarian elements,
formal democratic rules and procedures and authorita
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rianpoliticalpractices,aggravateddelineationoflimitof
theconceptofdemocracyandforcedtheacademicpublic
toreviewandreformulatepreviouslyacquiredknowledge
in thefieldofpolitical science.Theauthorprovidesba
sicassumptionsof theconceptofelectoralauthoritaria
nismwhichdiverge fromclosednondemocraticregimes
bytheregularmaintenanceofmultipartyandcompetitive
elections,butelectionsheldinconditionsthatarenotfree
andfairiswhatdifferentiatedEAregimesfromtheelecto
raldemocracy.Establishingstandardsof“freeandfair”
electionsandanalysingtheircompliancewiththeSerbian
electionssincetherestorationofpoliticalpluralism,aut
horprovidescontributiontoongoingdebateaboutthena
tureandcharacterofMilosevic’sregime.
Кeywords:elections,electoralauthoritarianism,electo
raldemocracy,Serbia
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Re su me
The survival of authoritarianism in the form of single
partyregimes,militaryregimesandtraditionalmonarchi
es,aswellasdelayintheprocessoftransitiontodemoc
racyandthebirthofnewformsofauthoritarianismhave
shown that the democratic optimism caused by the col
lapseofauthoritarianandtotalitarianregimesaroundthe
worldwasexcessive.Newformsofauthoritarianismwere
hidingbehindademocraticfasadeandformaldemocratic
rulesandprocedures,andthefloodofauthoritarianregi
meswithdemocraticgarbthrewintheforefrontquestion
ofwhatdemocracyisandwhatisnot.Meantime,emergen
ceofnewformsofauthoritarianismwhichcombinesde
mocraticandundemocraticattributesresultsincomplete
terminologicalconfusion inpolitical science.Dictablan
da,democradura,delegativedemocracy,illiberaldemoc
racy, hybrid regime, semidemocracy, semiauthoritari
anism, pseudodemocracy, competitive authoritarianism,
electoralauthoritarianism,areonlysomeofthenamesfor
regimesthataredifficulttoclassifyintooneofthebasic
categoriessuchasdemocracyorauthoritarianism.Hen
ce, it is no surprisewandering serbianpolitical science
intermsofdeterminingthecharacterandclassificationof
theMilosevicregime,becausetheelectoralauthoritaria
nismasasortofhybridregimeofthemidninetiesdidnot
existevenintheanglosaxonpoliticalscience.
OnlywiththeappearanceofDusanPavlovicandSlobo
danAntonic’s book The consolidation of democratic in
stitutions in Serbia after 2000 in 2007Serbianpolitical
scienceacceptstheconceptofelectoralauthoritarianism.
The concept of electoral authoritarianism distinguished
fromclosednondemocraticregimesbytheregularmain
tenanceofcompetitiveandmultipartyelectionsinwhich
citizenswithuniversalsuffragemadetheselectionofoffi
cialswhowilloccupythehighestgovernmentalpositions.
However,electionsarewhatdifferentiatesthehybridregi
mesfromelectoraldemocracy.Unlikethelatter,inwhich
the election free and fair games, election contest in the
electoralauthoritarianismregimesisasubjectofserious,
systematicandwidespreadmanipulationandcannotbe
considereddemocratic.Whilemostpoliticalexpertsagree
thatMilosevicregimebelongstotheregimesofelectoral
authoritarianism, the point of divergence now becomes
determiningtheperiodinwhichSerbiacanbeclassified
as a hybrid, an authoritarian regimewith a democratic
robe, a regimewhichdoes not avoid regular holdingof
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elections,but inwhichelectoralcontestcannotbecha
racterizedasa«freeandfair.»
Inthisarticleauthorcreatesanalitycalframeworktome
asure«freeandfair»electionsthatformthecoreofelec
toral democracy and the frontier beyond it degenerates
intotheelectoralauthoritarianism.Forthisgoal,author
analyzeallelectoralcyclesinSerbiasincetherestoration
ofpoliticalpluralismonfourdifferentlevelstheaccep
tance of election results and the legitimacy of the elec
tions, electionday  voting, the electoral system, lateral
arenasofelectoralsystem.Anyviolationofelectionrules
andproceduresinoneofthefirstthreeareasissufficientto
identifytheformsofelectoralauthoritarianism,eventho
ughtherulesinothersarerespected.Ontheotherhand,
inthelastgroupofcriteria,lateralarenasofelectoralsys
tem,which include the financing of election campaigns,
equitablerepresentationinstatemediaandthe(mis)useof
stateresources,thresholdsintermsofmeetingstandards
of“freeandfair”electionsshouldbemorefluid,because
it is impossible toachieveabsoluteeven“playingfield”
forallelectoralstakeholders.
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