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I ЗАШТО ИЗБОРИ ПОСТОЈЕ?
а. Основне супстанце модерне демократије
У модерним демократијама подразумева се да је потребно већини дати могућност да
одлучује у ком ће се правцу одређено друштво кретати. Демократија у корену своје речи
подразумева владавину народа. Поред овог терминолошког значења, можемо приметити и читав
један низ критеријума који представљају базичне супстанце данашњег појма модерне
демократије. Ту би спадали владавина већине и заштита мањина, подела власти, владавина
права, партијски плурализам и људска права. Ове базичне супстанце имају различите концепте и
модалитете свога остваривања, као и различит ниво развијености у појединим државама,
културама и цивилизацијама, али постоји извесни минимални ниво око којих постоји консензус у
земљама које се сврставају у модерне демократије.

б. Концепт грађанске суверености
Иако је у историјским врлетима положај обичног човека имао своје варијације, приметан је
тренд раста права човека и његовог полажаја у друштву. Суверенитет је врховна власт државе, која
као апсолутна и недељива мора имати своје логичко оправдање за своје постојање.
У почетку се сувереност приписивала Богу у чије су име његови овоземаљски изасланици
владали (теократске теорије). У политичким сукобима појединих владара и цркве изнедрила се
концепција да се сувереност владара стиче простим рођењем у владајућој династији. Временом је,
међутим, са ових апстрактних висина фокус спуштан ка човеку. Тако се постојање државне власти
почело правдати концептом друштвеног уговора који постоји између државне власти и човека.
Различити теоретичари су, полазећи од различитих мотива, долазили до различитих закључака.
Тако су неки у друштвеном уговору који је заправо представљао фикцију којом се вршење власти
поверава, видели начин да се људи, јер је човек човеку вук, заштите једни од других, те се зарад
сопствене сигурности човек предао и покорио некој власти као сада апсолутном суверену (Хобс).
Други су заправо сматрали да је друштвеним уговором човек повратио изгубљену слободу која му
природно припада и да кроз владавину закона изражава општу вољу којом ће остварити опште
добро (Ж. Ж. Русо). Иако различитих модалитета, несумњиво је да је „највећи допринос ове
теорије што се власт са неба и са Бога спустила на земљу и на људе“ (Р. Марковић).
Нове теорије су заправо теоретски уобличавана нова реалност којом се исказивала мисао
да држава постоји због народа, а не народ због државе. Отуда је и демократија одређивана као
„власт народа, од народа за народ“ (А. Линколн). Све већа афирмација права човека довела су до
афирмација идеје о једнакости међу људима, која се у политичком смислу афирмисала кроз
увођење општег права гласа и начела један човек - један глас. Увођењем општег права гласа,
заједно са споменутим базичним супстанцама модерних демократија, у пракси су у великој мери
на значају изгубиле теоретске расправе да ли сувереност народа представља прост скуп
појединачних воља у којима одређени проценат суверености поседује сваки грађанин или
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сувереност припада апстрактнијем бићу одређене нације која је нешто више од скупа свих
грађана, а сама сувереност је недељива и неотуђива. Самим постојањем слободних избора са
партијским плурализмом, системом поделе власти, људским правима и владавином права
омогућено је да грађани одлучују, у координатама наведених базичних супстанци, у каквом
друштву желе да живе. Истовремено, сама држава је престала бити инструмент класичног
владања на релацији власт - поданик и постала сервис - јавна служба за остваривање јавног
интереса свих њених грађана.

в. Начини остваривања демократије
У тим базичним постулатима грађани сами одлучују о правцу којим ће се једно друштво
кретати и на који ће начин остваривати свој јавни, општи интерес. О правцу кретања једног
друштва грађани могу одлучивати непосредно у систему непосредне демократије. У пуном смислу
непосредна демократија би подразумевала да сви грађани на некој врсти општенародних зборова
доносе одлуке, што је у модерним државама практично неостварљивo осим на неком мањем
локалном нивоу. Такав егзотични изузетак представља њено вршење у неким мањим швајцарским
федералним јединицама (кантонима) који заправо представљају неку врсте симулације
непосредне демократије, где се једном годишње на скупштини свих грађана врши контрола рада
реалних носиоца власти. Механизми остваривања непосредне демократије који реално живе су
референдум (када грађани гласају за или против одређене одлуке) и народна иницијатива (када
грађани предлажу одређену одлуку). Посредну или представничку демократију имамо када
грађани одлучују преко представника које непосредно бирају.
Концепт посредног одлучивања где грађани на непосредним изборима бирају своје
парламентарне представнике постоји у свим земљама модерне демократије. Непосредна
демократија, иако неспорно више демократска од представничке, на националном нивоу не
постоји ни у неким најразвијенијим демократијама попут оне у Немачкој. Бројне земље комбинују
ова два вида одлучивања која се назива полунепосредна демократија. Међутим, огромна већина
њих изразито ретко користи наведене механизме непосредног одлучивања грађана.

г. Узроци доминације посредничке демократије
У модерним демократијама је дошло до драстичног пораста области које се правно
регулишу, као и читавог низа послова и функција о којима се стара држава. У првим државама
правна правила су била регулисана неписаним, обичајним правом, а највећи правни споменици су
биле кодификације које су у једној књизи или чак на неколико листова систематизовале главна
правила. Модерне државе производе једну непрегледну хрпу правних прописа. Такође, опсег
модерних државних функција је енормно нарастао, због чега је немогуће директно, непосредно
одлучивање.
Величина држава и бројност становништва су следећи узроци зашто је спровођење
непосредне демократије немогуће и представља својеврсни раритет или, како се то вели,
„историјски куриозитет који се ретко примењује“. Одлучивање и право доношење одлука би
подразумевало претресање, обавештавање и дискусију поводом доношења одређених
3

заједничких одлука, што је технички и временски у модерним условима живота немогуће
спровести. Непосредна демократија се у пуном смислу спроводи више као ствар традиције у
неким мањим швајцарским кантонима и у пуном или нешто већом обиму је заправо и једино
могућа само у неким изразито мањим државама или на локалном нивоу. Демократија као концепт
је и настала у мањим градовима-државама (полисима) Античке Грчке у којима су слободни
грађани одлуке доносили на трговима (агорама).
Огроман опсег питања која ваља регулисати довео је до потребе за читавим сетом уско
специјализованих знања. Отуда и најшире образовани правници не би били у стању да имају
продубљено знање способно да изнедри одлуку о томе како регулисати одређена питања у
разнородним областима (телекомуникација, трговине, здравства, пољопривреде, индустрије итд.).
Чак и у бројним областима које су чест предмет претресања шире јавности, просечан човек има
врло мало знања и способности да о њима доноси одлуке. У Античкој Грчкој су слободни грађани
представљали имућнији друштвени слој који је, како примећује С. Јовановић, живео од рада
робова, док је сам уживао у доколици и био посвећен интелектуалном и културном уздизању. У
модерним друштвима просечан грађанин представља често потрошачког конзумента који значајан
део свог времена проводи радећи за егзистанцијалне потребе, док одмор и доколицу троши на
лаке забавне садржаје.
Управо зато грађани непосредно одлучују на изборима када бирају своје представике, који
ће затим у њихово име доносити политичке одлуке и старати се о остварењу друштвеног, јавног
интереса, заједно са стручним апаратом државне администрације.

д. Сврха избора
Изборима грађани користе своју сувереност (право да су они ти који обликују друштвенополитички систем у коме живе) преносећи, али не трајно, своја овлашћења на непосредно
изабране представнике. Будући да се у модерним државама инструменти непосредне
демократије углавном изузетно ретко користе, избори су кључни и најбитнији моменат
остваривања непосредног коришћења суверености. Њихова сврха је да се створе основни
предуслови за формулисање и спровођење опште воље и остваривање јавног интереса. Како је
демократија, по свом језичком корену, владавина већине, избори служе да се та већина формира
како би се касније могла спроводити. У модерним друштвима оне су институције које афирмишу
начело једнакости грађана. У односу на ранија друштва где политичке снаге долазе на власт
применом силе, у демократији се оне конституишу путем избора. Отуда је, како је неко луцидно
приметио „кључни допринос демократије у томе што се уместо одрубљених глава сабирају
гласови“.
Грађани своју сувереност не преносе трајно, већ је изборима само поверавају својим
заступницима. Након одређеног временског периода (најчешће четири или пет година) они на
изборима оцењују успешност својих заступника. У модерним демократијама сви грађани имају
права да бирају гласањем (активно бирачко право) и прилику да буду бирани (пасивно бирачко
право).
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Грађани на изборима непосредно бирају своје парламентарне представнике на
националном и на субнационалном нивоу (у Србији на локалном и покрајинском нивоу, а у другим
земљама и на регионалном, односно нивоу федералних јединица). У модерним демократијама
грађани увек бирају чланове парламента који чини законодавну власт. Водеће представнике
извршне политичке власти могу бирати непосредно (председнички систем) или се извршна власт
влада конституише у парламенту. У Србији постоји извршна власт коју чине непосредно изабрани
председник Републике и Влада. Главни носилац извршне власти је Влада, па отуда изборни систем
којим се одређује начин избора парламентарних представника има додатни значај, јер се њиме
посредно бира и осовина извршне власти која у модреним друштвима представља окосницу
политичке моћи. Владу формира и за њено конституисање гласа већина парламентарних
представника (50% + један посланик). Дакле, потребно је окупити минимум 126 од 250 народних
посланика.

ђ. Криза демократије
У модерним друштвима често се истиче да је демократски систем само формално присутан
и да заправо не постоји његово реално остваривање. Просечан грађанин нема осећај да он заиста
одлучује о битним друштвеним питањима.
Прва замерка је да у модерним друштвима постоји велики степен незаинтересованости
грађана за политику. Врло често број грађана који су изашли на изборе пада испод 50%. Самим тим
не само да већина не одлучује, него већина и не учествује у поступку одлучивања ко ће и како ће
владати. Демократија отуда данас представља у суштини прилику дату свим грађанима, коју врло
често њен већи део не користи, да одлучи која ће мањина њоме владати, дакле одлучивање
активне мањине ко ће владати већином.
Друго, велики песимизам у вези са остваривошћу демократије буди чињеница да
финансијски и медијски ресурси нису равноправно распоређени, те стварају стартну
диспропорцију у шансама које ће политичке опције бити изабране. Продавати шампоне или
политичке идеје је, малтене, једнако. Отуда се врло често истиче да грађани заправо сами не
одлучују и не формулишу своју вољу, већ им се она сервира.
Треће, криза демократија се испољила и кроз кризу парламентаризма, као темељне
институције посредничке демократије, која је уочена још у XIX веку. Наиме, сам парламент који је
требало да представља представништво грађана деформисао се у представништво политичких
странaка. Парламент је од носиоца политичке власти у коме ће се стручним расправама (отуда и
његов назив потиче од латинске речи parlare - расправљати) избрусити најбољи законски предлози
постао место „политичара са много више демагошке вештине него стручних знања“, где се не
може ни очекивати некаква озбиљнија расправа, већ се све "свршава једном више или мање
академском расправом, од које се у пракси види мало користи" (С. Јовановић). Суштински,
парламент је од места из кога треба да извире легитимитет извршне власти, који треба да
контролише владу, али и чије је владајуће већине влада репрезент, постао прост „климоглавац“ на
одлуке владе. „Први теoретичари парламентаризма замишљали су парламент и владу као две
ривалне власти: они су били уверени да ће парламент будним оком пратити владин рад и потрзати
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је на одговор за сваку грешку. Теоретичари парламентаризма нису предвиђали ову заједницу
политичких интереса између владе и парламента, због које парламент, уместо да открива,
прикрива владине грешке - и није више њен непоткупљиви судија него њен заинтересовани ортак"
(С. Јовановић).
У суштини, приметна је ерозија, опадање утицаја политичких субјеката који би требало да
имају суштинску улогу. Тако грађани суштински имају изразито слаб утицај на своје представнике у
парламенту, а народни посланици опет драстично слабији на представнике извршне власти.
Демократија није идеална, али до данас није измишљен бољи систем. Како је то духовито сажео В.
Черчил: „Демократија је најгори систем, ако изузмемо све остале“. Начини остваривања
демократије и степен квалитета оствареног јавног интереса зависе од читавог низа друштвених
околности, као и начина на који је одређени систем конструисан, али у суштини одговорност за
систем у коме живимо у модерним демократијама са минимумом поштовања његових базичних
супстанци налази се на њеним грађанима. Они имају у модерним демократијама читав сет
гаранција политичких права, те је на њима како ће их користити и у каквом ће друштву живети.
Отуда и изрека да „сваки народ има власт какву заслужује“.

II ИЗБОРНИ СИСТЕМИ И ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Постоје два основна начина расподеле мандата у представничким телима: већински и
пропорционални изборни систем. Такође се истиче и трећа врста тзв. мешовитих система када се
спајају особине два наведена или комбиновани када се део места у представничком телу
расподељује по већинском, а део по пропорционалном. Изборни системи у много чему могу
одредити структуру парламента и, самим тим, физиономију политичког система једног друштва.
У већинском изборном систему постоји онолики број изборних јединица колики је и број
представника у парламенту и свака изборна јединица даје једног представника. Постоји систем
релативне већине (једнокружни систем) у коме је победник онај који освоји највећи број гласова,
па се избори окончавају у једном изборном кругу (једнокружни систем). Други је систем
апсолутне већине у коме мандат добија кандидат са натполовичном већином. У неким системима
се рачуна већина од укупног броја уписаних бирача; у другим већина од укупног броја бирача који
су учествовали на изборима. У систему апсолутне већине уколико нико не освоји апсолутну
већину, приступа се другом изборном кругу у коме учествују два кандидата која су у првом кругу
освојила највећи број гласова.
Основна карактеристика већинског изборног система је да се њиме политичка сцена
укрупњава око идеолошки ширих странака, уместо постојања већег броја мањих странака
програмско и идеолошки профилисанијих. Самим тим долази до ефикаснијег формирања владе.
По правилу ће веће странке у већини изборних јединица освајати већину, што врло често може
довести до ситуације да велики број политичких групација који имају одређену подршку, али
немају већину у значајнијем броју изборних јединица буду незаступљене у парламенту или
миноризоване. Могуће је чак и да политичке групације са већом подршком на општем нивоу имају
мањи број представника у парламенту уколико су њихови гласачи „неадекватно“ распоређени у
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изборним јединицама. “Већински системи не теже парламенту који би одражавао расподелу
гласова, они су усмерени ка томе да произведу јасног победника. Њихов циљ није само да буде
изабран парламент, већ и да истовремено (…) буде изабрана влада” (Ђ. Сартори). Свакако ова
тенденција је израженија код једнокружног већинског система, какав познаје Велика Британија, у
коме је изабран кандидат са највећим бројем гласова, која не мора бити апсолутна. У овим
системима већину у парламенту може лако формирати странка која не поседује већину у односу
на своје конкуренте, а чак је изводљиво да странка са укупним мањим бројим гласова од
конкурентске освоји парламентарну већину, уколико су њени гласачи добро распоређени по
изборним јединицима. Двокружна верзија овог система оставља могућност за постојање нешто
расутије политичке сцене, која се међутим и даље укрупњава повезивањем и коалиционим
удруживањем. Мане наведеног система су што њиме значајне политичке групације бивају
миноризоване или остављене без представника, нарочито уколико су раштркане и негруписане у
одређеним изборним јединицама, због чега му се одриче демократски легитимитет. Зато су
његови критичари, попут Џ. С. Мила, истицали да парламент који не представља народ у целини,
него само већину, обезбеђује лажну, а не праву демократију.
У пропорционалном систему (систему сразмерног представништва) у изборним
јединицама се гласа за листе са више кандидата. Дакле, у оквиру једне изборне јединице се бира
више представника. Територија може бити подељена на већи или мањи број изборних јединица,
односно да цела територија на којој се врши избор за представничко тело буде једна изборна
јединица, што је случај у Србији, Израелу и Холандији. Што је број изборних јединица мањи,
сразмерност (пропорционалност) је израженија, а најеклатантније се остварује у моделу са једном
изборном јединицом. Отуда пропорционалност система сразмерног представништва „варира од
готово савршене сразмерности, односно несавршене, веома непропорционалне сразмерности“ (Ђ.
Сартори).
У пропорционалним системима са израженијом сразмерношћу (мањим бројем изборних
јединица) надомешћују се истакнуте слабости већинског система, те парламент у великој мери
одржава реалну политичку вољу грађана. Примера ради уколико листа А освоји 50% гласова, она
ће у парламенту са 250 места имати 125 посланика, листа Б која је освојила 40% - 100 мандата, а
листа В са 10% подршке – 25 парламентараца. Листа која је добила одређени проценат гласова,
добија отприлике идентичан број места у парламенту. Зато је овај систем Џ. С. Мил називао
“највећим проналаском у области теорије и праксе вршења власти”, додајући да уколико један
појединац не вреди као други, онда ту и нема једнаког права гласа. М. Илић је ишао чак дотле да
је противнике пропорционалног система сматрао противницима демократије.
Такође, слабости сразмерног представништва су управо оне које премошћава већински
систем, па се тако истиче да фрагментирани парламент није у стању да доведе до кохерентног
спровођења политике, нити до формирања стабилне владе. Њега често прате лабаве коалиције и
нестабилне владе. К. Ф. Стронг тако истиче да у теорији много тога иде у прилог пропорционалног
система, а у пракси мало тога. У случају превелике друштвене фрагментације формирање
парламентарне већине и владе може изискивати честе непринципијалне, контрадикторне
коалиције, које су по правилу крхке и неспособне да кохерентно управљају земљом. Такве владе
могу лако губити подршку, па цело друштво може лако бити увучено у вир цикличних, честих
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избора. Самим тим долази до немогућности формирања и спровођења ефикасне политике коју ће
грађани оцењивати на периодичним изборима, већ се цело друштво налази у стању перманентне
изборне кампање. Такав пример је Италија, која је у последњих пола века, мењала владе у просеку
на мање од годину дана.
Трећа битна карактеристика изборних система је постојање везе између грађана, бирача и
народних представника. Иако, начелно гледано, сразмерност пропорционалног система делује
ближа демократском идеалу, у овом систему што је већа сразмерност, по правилу је слабија
непосредност између кандидата, будућих народних представника и грађана. Кандидати
представљају један од бројева са изборне листе који се суштински заклањају иза страначког логоа
и имена лидера странке. Изузимајући лидера и неколицину познатијих кандидата читав низ
страначких анонимуса непознат је широј јавности. Бирачи, такође, у суштини гласају заправо за
странку, а не за своје представнике. Отуда и духовита опаска да у системима где се гласа за листе
може свако бити изабран без обзира на његове личне квалитете, који се метафорично називају
„Калигулини коњи“ (Ђ. Сартори), по коњу кога је римски император поставио за сенатора. Самим
тим парламент постаје заправо представништво партија, а не грађана, чиме се деформишу
базични темељи демократског парламентаризма. У већинским системима кандидати су много
видљивији и цео изборни процес у великој мери утиче на тенденцију да они у великој мери своју
изборну победу дугују подршци грађана, а не (само) сопственој странци. И овај закључак међутим
треба условно прихватити, јер непосредност на релацији грађанин – представник у парламенту у
великој мери зависи од величине изборне јединице, у смислу броја бирача које обухвата. Тако и у
већинском систему са изборним јединицима које акумулирају велики број бирача, непосредност
није изражена, па пређашње примедбе и овде долазе до изражаја. Питање непосредности је
отуда узрочно-последично исправније везивати за величину изборних јединица, него за тип
изборног система. „У начелу велике изборне јединице више одговарају политичким странкама, јер
омогућавају страначком вођству доминатну улогу (...), док мале изборне јединице стављају у
погледу кандидовања у повољнију позицију бираче (...) што мањи број изборних јединица, то је
већа власт руководства странке. (Р. Марковић).“ Наведена разматрања односе се и на регионалну
заступљеност, па тако већи број мањих изборних јединица по правилу води равномернијој
регионалној заступљености, а најизраженији је код већинског изборног система, где свака изборна
јединица даје једног представника.
Слабост која је карактеристика пропорционалних система са великим изборним
јединицима, може се превазићи одређеним механизмима из сета тзв. мешовитих система или се
надомешћује прелиминарним изборима у самој политичкој странци где сви грађани или чланови
политичких странака гласају ко ће бити кандидат странке на изборима.
Основне карактеристике система сразмерног представништва се односе на оне са мањим
бројем изборних јединица. Врло често се подела на већинске и пропорционалне системе не прави
према систему расподеле мандата, већ према ефектима које они производе. Тако у системима са
већим бројем мањих изборних јединица у којима се бира неколицина представника ефекти су
сличнији већинском. Отуда поједини теоретичари, како примећује М. Јовановић, изборне системе
у којима се у изборним јединицама гласа за листе са до пет кандидата сврставају у већинске (М.
Јовановић). Примера ради, ако бисмо земљу са 250 посланика поделили на 50 изборних јединица
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од којих свака даје 5 представника, природни праг да би одређена листа освојила мандат би
представљао 20% гласова у изборној јединици чиме се у великој мери нарушава
пропорционалност, али се добијају ефекти иманентни већинском: укрупњавање политичке сцене
што продукује ефикасно формирање већине, регионална заступљеност, као и знатно непосреднији
однос бирача и изабраних парламентараца.
У литератури о изборним системима се мешовити изборни системи наводе као трећа врста
у којој се комбинују елементи већинског и пропорционалног. У суштини одређени систем је, ако се
пође од начина расподеле мандата увек или већински или пропорционалан, јер се у оквиру
изборних јединица мандат или додељује по пропорционалном или већинском систему. Мешовити
систем као нека посебна, нова, специфична, sui generis категорија, која смесом (отуда мешовити)
две постојеће категорије даје неку нову, заправо не постоји! Одређене класичне системе могуће је
кориговати одређеним механизмима којим се покушавају произвести ефекти оног другог система,
али је сам начин расподеле мандата увек или већински или пропорционални. У тим случајевима
ми можемо говорити о изборним моделима, као некој врсти подврсте изборних система које се
увек могу подвести под један од два основна.
Комбиновани систем, који постоји у Русији и Јапану, а до скора се код нас примењивао на
нивоу АП Војводина је систем у коме се врши просто упаривање већинског и пропорционалног
система, али без међусобног прожимања, већ ефекти ова два система остају одвојени, па се део
мандата расподељује по пропорционалном, а део по већинском систему.
Начелно овакав систем омогућава одређену репрезентативност, али неадекватну. Он
постиже и извесну ефикасност, али не увек. С друге стране, овај “изборни кентаур”, може деловати
збуњујуће на бираче. “Изборни системи морају имати једну једину логику кохерентну са њиховим
циљевима. Пропорционални систем постулира ‘искрено гласање’ односно дозвољава бирачу да
слободно изрази своју преференцију, док већински избори траже ‘стратешко гласање’, односно
бираче који ће концентрисати гласове на вероватне победнике (и који тако бивају наведени да
изразе ‘срачунате’ преференције…)” (Ђ. Сартори). Просечни бирач се тиме нагони да бива homo
duplex. Супротстављена дејства већинског и пропорционалног система се пре међусобно потиру и
избацују слабости у први план него што сумирају њихове позитивне карактеристике. “Присталице
већинско-пропорционалних хибрида верују да спајају врлине два света, док је вероватно да
добијају бастарда који сабира у себи њихове недостатке“ (Ђ. Сартори).

III КАРАКТЕРИСТИКЕ/ВРЕДНОСТИ КОЈЕ СЕ ПРОЈЕКТУЈУ ИЗБОРНИМ
МОДЕЛИМА
Постоји читав сет вредности које се пројектују одређеним механизмима. Основне
карактеристике побројане су у претходном поглављу. Две несумњиво најбитније су демократска
заступљеност и ефикасно формирање већине. Као што се може приметити, начелно гледано ове
две вредности су супростављане. Непосредност између грађана и бирача је, иако можда не у рангу
првонаведених, несумњиво одмах након њих по своме значају. Она је настала као нуспојава
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јачања улоге политичких странака у модреним демократијама. Ове вредности су базичне,
фундаменталне и опште вредности приликом конструисања сваког изборног модела. Поред њих
можемо издвојити и друге вредности које мање или више завређују да буду уважене кроз
конструкцију одређеног изборног модела. То су регионална заступљеност, заступљеност
мањина и родна заступљеност.
Мера потребе у којој би ове три вредности требале да буду заступљене кроз одређени
изборни модел зависе од сваког друштва. Тако у етнички, језички и верски монолитним,
кохерентним, неплуралистичким друштвима непотребно је обезбеђивати политичко
представљање мањина, јер оне не постоје. Исто је и са друштвима у којима постоји потпуна или
значајна интегрисаност мањина у већинску друштвену популацију и не постоји политичка подела
на основу етичких, верских или језичких критеријума. Такође у друштвима у којима не постоји или
је знатно слабија сегрегација по основу рода, знатно је слабија и потреба за афирмацијом родне
равноправности у парламентарном представништву.
Начелно гледано заступљеност странака мањина несумњиво јесте битно питање сваког
модерног демократског друштво. Имајући у виду сукобе и ратове који су чешће вођени на основу
етничких и верских разлика, него других политичких, социјалних разина (иако је често долазило до
прожимања ових узрока), од великог је значаја да се мањинама омогући адекватна политичка
партиципација у савременим демократијама. Отуда је много битније афирмисати ово начело од
других политичких разлика које постоје у одређеним друштвима.
Политичка партиципација жена у представничким телима је такође битан елеменат
модерних демократија. Нарочито имајући у виду да су у модерним демократијама жене активно и
пасивно бирачко право добиле након мушкараца.
Заступљеност мањина и жена као вредност је издвојена из категорије заступљености
осталих социјалних разлика. У том смислу посебна заштита социјалних категорија на неки начин би
представљала корак уназад и враћање ка сталешким представништвима која су и напуштена у
процесу увођења грађанске демократије.
Регионална заступљеност такође се може посматрати као вредност која зависи од тога
колико постоји равномеран регионални развој у одређеним државама, али и уопште однос према
општем (националном) и регионалном. Несумњиво је да праведнију регионалну заступљеност
имамо у већинским системима, односно пропорционалним системима са великим бројем
изборних јединица, али се она и у системима са великим изборним јединицама може постићи.
Истовремено, заступљеност мањина и родна равноправност се лакше постижу у пропорционалном
систему, уз изузетак држава где су мањине концентрисане у појединим изборним јединцима.
Значај одређених вредности у великој мери несумњиво зависи од изборних система, али је
њихово конкретно манифестовање у реалности, као и потреба за њиховим афирмисањем врло
често одређен и другим друштвеним (политичким, економским, културолошким...) условима. Врло
често карактеристике и вредности су међусобно супротстављане, али оне се брижљивим
одабиром одређених механизама могу и синтетисати.

10

IV ПРИМЕРИ УПОРЕДНИХ
ОДРЕЂЕНИХ ВРЕДНОСТИ

МЕХАНИЗАМА

ЗА

ПРОЈЕКТОВАЊЕ

a. Цензус
Цензус је механизам који се примењује у пропорционалним системима и служи за
укрупњавање политичке сцене. Уместо тзв. изборног прага који се огледа у броју гласова који је
потребан да би се освојио један мандат, гласови свих политичких опција које су остале испод ове
препреке се расподељују странкама које су је прескочиле. На тај начин се омогућава да дође до
плуралистичког представљања различитих политичких опција, али истовремено се спречава
претарана фрагментација парламента и покушава помирити потреба за сразмерном
заступљеношћу релевантних политичких опција који могу водити у ефикасно формирање
владајуће већине и касније управљање државом. Цензус је нарочито значајан у пропорционалним
системима са малим бројем или једном изборном јединицом. Упоредно-историјски овај цензус
варира од 1% (1992. подигнут на 1,5%) у Израелу, преко 3% (Аргентина), 4 % (Шпанија), 5% (Србија
и Немачка), до чак 10% (Турска).
Установљавање цензуса води до извесног укрупњавања политичке сцене, јер нагони мање
политичке опције да се удружују и групишу. Неспорно је да ће по правилу део мањих странака,
које су се самопрецениле, остати незаступљен у представничким телима. Истовремено је могуће
да након преласка цензуса након предизборне идиле поново у први план доспеју разлике које ће
опет слабити ефикасност формирања владајуће већине и кохерентност спровођења њене
политике. Но, несумњиво је да цензус као механизам има значајне ефекте на укрупњавање
политичке сцене.

б. Шетајући цензус
Шетaјући цензус би представљао систем у коме би се цензус у зависности од броја
политичких странака које чине коалицију померао. Тако примера ради, за једну политичку странку
би цензус био 5%, за коалицију од две – 7%, од три 9% итд. У зависности од броја коалиционих
партнера цензус је већи или мањи. Тиме такође долази до укрупњавања политичке сцене и
донекле се надомешћују претходно исказане слабости. Политичке странке доиста морају да два
пута размисле пре удруживања у предизборне коалиције, јер колико се у обзир узима шта доноси
одређени коалициони партнер, исто тако се у обзир узима за колико то подиже зелену цензусну
грану. Такође, може водити и укрупњавању политичке сцене кроз спајање политичких странака
сличне оријентације које имају интерес да се кроз јединствену странку за улазак у парламент боре
против нижег цензуса. Овај систем има ефекта на међусобно удруживање мањих политичких
странака које се боре за цензус, али у принципу није од већег утицаја на коалиционо
придруживање мањих партија крупнијим политичким странкама, које могу акумулирати ризик
високо дошеталог цензуса. Истовремено овај модел захтева друге претпоставке, па подразумева
да на изборима не могу учествовати групе грађана или политички покрети који нису регистровани
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као политичка странка. Уколико странке могу кандидовати и лица ван своје странке онда се овај
систем лако може изиграти тиме што ће подносилац листе бити једна странка, која ће на своју
листу додати и кандидате других партија, које ћу ту листу подржати.

в. Већинска премија
Пропорционални модел са већинском премијом је варијација система сразмерног
представништва у коме првопласирана опција добија бонус у виду значајног броја
парламентарних места. Раније је у Аргентини овај бонус износио и једну трећину посланичких
места. Изборна утакмица се води око одређеног броја парламентарних столица, док одређени
значајан део представничких столица добија листа са највећим бројем гласова. Овај модел
несумњиво може водити укрупњавању политичке сцене и нагонити странке сличне идеолошке
провинијенције да се удружују у предизборне савезе, уз одређену претпоставку, односно наду да
ће предизборна љубав, бити залог ефикасног и складног постизборног брака у виду формирања
владајуће већине и ефикасне владе. Овим пропорционалним системом се у великој мери
нарушава, па чак и у зависности од конкретних резултата разара његова пропорционалност.
Пропорционалним обрачуном гласова се омогућава да одређене мање странке стекну
парламентарни статус, али се улога мањих, па и значајних странака миноризује. Такође њиме не
само што се не појачава непосредност између грађана и представника, већ улога политичких
странака бива преизражена.
Суштински овај механизам је веома непропорционалан, па чак и неправичан. Замислимо
да је на одређеним изборима кључан спор између две политичке идеје А и Б; А политичку идеју
баштине две политичке странке, „љубичасти“ и „жути“, док Б политичку идеју баштини једна
политичка опција - „плави“. Претпоставка је да све политичке странке имају мање - више једнаку
подршку изашлих бирача, око једне трећине (33,33%), али плави добијају који проценат више. У
парламенту политичка опција “плавих” добија апсолутну већину, иако спроводи одређену идеју
(Б) којој се против двотрећинска већина бирача. У већинском двокружном систему би по правилу
дошло до уједињавања бирача, па би самим тим воља била знатно репрезентативнија, док се у
овом случају зарад некакве репрезентативности која постаје украсног карактера цео демократски
систем изборног процеса изврће наопачке. Једини ефекат који се постиже овим моделом је
укрупњавање политичке сцене, али се она може постићи знатно правичније и уз избегавање
осталих слабости и двокружним већинским изборним системом. Такође владајућа странка може
одређеним механизмима и „тројанским коњима“ у опозиционом блоку утицати на фрагмeнтисање
опозиције и заправо се на тај начин недемократски одржавати на власти.
Овај систем заправо не само што не решава есенцијалне слабости пропорционалног
модела, већ такође упарује практично најбитније мане њега (губљење непосредности) и већинског
(неадекватна репрезентативност).

в. Алтернативно гласање у већинском изборном систему
У једномандатним изборним јединцима гласачи на своме листићу праве листу свих
потенцијалних кандидата према сопственим преференцијама. Након избора прво се раподељују
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гласови првонаведеним кандидатима, након чега се кандидати са слабијим резултатима испадају
из трке, а њихови гласови се распоређују по редоследу навођења осталим кандидатима док се не
добије кандидат са апсолутном већином.
Иако се гласа у једном кругу, заправо се простом математичком операцијом гласови
расподељују док се не дође до победника са натполовичном, апсолутном већином. На тај начин се
заправо грађанима омогућава да не калкулишу и цинцулирају сопственим гласом под страхом да
ће њихов глас бити бачен, што је у случају у једнокружним системима са релативном већином.
Такође, пренебегава се могућност да одређени кандидат буде изабран иако не заступа већинску
политику изборне јединице.

г. Преференцијално гласање
Преференцијално гласање је механизам који служи да се пропорционални систем донекле
персонализује и истакне непосредност између бирача и народних представника. На тај начин
покушава се умањити прејак утицај политичких странака у изборном процесу и враћање
парламентараца у статус народних, а не страначких заступника. Тако гласачи поред гласања за
одређену политичку странку могу изразити кога од кандидата са њене листе преферирају дајући
му одређени глас. На тај начин се појачава непосредност између грађана и парламентараца. Овај
начин имао је и своје негативне нуспојаве. Тако су се у Италији поред гласања за листу, могла
навести три кандидата, чији су редни бројеви са листе навођени на гласачком листићу. Ђ. Сартори
истиче да је овај механизам на југу Италије користила мафија како би контролисала унапред
купљене гласове, тако што је у сваком месту гласачима дала различиту комбинацију, те је тиме
контролисала гласове и нарушавала тајност изборног поступка. Такође, страначки посматрачи су
на листама на којима је гласано само за листу додавали гласове кандидатима који су унапред од
стране странке фаворизовани у односу на своје партијске саборце, чиме се кршила изборна воља
грађана.

д. Персонализовани пропорционални систем
Постоји неколико варијација овог модела. Један је систем који постоји у Немачкој. За
половину места у доњем дому немачког парламента грађани гласају на једном листићу према
принципима једнокружног (систем релативне већине) већинског система. Свака изборна јединица
даје једног кандидата. На другом листићу грађани гласају за партијске листе и мандати се
распоређују према пропорционалном моделу. Након завршеног гласања обрачунава се број
мандата који је странка освојила по пропорционалном моделу, а затим се од тога броја одузима
број који је освојила по већинском моделу, а затим се разлика расподељује по редоследу
кандидатима са страначких листи. Примера ради ако је странка освојила 87 мандата по већинском,
а 90 по пропорционалном, онда у парламент улазе поред 87 из већинског и троје са листе.
Мандати се, дакле, малтене распоређују по савршено пропорционалном моделу, уз изузетак да
уколико нека странка освоји више мандата по директном (већинском) моделу него што би јој
припало према пропорционалном моделу, те мандате ће задржати и за тај број ће се повећати
број посланика у парламенту.
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Други модел пропорционалног система је постојао код нас као нацрт закона. Територија на
коју се односе избори дели се на онолико изборних јединица колико има и места у парламенту.
Политичка странка распорећује по једног кандидата у сваку изборну јединицу. Гласачи гласају
заокружујући кандидата по имену и презимену као представника листe. На крају изборног процеса
сви мандати се распоређују по пропорционалном моделу, али тако што кандидати са сваке листе
добијају мандат у зависности од тога колико су гласова освојили у својој изборној јединици. Тако,
уколико је одређена странка прешла цензус и има 20 мандата, првих 20 кандидата који су
остварили најбољи резултат у својим изборним јединицама ће мандат и добити. Иако
парцелисање на изборне јединица са једним кандидатом подсећа на већински систем, реч је о
чисто пропорционалном моделу. Разлика је само што кандидати унутар листе која је прескочила
цензус, сходно резултату у својој јединици остварују право на добијање мандата. Да би кандидат
постао посланик, цела листа мора остварити задоваљавајући резултат, али и он сам. Наведеним
системом се јача легитимитет појединца, а странке се терају на обазривост приликом
кандидовања.

ђ. Гарантовање места националним мањинама или природни праг
У пропорционалном систему са цензусом је могуће уставновити природан праг за странке
националних мањина, чиме оне не подлежу овом отежавајућем услову за добијање
парламентарног мандата. На њих се тада односи тзв. природан праг, дакле број гласова потребних
да у конкретном случају освоје макар један мандат.
Гарантованим местима се још више афирмише вредност мањинске заступљености у
парлементу. Најчешће се одређени број места у парламенту резервише за одређене мањине, које
се међу собом боре за њихово освојање. Овај систем је могуће користити и у већинском и у
пропорционалном систему.

д. Гарантовање места на листи као механизам за успостављање родне
заступљености
Успостављање гарантних места на затвореним листама са одређеним минималним
процентом жена, јесте један од механизама којима се успоставља родна заступљеност. Знатно је
ефикасније предвидети да на сваком трећем или четвртом месту мора бити заступљена жена, него
простим уделом определити да на листи мора бити једна трећина или четвртина жена. У другом
случају могуће је стављањем жена на нижа места заправо извргнути основну сврху ове
афирмативне мере.

ђ. Цртање граница изборних јединица (Gerrymandering)
Исцртавањем граница изборних јединица могуће је пројектовати различите вредности.
Најкарактеристичније исцртавање граница које је постало метафора је оно коме је приступио
гувернер Масачусеста, Џери (Gerry), како би прекројио изборну јединице сходно својим жељама
па су оне имале изглед даждевњака (salamander). Исцртавањем изборних граница могуће је
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пројектовати изборне резултате и кројити их према сопственим находима, тако је већину на
једном простору могуће разбити у више изборних јединица, тако да она не освоји никакав мандат.
Поред овог негативног примера, могуће је несумњиво изборне јединице уредити да осликавају
адекватну представљеност или да се њоме групише одређена мањина како би се обезбедила
њена представљеност.

V УЛОГА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА У ИЗБОРНОМ ПРОЦЕСУ
Политичке странке су постале изузетно битан фактор у изборном процесу. Њихова основна
улога је да каналишу, групишу, али и формирају политичке ставове грађана и преточе их у
парламентарне заступнике, да би и након избора имале значајну улогу у формулисању и
груписању воље представника како би се формирала кохерентна већина и спровела ефикасна
политика. Практична политика мимо политичких странака, на дуже стазе, малтене не постоји. Све
политичке групације, покрети и слична удружења која претендују на места у парламенту временом
или прерастају у политичке странке или нестају са сцене. Чак и ако формално оне нису
регистровани као политичка странка, они јесу нека врста de facto политичких партија.
Тајна успеха политичких странака огледа се у томе што странке кроз своју организациону
инфраструктуру имају могућност политичког егзистирања не у току саме изборне кампање пред
саме изборе, што је одлика за ту сврху ad hoc формираних група грађана, већ перманентно кроз
цео временски период од једних до других избора, па су самим тим и видљивије просечном
бирачу. Такође, оне омогућавају лакше спровођење озбиљних и захтевних кампања, кроз
организациону и финансијску потпору, а кроз мрежу својих чланова и функционера апсорбују
значајан ниво политичке моћи и трговине утицајем.
У модерним демократијама је значај политичких странака почео да превазилази њену
примарну улогу. Тако су оне постале посредници између грађана и парламентараца, па бирачи
врло често од странака не виде своје представнике, нити имају утисак да уопште гласају и бирају
своје парламентарне заступнике.
У том смислу се као проблем јавља прејак утицај политичких странака на процес
кандидовања, те унутарстраначке клике, лидери и олигарси имају пресудан утицај на избор
потенцијалних кандидата. Будући да у одређеним системима постоји укорењеност одређених
политичких странака или су повезане са изворима финансијске и медијске моћи, суштински
пасивно бирачко право постаје у великој мери неоствариво, односно формално дато, али без
могућности реалног уживања. Прелиминарни (унутарстраначки) избори су један од механизама
надомешћивања овог проблема у коме се у оквиру одређене странке спроводи избор за
кандидата на будућим изборима. Иако и тада избор несумњиво јесте под утицајем моћи страначке
елите, новца и лобирања, ипак постоји проходност ка парлемантарном мандату која зависи од
ширих слојева, а не (искључиво) уских страначких група.
У (пост)транзиционим друштвима са нешто израженијим степеном корупције и слабијом
економијом, утицај странака посебно добија негативне обрисе. Тако странке као носиоци извршне
власти у значајној мери утичу на рад јавног сектора кроз запошљавање партијских странака по
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систему плена (spoil system), уместо принципа заслуга (merit system). Отуда стручни апарат, јавне
службе и јавна предузећа често служе као полигони за ухлебљење „страначких војника“. Кроз
прејак утицај у јавном сектору, као интегришући фактор законодавне и извршне власти, странке
почињу малтене непосредно да врше власт и да је потчињавају себи, прожимајући све институције
и разарајући њихову независност, те оне уместо средство остваривања демократије, постају саме
себи сврха.

VI КРИТИЧКИ ОСВРТ НА ПОСТОЈЕЋИ ИЗБОРНИ МОДЕЛ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ
Након успостављања вишепартијског система, први изборни систем који је примењен био
је већински и то његова двокружна варијанта у једномандатним изборним јединицама. Проблем
надпредстављености који се истиче као кључна слабост овог система отелотворио се у виду
изборног резултата, па је тако тада најјача политичка групација (Социјалистичка парија Србије) са
46% укупних гласова, освојила 80% мандата. Врло брзо, две године касније, Србија је изменила
комплетан изборни систем прелазећи на систем сразмерног представништва са цензусом од 5% са
прво пет (од 1992.), а затим од 2000. године са једном изборном јединицом. Наведеној промени
из 1992. је претходила права драма, па су промени изборног система претходили тешки политички
преговори власти и опозиције.
Друштва која су након једнопартијског комунизма, попут нашег прешле на вишестраначки
систем немају изграђене институције и политичку културу за чији је развој потребно време. Самим
тим непостојање како правних, тако и друштвених околности које омогућаваја несметано
функционисање демократских процеса ограничавајућег су карактера. Ова манифестација се огледа
у отежаној проходности ка политичким институцијама, чиме се у значајној мери одсеца приступ
опозиционим групацијама ка грађанима, смањује њихова видљивост и губи могућност
рационалног избора, па самим тим и сменљивост власти. Тиме се, кроз “систем плена”, владајућој
већини, која је у већинском систему презаступљена и самим тим разобручена и малтене
неограничена, омогућава да са позиција вршења власти, пређе на његову преизражену
злоупотребу коришћењем самих државних ресурса, злоупотребу ресурса и коришћење јавних
средстава ради останка на власти.
Тако, политичке странке запошљавају сопствене чланове и активисте намирујући на тај
начин своју “партијску војску”. Такође, кроз пословање приватних компанија са државом или
јавним компанијама исисавају се средства из јавног сектора. Ову појаву разобличио је и Извештај
Владиног Савета за борбу против корупције из 2011. године, иначе прећутан од стране водећих
медија, којим је јасно доказано да све релевантне политичке странке јесу повезане са приватним
компанијама (најчешће из области маркетинга) које склапају пословне аранжмане са јавним
институцијама или предузећима из којих на тај начин извлаче лукративну корист. Отуда би се
могло рећи да би систем који нападно покушава да успостави ефикасну већину омогућио
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необуздану, слабо ограничену и политички неконтролисану злоупотребу која би омогућавала дужи
опстанак на власти владајућој већини.
Такође је битно имати на уму да српско друштво у својој (пост)транзиционој фази нема ону
решеност политичких питања која омогућава земљама западне демократије да се системски своде
на две, две и по до три политичке опције, које се углавном разликују око питања пореза,
економске политике, отворености према миграцији и односу према традиционализму и
либерализму. Читав низ других темељних питања које су отворена, заправо узрокује знатно већи
политички плурализам. У том смислу, бројне политичке групе и идеје, могу бити потпуно
маргинализоване и незаступљене у парламенту, чак и ако уживају значајну подршку.
Друштвена транзиција, која подразумева пут ка моделу класичне западне демократије,
подразумева и транзицију политичких идеја у том процесу. На српском простору су бројни
примери да су политичке идеје заступане од стране мањих политичких странака, касније преузете
и представљане од стране других већих или нових партија. Искључивање мањих политичких
групација из политичког живота, сигурно би онемогућило видљивост ових идеја и њихово
претакање у владајућу матицу.
Пропорционални систем, са Републиком Србијом као једном изборном јединицом, отуђује
парламентарце од грађана, јер они у суштини гласају за политичку странку оличену, па чак и
најчешће у потпуности персонификовану у лику лидера. Партије тако постају прејак фактор, који у
потпуности брише чињеницу да парламент треба да репрезентују грађане, а не да представља
„акционарска друштва политичких странака“. Отуда кључна замерка оваквог изборног модела, са
аспекта легитимности, јесте да изабрани представници не одговарају грађанима, него политичким
странкама. Друга његова слабост је што њиме не постоји гаранција за равномерну регионалну
заступљеност. Тако у прошлом парламентарном сазиву, 96 општина, односно градова (од укупно
172) није имало представнике у парламенту.
Иако изразито пропорционалан, у Србији постојећи изборни систем није произвео
нестабилне владе, које се често смењују и падају. За око две и по деценије обновљеног
вишестраначја у Србији се могу издвојити две радикалне промене политичких режима где су
кључни носиоци у потпуности напуштали позицију власти и прелазали у опозиционо деловање.
Реч је о 2001. години, када је заправо формализована промена извршена на савезном нивоу 2000.
године; и 2012. години када је тада доминантну владајућу Демократску странку заменила Српска
напредна странка. У осталим случајевима промене су билу поступније и обично је један део унутар
владајућих коалиција био мењан или ротиран. Реч је дакле о једном природном процесу замене
владајуће гарнитуре у оквиру два – два и по пуна мандата, што је отприлике стандард модерних
демократија. Чињеница да у оквиру одређене гарнитуре долазе до извесних промена, такође је
типичан демократским друштвима, било да се преливања врше унутар исте коалиционе групације
или унутар саме странке.
Много битнији приговор је да коалиционо формиране већине окивају водећу политичку
групацију приликом спровођења реформи. Тако је у домаћој јавности присутна теза да широки
конгломерат политичких странака заправо представља додатни терет за јавни систем, ради
намирења већег броја политичких странака. Међутим, кључни проблем је постојање суштински
партијски централизованог система који долазак на власт доживљава као „партијски плен“. Са
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више мањих политичких странака, самар није ништа тежи, већ се само оправдава његово
постојање. Мање политичке странке нису сигурно кључни узрок наведеног проблема. Чак иако се
прихвати тврдња да оне уценом узимају већи део “партијског плена” него што им пропорционално
“припада”, он је и даље сигурно мањи од оног који захватају најјаче странке. Уосталом, кључни
проблем није начин прерасподеле “страначког плена”, већ само његове постојање. На крају
крајева, од обновљеног вишестраначја у Србији било је примера када су одређене политичке
странке имале апсолутну, или блиску апсолутној, већину, па до кључних друштвених реформи није
дошло.
Кључни проблем огледа се у клијентелистичком моделу политичких странака, где
одређени уски круг људи доноси одлуке о изборним кандидатима, сама странка затим намирује
своје чланове запошљавањем, а истовремено својом позицијом добија значајна средства за
финансирање свог рада, кроз легално јавно финансирање, али и кроз злоупотребу јавних ресурса.
Политичке странке су као средство за спровођење изборног процеса, постале донекле и
средство уског круга људи који одлучује о изборним кандидатима. Постојећи изборни модел
додатно брише непосредност између грађана и њихових представика. Бирачи се опредељују за
политичке странке, које се затим саме постављају као носиоци суверености, што манифестују у
жељи да контролишу мандате. Цео систем омогућава да странке, односно њена врхушка,
контролишу значајан део ресурса које се као инструменти користе у новим изборним утакмицама.
Самим тим затворен је процес за суштински уплив нових људи, чиме се у великој мери de facto
ограничава пасивно бирачко право. Чињеница да пут до представљања грађана води кроз уско
грло клијентилистички устројених политичких странака озбиљан је удар демократичности целог
процеса.
Кључне оцене везане за постојећи изборни модел јесу: да (пост)транзиционо друштво у
покрету са ширим дијапазоном друштвених разлика подразумева њихово адекватно
репрезентовање у представничким телима; да је нарушена непосредност између грађана и
изабраних представника уметањем политичких странака показало значајну деформацију основних
демократских постулата; и да одлучивање уског круга људи унутар политичких странака који су
кључни носиоци изборног процеса узрокује мањак легитимности и одговорности.

VII УМЕСТО КРАЈА – НОВИ ПОЧЕТАК
„Изборни системи једном успостављени трају доста дуго, пошто се интереси, понашања и
активности политичких актера устаљују да би искористили подстицаје које одређени изборни
системи презентују (М. Јовановић)“. Самим тим, промена сваког изборног система трновит је пут
са неизвесним исходом. Несумњиво је да све слабости дрштва не проистичу из политичког
система, нити ће се решити установљавањем идеалног изборног модела, ако он уопште постоји.
Иако не постоји гаранција да ће се кључне бољке политичко-друштвеног система решити
пројектовањем доброг изборног система, постоји гаранција да се оне неће решити без адекватног
изборног система.
Заједно са овом променом, евентуално након ње, ићи ће и промена читавог сета пратећих
института политичког система. Најбитније је увођење унутарстраначке демократије, што ће бити
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изузетно компликован процес. На тај начин би, као што кажу да се и васпитање носи из куће, и
демократију политичари ваљало да понесу из партија из којих долазе.
У целом процесу изборне реформе битну улогу морају имати грађани, јер је то једна од
кључних битака која стоји пред нашом генерацијом. Ма колико она изгледала тешка и унапред
изгубљена, не треба заборавити да су неки од нас или наши родитељи живели и рођени у земљи у
којој су непосредни вишестраначки избори били санак пусти. Ма колико тај сладак сан у данашњој
реалности био горка јава, ми смо генерација која тај сан живи и која мора знати да је квалитет
живота у свакој земљи у великој мери условљен и оствареношћу демократских идеала.
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