
УДК: 329.11(497.11)
Примљено: 14. фебруара 2011.
Прихваћено:  04. марта 2011.
Оригинални научни рад

Српска политичка мисао 
број 1/2011.

год. 18. vol. 31.
стр. 139-162.

139

ИНСТИТУЦИЈЕ 
И ПОЛИТИЧКИ  

СИСТЕМ   СРБИЈЕ

ОгњенПрибичевић
Институт друштвених наука, Београд

СРПСКАДЕСНИЦА:
ИЗАЗОВИИПЕРСПЕКТИВЕ*

Сажетак

У овом ра ду Др Ог њен При би ће вић ана ли зи ра  по ли тич ки 
раз вој нај ва жни јих пар ти ја де сни це у Ср би ји на кон 2000. – Де мо-
крат ске стран ке Ср би је и Срп ске ра ди кал не пар ти је од но сно Срп-
ске на пред не стран ке ко ја је на ста ла на кон рас це па ме ђу ра ди ка ли-
ма  кра јем 2008. го ди не. Аутор ука зу је на су прот не прав це раз во ја 
ових пар ти ја. Док се ДСС све ви ше уда ља ва ла од ЕУ и са мим тим 
изо ло ва ла од глав них по ли тич ких то ко ва и би ра ча, СНС  је на-
пра ви ла ра ди ка лан за о крет у од но су на ра ни ју по ли ти ку Срп ске 
ра ди кал не стран ке и по ста ла за го вор ник европ ског пу та Ср би је. 
Ове про ме не су у ве ли кој ме ри су зи ле  мо гућ ност  за са рад њу ове 
две стран ке, али и бит но сма њи ле шан се СНС да  на кон сле де ћих 
из бо ра ко нач но фор ми ра вла ду. Пре ма ми шље њу ауто ра,  у овом 

* Овај рад је део пројекта „Друштвене трансформације у процесу европских интеграција 
- мултидисциплинарни приступ „ који финансира Министарство науке и технологије 
Републике Србије. Бр. 47010
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тре нут ку,  из гле да да  СНС на власт мо же до ћи са мо пре ко ве ли ке 
ко а ли ци је са вла да ју ћом Де мо крат ском стран ком, што бар  за са да, 
обе стран ке од ба цу ју. 
Кључ не ре чи: де сни ца, по ли тич ке про ме не, ЕУ, кон сен зус.

На кон про гла ше ња не за ви сно сти Ко со ва и Ме то хи је фе бру-
а ра 2008 го ди не и рас па да Срп ске ра ди кал не стран ке сеп тем бра 
2008. го ди не до шло је до ве ли ке пре ком по зи ци је срп ске де сни це.  
Де мо крат ска стра на ка Ср би је је због при зна ња не за ви сно сти Ко-
со ва и Ме то хи је од стра не 22 чла ни це ЕУ  за у зе ла отво ре но ан ти 
ЕУ ста во ве  и од не ка да шњих два де се так по сто гла со ва  до шла у 
си ту а ци ју да се бо ри за цен зус од 5%. С дру ге стра не, на кон рас-
па да Срп ске ра ди кал не пар ти је,  но во фор ми ра на, знат но уме ре ни-
ја,  Срп ска на пред на пар ти ја на че лу са То ми сла вом Ни ко ли ћем и 
Алек сан дром Ву чи ћем је прак тич но пре у зе ла све не ка да шње Ше-
ше ље ве гла са че, сте кла и но ве и по мно гим ис тра жи ва њи ма јав ног 
мње ња на ла зи се на око 30%. На ло кал ним из бо ри ма одр жа ним то-
ком 2009. и 2010. у оп шти на ма Во ждо вац, Аран ђе ло вац, Ми о ни ци, 
Не го тин и Бор ова стран ка је осва ја ла из ме ђу 20% и 30% гла со ва. 
Оста так Срп ске ра ди кал не стран ке, на че лу са Во ји сла вом Ше ше-
љем гр че ви то се бо ри да пре ђе цен зус од 5%. 

Циљ овог ра да је да ука же на про ме не до ко јих је до шло уну-
тар пар ти ја срп ске де сни це и да по ку ша да од го во ри на пи та ње ка-
кве су ње не пер спек ти ве, по себ но уочи на ред них пар ла мен тар них 
из бо ра ко ји би тре ба ло да се одр же 2012. го ди не. 

Пад не ка да во де ће пар ти је срп ске де мо крат ске де сни це, Де-
мо крат ске стран ке Ср би је (ДСС)  за по чео је прак тич но од мах  на-
кон исто риј ске по бе де Во ји сла ва Ко шту ни це над  Сло бо да ном Ми-
ло ше ви ћем 2000. Во ји слав Ко шту ни ца је иза бран за пред сед ни ка 
Са ве зне ре пу бли ке Ју го сла ви је, а ње го ва пар ти ја је у окви ру ДО Са 
ушла у пр ву пост-Ми ло ше ви ће ву вла ду.  Већ 2001. ДСС на пу шта 
вла ду ДО Са  а не ду го за тим, не за ко ни том од лу ком, Пред сед ни-
штво ДО Са од у зи ма ДССу свих 45 по сла нич ких ман да та.  То ком 
2002.  Во ји слав Ко шту ни ца два пу та по бе ђу је на пред сед нич ким 
из бо ри ма у Ср би ји али због оп струк ци је ДО Са оба пу та из бо ри 
би ва ју по ни ште ни због не до вољ ног бро ја иза шлих би ра ча. На и ме,  
по та да шњем за ко ну би ло је нео п ход но да ви ше од 50% +1 би рач 
иза ђе на из бо ре да би они би ли ва же ћи. Та ко Во ји слав Ко шту ни ца 
и ње гов ДСС не успе ва ју да пре у зму из вр шну власт у Ср би ји иако 
три пу та за ре дом до би ја ју пред сед нич ке из бо ре у Ју го сла ви ји и 
Ср би ји (2000. и 2002) и јед ном пар ла мен тар не 2000. (као део ДО-
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Са). У јав но сти се фор ми ра ути сак о овој пар ти ји и ње ном ли де ру 
као нај ве ћим гу бит ни ци ма  5. ок то бар ских про ме на у Ср би ји.1)

Ипак, Ко шту ни чи на стран ка на пар ла мен тар ним из бо ри ма 
2003. осва ја 18% гла со ва и за јед но са Г17 и ко а ли ци јом Срп ског 
по кре та об но ве и Но ве Ср би је уз по др шку Со ци ја ли стич ке пар-
ти је Ср би је фор ми ра ма њин ску вла ду. Во ји слав Ко шту ни ца би ва 
иза бран за пре ми је ра те вла де. На ван ред ним пар ла мен тар ним из-
бо ри ма одр жа ним 2007. го ди не ко а ли ци ја ДСС и Но ве Ср би је је 
осво ји ла 16% а на на ред ним пар ла мен тар ним из бо ри ма одр жа ним 
го ди ну да на ка сни је 2008. све га 11%. По ред ни за так тич ких гре ша-
ка у шта се мо же убро ја ти и не по треб но рас пи си ва ње пред сед нич-
ких из бо ра 2004. на ко ји ма по бе ђу је кан ди дат Де мо крат ске стран ке 
Бо рис Та дић, кан ди до ва ње не по пу лар ног Дра га на Мар ши ћа ни на 
(ДСС) на истим из бо ри ма на ко ји ма он као пред став ник вла ди ног 
бло ка за у зи ма тек че твр то ме сто  као и Ко шту ни чи но рас пу шта ње 
вла де 2008. го ди не на кон че га ње го ва стран ка пре ла зи у опо зи ци ју, 
по сте пе ном али кон стант ном опа да њу ути ца ја ње го ве стран ке до-
при не ло је још не ко ли ко су штин ских раз ло га. Пр ви и нај ва жни ји је 
тај што је вр ло бр зо на кон 2000. Во ји слав Ко шту ни ца, иако по бед-
ник над Ми ло ше ви ћем на пред сед нич ким из бо ри ма 2000. не ким 
сво јим по те зи ма а пре све га пре ду гим за др жа ва њем Ми ло ше ви ће-
вог ше фа тај не по ли ци је Ра до ми ра Мар ко ви ћа и Ми ло ше ви ће вог 
ше фа ге не рал шта ба Не бој ше Пав ко ви ћа на њи хо вим по ло жа ји ма 
знат но из гу био на по др шци уну тар де мо крат ског бло ка гла са ча ко-
ји су га и до ве ли на власт. Гу бит ку ве ли ке  по пу лар но сти ко ју је 
ужи вао на кон 2000 до при не ло је и ње го во ту ма че ње 5 ок то бра као 
про ме не ре жи ма али не и ре во лу ци је што је до дат но ири ти ра ло 
нај твр ђе при ста ли це ДО Са. Убр зо за тим, ње го ви про тив ни ци из 
ДО Са су га по че ли оп ту жи ва ти, не рет ко са раз ло гом, за пак ти ра-
ње са оста ци ма прет ход ног ре жи ма. Ство рен је ути сак а по себ но 
ме ђу ути цај ним ин те лек ту ал ци ма и пред став ни ци ма ме ђу на род не 
за јед ни це да је гру па ци ја око пре ми је ра Ђин ђи ћа је ди на ре фор ми-
стич ка  стру ја док је Ко шту ни ци на пар ти ја озна че на као кон зер-
ва тив на и окре ну та про шло сти .2) Та ко је вре ме ном Ко шту ни ца од 
осво је них 53% гла со ва на пред сед нич ким из бо ри ма 2000. про тив 
Ми ло ше ви ћа и 18% осво је них гла со ва на пар ла мен тар ним из бо-
ри ма 2004. до шао до да на шње си ту а ци је у ко јој се ње го ва стран ка  

1) О развоју догађаја на политичкој сцени Србије после 2000. види више у Владимир 
Гоати, Партијске борбе у Србији у постоктобарском раздобљу, Fridrih Ebert Stiftung, 
Институт друштвених наука, 2006.

2) Огњен Прибицевиц, Rise and Fall of DOS, Serbian Politics from 2000 to 2003, Stubovi 
culture, 2010. стр. 25-26.
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бо ри да пре ско чи цен зус од 5%. Ова квом по ло жа ју у мно го ме је 
до при не ла и по ли ти ка ове стран ке ко ја се већ низ го ди на го то во ис-
кљу чи во ба ви на ци о нал ним пи та њем и про бле ми ма Ко со ва и Ме-
то хи ја за не ма ру ју ћи у ве ли кој ме ри го то во сва оста ла дру штве на 
пи та ња. Вр ло рет ко во де ћи пр ва ци ове пар ти је  исту па ју у јав но сти 
го во ре ћи о про бле ми ма не за по сле но сти, еко но ми је, ме ди ја, еко ло-
ги је, по ро ди це... У си ту а ци ји у ко јој су упра во ова пи та ња по ста ла 
цен трал на пи та ња ко ја ин те ре су ју гра ђа не и би ра че би ло је са свим 
оче ки ва но да и ДСС по ла ко иза ђе из ви до кру га про сеч ног гла са ча 
Ср би је.

Је дан од нај ва жни јих узро ка ве ли ког опа да ња ути ца ја Ко шту-
ни чи не пар ти је ти че се ње го вог ста ва пре ма ЕУ. Иако је ова пар ти ја  
још по чет ком 2000. ис ка зи ва ла из ве сне ре зер ве пре ма ЕУ ве за не 
за пи та ње Ко со ва и Ме то хи је оне су на ро чи то до шле до из ра жа ја 
на кон про гла ше ња не за ви сно сти Ко со ва и Ме то хи је  2008. го ди-
не и ње ног при зна ња од стра не 22 др жа ве ЕУ. По Ко шту ни чи ном 
ми шље њу по сто ји „су штин ска и не пре мо сти ва су прот ста вље ност 
Уста ва Ср би је, ко ји де фи ни ше да је Ко со во нео ту ђи ви део Ср би је 
и од лу ке 22 др жа ве чла ни це ЕУ да, ка ко се на во ди, про тив за ко ни то 
при зна ју Ко со во. За то су и све при че да су Ко со во и ЕУ одво је на 
пи та ња нај о бич ни ја про па ган да“ 3) Ли дер ДСС Ко шту ни ца сма тра 
да ула зак у ЕУ не тре ба да бу де основ ни циљ и да је по гре шна др-
жав на по ли ти ка чи ји је то основ ни циљ. У сво јој из ја ви Ко шту ни ца 
ка же: „да се уско ро на вр ша ва ју две го ди не од ка ко је ус по ста вље-
на по гре шна по ли ти ка са да шње вла сти да ЕУ не ма ал тер на ти ву. 
Ср би ја ће мо ра ти да про на ђе ал тер на ти ву јер ЕУ због сво јих про-
бле ма да ља про ши ри ва ња но вим чла ни ца ма ста вља на спо ре дан 
или сле пи ко ло сек“. Сто га је по ње го вом ми шље њу по треб но да се 
„уста но ви но ва на ци о нал на по ли ти ка ко ја за циљ има са му Ср би ју 
и њен уну тра шњи раз вој на нај бо љим европ ским вред но сти ма и 
стан дар ди ма ко ји су у ин те ре су на ше зе мље.“  Пре ма ње го вим ре-
чи ма, „тај циљ не ис кљу чу је у бу дућ но сти ни да це ло ви та Ср би ја, 
ако то бу де ре ал но, при сту пи ЕУ“4)

Ова кав став  ДСС не са мо да је до вео до опа да ња по др шке 
би ра ча јер пре ма свим ис тра жи ва њи ма ви ше од  60% гра ђа на Ср-
би је не дво сми сле но по др жа ва ула зак Ср би је у ЕУ не го и до по ма ло 
ап сурд не си ту а ци је у ко јој ова кву по ли ти ку ДСС кри ти ку ју  пред-
став ни ци пар ти ја прет ход ног ре жи ма Иви ца Да чић и То ми слав Ни-
ко лић. Та ко на при мер, го во ре ћи о раз ло зи ма због ко јих су ушли у 

3)  Блиц, 24.  јуни 2010.

4)  Блиц, 24. јуни 2010. 
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вла ду са Та ди ће вом ко а ли ци јом за Европ ску Ср би ју, а не са Ко шту-
ни чи ном Де мо крат ском стран ком Ср би је и Срп ском ра ди кал ном 
пар ти јом пред сед ник СПСа Да чић је ре као да је то би ло опре де ље-
ње со ци ја ли ста да се оства ри на ци о нал но и по ли тич ко по ми ре ње, 
да се иде ка Европ ској Уни ји и по себ но на гла сио да „ни је би ло од-
лу ке СПСа Ср би ја не би ишла ка ЕУ. Зна чи од лу ком СПСа Ср би ја 
иде ка ЕУ  а од лу ком Ко шту ни це она не би ишла ка ЕУ. То ли ко о 5. 
ок то бру“.5)  А То ми слав Ни ко лић се чак за пи тао шта би Во ји слав 
Ко шту ни ца уоп ште ра дио у по ли ти ци ако од у ста не од ЕУ.6) Та ко 
смо до шли у по ма ло ап сурд ну  си ту а ци ју да пар ти ја прет ход ног 
дик та то ра – СПС,  ко га се још увек ни је фор мал но и  јав но од ре кла,  
ис ти че да се за ла же за пут европ ских ин те гра ци ја на су прот  про - 
де мо крат ском и  про - европ ском по бед ни ку Во ји сла ву Ко шту ни ци 
над тим истим дик та то ром 2000. 

ДСС је има ла дру га чи ји став од сво јих пе то ок то бар ских ко-
а ли ци о них парт не ра и у по гле ду осу де зло чи на по чи ње ног над бо-
шњач ким ста нов ни штвом у Сре бр ни ци. 

Во ји слав Ко шту ни ца и ДСС су осу ди ли и до но ше ње ре зо лу-
ци је о зло чи ну у Сре бр ни ци у скуп шти ни Ср би је  31 мар та 2010 го-
ди не сма тра ју ћи да та квом  ре зо лу ци јом ак ту ел на власт по ни жа ва 
соп стве ни на род. Во ји слав Ко шту ни ца је ис та као да је: „не чо веч на 
и не мо рал на по ли ти ка ко ја ко ја пут у Евро пу ути ре пре ко раз два ја-
ња мр твих и ома ло ва жа ва ња  не ви них срп ских жр та ва.“ Пре ма ње-
го вом ми шље њу „та кав пут не во ди ни куд осим у по ни жа ва ње соп-
стве ног на ро да. Ако скуп шти на Ср би је уме сто јед не де кла ра ци је 
ко јом се осу ђу ју сви рат ни зло чи ни тре ба да до не се не ку по себ ну 
де кла ра ци ју, он да би то тре ба ло да бу де де кла ра ци ја о Ја се нов цу 
где је из вр шен ге но цид над на шим на ро дом“. 7) 

Са свим су про тан по ли тич ки раз вој  има ла је гру па ци ја уну-
тар Срп ске ра ди кал не стран ке пред во ђе на То ми сла вом Ни ко ли ћем 
и Алек сан дром Ву чи ћем ко ја је пре шла пут од екс трем но на ци-
о на ли стич ке до пар ти је уме ре не де сни це. Нај зна чај ни је про ме не 
но во фор ми ра на пар ти ја, Срп ска на пред на пар ти ја, на ста ла на кон 
на пу шта ња Срп ске ра ди кал не стран ке од стра не То ме Ни ко ли ћа и 
Алек сан дра Ву чи ћа,  је оства ри ла у по гле ду ста ва пре ма ЕУ, САД, 
пи та њи ма то ле ран ци је и де мо кра ти је али и у по гле ду Ко со ва и Ме-
то хи је, са рад њи са су дом за рат не зло чи не у Ха гу као и осе тљи вим 

5)  Курир, 23. октобар 2008.

6)  Политика,  8. децембар 2008.

7)  Глас јавности, Београд, 3. фебруар, 2010.
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пи та њи ма из про шло сти СРС као што је осу да уби ства пре ми је ра 
Зо ра на Ђин ђи ћа. 

То ком де ве де се тих го ди на ви ше пу та СРС  је сво јом по др-
шком омо гу ћи ла Со ци ја ли стич кој пар ти ји Ср би је да оста не на вла-
сти,  24 ма ра та 1998 го ди не ула зи у вла ду са СПСом,  а не рет ко у 
сво јим на сту пи ма, ње ни ли де ри Во ји слав Ше шељ, То ма Ни ко лић 
и Алек сан дар Ву чић су  оста вља ли ути сак екс трем ни јих на ци о-
на ли ста и од са мих СПСо ва ца.8) Због то га је  Ха шки три бу нал за 
рат не зло чи не по чи ње не на те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је  рас пи-
сао по тер ни цу за ли де ром ове стран ке Во ји сла вом Ше ше љом ко ји 
се сам до бро вољ но пре дао 2003 го ди не. Су ђе ње је још увек у то ку. 
Ни на кон од ла ска Во ји сла ва Ше ше ља у Хаг  ли де ри ове стран ке 
Ни ко лић и Ву чић ни су би ли спрем ни да осу де не ке од нај те жих 
зло чи на прет ход ног ре жи ма по пут уби ства но ви на ра Слав ка Ћу ру-
ви је 1999. Још то ком 2007 и по чет ком 2008 Ни ко лић је го во рио да 
„Рат ко Мла дић не тре ба да за вр ши у Ха гу јер је срп ски хе рој“, „да 
на ма не тре ба ју ни ЕУ, ни САД, ни ЦИА јер смо ми Ср би, из гле да, 
са ми се би до вољ ни“, да „не ће мо да раз го ва ра мо са ЕУ све док не 
од у ста не од не за ви сно сти Ко со ва“. 9)

На кон пар ла мен тар них  из бо ра 2008. до шло је до рас це па 
ове пар ти је на уме ре ни је кри ло на че лу са То ми сла вом Ни ко ли ћем 
ко ји је фор ми рао Срп ску на пред ну стран ку 21 ок то бра 2008. го-
ди не  и екс трем но, ко је је оста ло вер но Во ји сла ву Ше ше љу. Вр ло 
бр зо и Алек сан дар Ву чић се при дру жио Ни ко ли ћу и по стао ње гов 
за ме ник.  Већ на пр вим ло кал ним из бо ри ма по ка за ло се да је Ни-
ко лић не са мо пре у зео го то во це ло би рач ко те ло ра ди ка ла већ и 
не ке но ве гла са че та ко да се ње гов са да шњи реј тинг кре ће око 30% 
. Ше ше ље ви ра ди ка ли су оста ли на не ких 5%.  

 Од мах по фор ми ра њу,  но ва пар ти ја је учи ни ла не ко ли ко 
зна чај них ко ра ка у прав цу  на пу шта ња ра ни је по ли ти ке Срп ске ра-
ди кал не стран ке, сми ри ва ња по ли тич ких стра сти као и сма њи ва ња 
раз ли ка из ме ђу во де ћих по ли тич ких пар ти ја у Ср би ји у по гле ду 
не ких кључ них дру штве них и по ли тич ких пи та ња као што су од-
нос пре ма ЕУ и пи та ње КиМ.10)  Фор ми ра ње но ве пар ти је Ни ко лић 
је обра зло жио же љом да се пре ки не са по гре шним са ве ти ма ко ји 
су до ла зи ли од Во ји сла ва Ше ше ља из Ха га.  На су прот  ра ни јој ан-

8) Види више у Огњен Прибићевић, “1999 Changing Fortunes of the Serbian Radical Right“, 
у књизи The Radical Right in Central and Eastern Europe since 1990, The Pennsylvania 
State University Press, стр. 193-213.

9)  Блиц, 14 новембар 2010

10) У једном интервју Тома Николић је рекао: „да смо сви ми који нешто значимо на 
политичкој сцени отприлике сличних ставова“, Политика, 30. август 2010.
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ти - ЕУ и ан ти - САД по ли ти ци ра ди ка ла но ва пар ти ја Ни ко ли ћа и 
Ву чи ћа сма тра да се у ин те ре су Ср би је мо ра са ра ђи ва ти и са   ЕУ 
и са  САД. Та ко на при мер, Т. Ни ко лић ка же да: „за пра во Та ди ће ва 
по ли ти ка ни је ло ша не го да се не спро во ди. Не мо гу да ка жем да је 
ло ша по ли ти ка би ти у ЕУ, да је ло ше не при зна ти не за ви сност Ко-
со ва и Ме то хи је, да је ло ша по ли ти ка чвр шће ве зи ва ње са Ру си јом. 
Са мо већ де сет го ди на че ка мо да ови на вла сти то спро ве ду и са да 
је по след њи мо ме нат, да се то ко нач но и ура ди. И оче ку јем да ће 
гра ђа ни Ср би је са да да ти по ве ре ње не ком дру гом за то.“11) Ко ли ко 
се по ли тич ка сце на Ср би је про ме ни ла по твр ђу је и сле де ћа оце на Т. 
Ни ко ли ћа, не ка да шњег же сто ког про тив ни ка ула ска Ср би је у ЕУ. 
Он са да ка же да „већ ду же вре ме че ка од го вор од пред сед ни ка ДСС 
В. Кошт ни це да ли је он од у стао од ула ска у ЕУ. Јед но став но не мо-
же те да пра ви те ко а ли ци ју са не ким ко је од у стао од ула ска у ЕУ, 
не раз у мем шта би он уоп ште и ра дио у по ли ти ци“.12)  Исти став 
по но вио је и ње гов за ме ник А. Ву чић ре кав ши да Евро па не тра жи 
и не ће тра жи ти од Ср би је да  фор мал но при зна Ко со во и то је ма ли, 
али не за не мар љив оквир у ко јем Ср би ја мо же да игра, да че ка по-
вољ ни ји тре ну так за сво ју по ли тич ку офан зи ву, раз ви ја ра зо ре ну 
еко но ми ју и ја ча ути цај у ре ги о ну... Мо ра мо да ра ди мо за Ср би ју 
нај бо ље што мо же мо, али без Евро пе то не ће мо мо ћи.13) 

Тран сфор ма ци ја по ли ти ке СНС у по гле ду ње ног ста ва пре-
ма ЕУ је на ста вље на  на кон по се те Ни ко ли ћа и Ву чи ћа Бри се лу 
и њи хо вог раз го во ра са чел ни ци ма Европ ске ко ми си је кра јем ју ла 
2010. На кон по врат ка у Бе о град Т. Ни ко лић је из ја вио да „Ср би ја 
не ма пер спек ти ву ако не бу де чла ни ца ЕУ“14) а А. Ву чић је ре као 
да Ср би ја тре ба да са ра ђу је и са Ру си јом и са Ки ном „али из ви ни-
те, нај ва жни ји парт нер Ср би је мо ра да бу де ЕУ“.15) По сле ова квих 
из ја ва Ву чи ћа и Ни ко ли ћа у ве зи ЕУ те шко је оче ки ва ти да би се 
они мо гли вра ти ти на ста ре по зи ци је а да то не до ве де до пот пу ног 
уру ша ва ња њи хо вог по ли тич ког кре ди би ли те та. 

И  ка да је реч о од но си ма са САД ова дво ји ца по ли ти ча ра су 
на пра ви ла пот пу ни обрт. Та ко са да на кон по врат ка из Wаш ингтона 
А. Ву чић из ја вљу је да су „Нај бо љи од но си са Аме ри ком ви та лан 

11)  Политика, 8. децембар 2008.

12)  Политика, 8. децембар 2008.

13)  Новости, 16. јуни 2010. 

14)  Б92, 20 јул 2010.

15)  Press, . август 2010.
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ин те рес на ро да и др жа ве јер без по др шке САД ни је мо гу ће оства-
ри ти ни је дан иоле ва жни ји спољ но по ли тич ки циљ.“16)

По ли ти чар ко ји је ра ни је био по знат по не то ле ран ци ји и 
агре сив ним па и на сил нич ким из ја ва ма са да се пи та ка ко то да вла-
сти у Ср би ји : „не мо гу да обез бе де геј па ра ду. Не мо рам да во лим 
геј па ра ду, али сви ко ји уче ству ју у њој мо ра ју да бу ду обез бе ђе ни. 
Ни ко не мо же да им угро жа ва фи зич ки ин те гри тет“.17)  И ње гов 
пред сед ник То ма Ни ко лић се у јед ном ин тер вјуу сам при се ћа да 
је не по сред но пред уби ство Зо ра на Ђин ђи ћа по ру чи вао: „ре ци те 
му да је и Ти то пред смрт имао про бле ма са но гом“ и са да се, ка-
ко ка же,  ка је због то га и до да је: „На из ве стан на чин сам се огре-
шио и по сле уби ства Зо ра на Ђин ђи ћа смо гао сам сна ге, по ште ња и 
људ ско сти да се из ви ним, још док је Во ји слав Ше шељ ко ман до вао 
сва ком мо јом иде јом“18).

Ве ли ку про ме ну пред ста вља и став ове стран ке пре ма са рад-
њи са су дом у Ха гу. За раз ли ку од  2007. ка да је го во рио  да Рат ко 
Мла дић не тре ба да за вр ши у Ха гу јер је срп ски хе рој,  2010.  То-
ми слав Ни ко лић са да ка же да: „оба ве зе пре ма Ха гу мо ра ју да се 
ис пу не, што под ра зу ме ва и хап ше ње Рат ка Мла ди ћа и Го ра на Ха-
џи ћа“19)

Мо жда је још ва жни ја про ме на ста ва ове стран ке у ве зи осу-
де зло чи на над бо шњач ким ста нов ни штвом у Сре бр ни ци. Та ко на 
при мер,  за ме ник пред сед ни ка СНС Алек сан дар Ву чић је из нео 
ми шље ње да је у „Сре бр ни ци по чи њен стра ви чан зло чин и сра мо-
та ме је да ка жем да љу ди ко ји су по чи ни ли тај зло чин при па да ју 
истом на ро ду ко јем при па дам и ја“.20) Овај став у ве зи зло чи на у 
Сре бр ни ци А. Ву чи ћа је из у зет но зна ча јан ис ко рак у прав цу сми-
ри ва ња по ли тич ких стра сти у ре ги о ну  и уме ра ва ња срп ске по ли-
ти ке иако, као што ће мо убр зо ви де ти ње га у пот пу но сти не де ли 
и ње го ва стран ка и шеф ње го ве стран ке То ми слав Ни ко лић. Та ко 
су при ли ком гла са ња о ре зо лу ци ји о Сре бр ни ци по сла ни ци СНС   
на пу сти ли скуп штин ску са лу а пред сед ник СНС То ма Ни ко лић је 
ре као да је Де кла ра ци ја о Сре бр ни ци тре ба ло да из гле да пот пу но 
дру га чи је, да у њој бу ду осу ђе ни сви зло чи ни, ка ко над Ср би ма, 
та ко и зло чи ни ср ба, а по себ но да се апо стро фи ра зло чин у Сре-

16)  Политика, 5. октобар 2009.

17)  Политика, 30. септембар 2009.

18)  Блиц, 30. јун 2010.

19)  Б92. 10. новембар 2010.

20)  Политика, 21. јануар 2010.
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бр ни ци, што ме ни ни је про блем да се ура ди.21)  Ин те ре сант но је 
при ме ти ти да се и на овом пи та њу ви ди да, упр кос то ме што ни 
СНС ни ДСС ни су би ле за ре зо лу ци ју о Сре бр ни ци у об ли ку ко ју 
је по ну ди ла ко а ли ци ја око ДС ипак и ов де по сто ји раз ли ка из ме ђу 
две пар ти је. На и ме, по сла ни ци ДСС су гла са ли про тив док је СНС 
од лу чи ла да се уз др жи при ли ком гла са ња и та ко опет  за у зе ла став 
ко ји је бли жи вла да ју ћој европ ској ко а ли ци ји на че лу са ДС  у од-
но су на ДСС. 

Јед на од нај ва жни јих  про ме на у од но су на ра ни ју по ли ти-
ку СРС ти че се ста ва пре ма КиМ. У су шти ни,  СНС  је, у ве ли кој 
ме ри,  при хва ти ла зва нич ну по ли ти ку Та ди ће ве вла де пре ма КиМ  
ко ја се сво ди на то да се у ве зи овог пи та ња на ста ви ди ја лог са ЕУ 
али да се не при зна не за ви сност Ко со ва.  То по твр ђу ју и ре чи То-
ме Ни ко ли ћа  ко ји ка же да: „ мо ра мо да схва ти мо да се на Ко со ву 
ста би ли зо ва ла не ка ква власт али да ми ни ка да не сме мо да при зна-
мо да је то по ста ла др жа ва.“ Ре ше ње пре ма ње го вим ре чи ма тре ба 
тра жи ти у ди ја ло гу са ве ли ким си ла ма и по себ но ЕУ јер ка ко ка же: 
„Ср би ја да нас мо ра да во ди ра чу на шта о то ме ми сле љу ди у ЕУ.“22)  
Та ко ђе,  Ни ко лић тра жи од Та ди ћа да му ка же шта је исти на у из ја-
ва ма не ких ам ба са до ра ве ли ких си ла у Бе о гра ду да Ср би ја не мо же 
у ЕУ ако не ре ши про блем са КиМ. Он тра жи од вла сти да ка жу: 
„шта је исти на у при чи да мо же мо да уђе мо у ЕУ без ре ша ва ња ста-
ту са Ко со ва. Уко ли ко је, ме ђу тим,  исти на да За пад тра жи при зна-
ње а власт ка же да не ће то да ура ди, он да и СНС же ли да при хва ти 
да сно си од го вор ност за та кву по ли ти ку јер ће он да у Ср би ји те же 
да се жи ви“, ка же Ни ко лић23)

Што је по себ но ин те ре сант но, Ни ко лић не са мо да се ну ди 
да при хва ти од го вор ност за евен ту ал не по сле ди це вла ди не по ли-
ти ке пре ма КиМ не го и кри ти ку је по је ди не из ја ве ми ни стра спољ-
них по сло ва  Је ре ми ћа у ве зи Ко со ва и Ме то хи је  . Та ко на при мер, 
на пи та ње но ви на ра: По др жа ва те ли он да став Је ре ми ћа да ће мо у 
слу ча ју усло вља ва ња иза бра ти КиМ а не ЕУ? Ни ко лић од го ва ра : 
„Тај став је груб и не при ли чи ди пло ма ти . Као опо зи ци о нар ја бих 
то мо гао да из го во рим али шеф ди пло ма ти је је  мо рао да на ђе дру-
га чи је ре чи . Ја бих ре као оно што је под на шим при ти сци ма го во-
рио Та дић у по след њих го ди ну и по да на. Бра ни ће мо Ко со во свим 

21)  Б92, 27. јуни 2010.

22)  Политика, 30. август 2010.

23)  Политика, 30. јуни 2010.
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сред стви ма и на сту па ти ка ЕУ. И не по ста вљај те та кав услов јер га 
ми не ће мо ис пу ни ти“ 24) 

На кон од лу ке Ме ђу на род ног су да прав де у Ха гу да са мо про-
гла ше на не за ви сност Ко со ва и Ме то хи је ни је у су прот но сти са ме-
ђу на род ним пра вом СНС је оти шла и ко рак да ље у сво јој по ли ти ци 
у ве зи Ко со ва и ЕУ. На и ме, ову од лу ку Ме ђу на род ног су да СНС је 
оце ни ла као ве ли ки по раз Та ди ће ве вла де и упо зо ри ла да ње на од-
лу ка да у сеп тем бру 2010 иза ђе пред Скуп шти ну УН са соп стве ном 
ре зо лу ци јом мо же до ве сти до но вог, још ве ћег по ра за Ср би је.  Али 
за раз ли ку од Ко шту ни ци ног ДСС ко ји је исто та ко упо зо рио на 
ту опа сност и пред ло жио да се  Ме ђу на род ном су ду ту жи по је ди-
нач но не ка од зе ма ља ко је су при зна ле не за ви сност Ко со ва СНС је 
вла ду оп ту жио из са свим су прот них раз ло га. На и ме, за ме ник пред-
сед ни ка СНС Ву чић је оп ту жио вла ду и пред сед ни ка Та ди ћа да ни-
су тре ба ли да под но се соп стве ну ре зо лу ци ју не го да су тре ба ли да 
са ЕУ уса гла се ре зо лу ци ју у ве зи КиМ. Та ко А. Ву чић ка же : „Ни је 
тре ба ло ова ко ка ко је то вла да ура ди ла. Ни је то до дво ра ва ње би ло 
ко ме у ЕУ, већ је реч о то ме да СНС во ди ра чу на о срп ским ин те ре-
си ма. А да ли ће срп ски ин те рес би ти оства рен ако до жи ви мо још 
је дан но ка ут у УН. Не ће.... Али ми смо тог да на чу ли Та ди ћа ко ји 
је са оп штио да ће за по че ти раз го во ре са зе мља ма ЕУ и да ће мо 
уса гла си ти ре зо лу ци ју. Два да на по сле то га би ли смо све до ци да 
се то ни је до го ди ло“. 25) Исти став по но вио је и пред сед ник СНС 
То ма Ни ко лић ре кав ши да би он, да је на вла сти, ре зо лу ци ју пи сао 
у до го во ру са ЕУ.26) 

Не ко ли ко не де ља ка сни је вла да је про ме ни ла свој став. Од-
у ста ла је од сво је ре зо лу ци је о КиМ и иза шла пред скуп шти ну УН 
са за јед нич ком, ком про ми сном  ре зо лу ци јом са ЕУ, упра во она ко 
ка ко су пред ла га ли на пред ња ци. Та ко смо до шли у по ма ло не ве-
ро ват ну па и ап сурд ну си ту а ци ју да пар ти ја ко ја је на ста ла на кон 
по де ла у нај ек стрем ни јој  на ци о на ли стич кој гру па ци ји у Ср би ји 
оп ту жу је вла ду, ко ја је до би ла из бо ре за хва љу ју ћи свом ЕУ опре-
де ље њу, да у по гле ду ре ша ва ња про бле ма Ко со ва и Ме то хи је ни је 
до вољ но са ра ђи ва ла са ЕУ. Оту да и за вр шна ре че ни ца А. Ву чи ћа у 
већ по ме ну том ин тер ву ју зву чи ло гич но и про из и ла зи из све га до 
са да ре че ног у ве зи но вог ста ва на пред ња ка. На пи та ње но ви на ра 
шта ра ди ти по сле од лу ке Ме ђу на род ног су да он ка же да пут Ср би-
је тре ба да бу де: „ЕУ и са чу ва ти све што мо же мо од Ко со ва и Ме-

24)  Новости, 19. март  2010.

25)  Press, 1 август 2010.

26)  Политика, 30. август 2010.



Огњен Прибичевић Српска десница: изазови и перспективе

149

то хи је“. 27)  Та ко, за раз ли ку од вла де ко ја је бар до ско ра,  тач ни је, 
до сеп тем бра 2010 го ди не у нај ма њу ру ку,  та два ци ља ста вља ла 
у исту ра ван, а пред сед ник Ср би је  и ми ни стар спољ них по сло ва  
го во ри ли  да се, уко ли ко се по ста ви ди ле ма Ко со во или ЕУ, Ср би-
ја  мо ра од лу чи ти за КиМ,  пред став ни ци не ка да нај ек стрем ни је 
на ци о на ли стич ке гру па ци је ин ди рект но,  али вр ло ја сно ка жу да 
је при о ри тет ЕУ и при том са чу ва ти све што је мо гу ће од КиМ.  За-
ни мљи ва и ка пи тал на про ме на у срп ском по ли тич ком жи во ту. Она 
пре све га го во ри о праг мат ском кур су на пред ња ка и при хва та њу 
ре ал но сти од стра не пред став ни ка СНС ко ји су ја сно пре по зна ли 
да је огром на ве ћи на гра ђа на Ср би је опре де ље на за ЕУ и у ве ли кој 
ме ри умор на од све га што се ти че Ко со ва и Ме то хи је. На рав но,  ов-
де не тре ба за бо ра ви ти да је пред став ни ци ма опо зи ци о не стран ке 
мно го лак ше да из ри чу та кве оце не у ве зи Ко со ва и Ме то хи је од 
пред став ни ка вла сти ко ји има ју ве ли ку од го вор ност за сво је по те-
зе, а по себ но оне ко ји се ти чу про бле ма Ко со ва и Ме то хи је.

Ме ђу тим, исти не ра ди,  тре ба ре ћи да је, све га не ко ли ко не-
де ља ка сни је,  на кон што је вла да од лу чи ла да иза ђе пред УН са за-
јед нич ком, ком про ми сном  де кла ра ци јом са ЕУ у ве зи КиМ,  СНС 
оп ту жи ла вла ду да је „од у ста ла од сво је до са да шње по ли ти ке и ЕУ 
и   КиМ “28) и ти ме у из ве сној ме ри до ве ла у пи та ње кре ди би ли тет 
сво је но ве по ли ти ке пре ма ЕУ као и озбиљ ност прет ход не кри ти-
ке вла де због то га што не до вољ но са ра ђу је са ЕУ. На и ме, упра во 
је СНС, као што смо по ка за ли,  то ком сеп тем бра 2010.  за ме ри ла 
вла ди што не пи ше ре зо лу ци ју са ЕУ а он да ка да је вла да упра во то 
ура ди ла, кри ти ко ва ла  је да је „ ис пу сти ла“ Ко со во из сво је по ли-
ти ке. Ипак, све ово мо же да се пред ста ви и као нор ма лан по ку шај 
опо зи ци је да на ђе про стор за кри ти ку вла де. С дру ге стра не, с об-
зи ром да је ов де реч о пи та њи ма ко ја би тре ба ла да бу ду део ши рег 
на ци о нал ног кон сен зу са, о че му смо већ го во ри ли, СНС би се мо-
гла оп ту жи ти и за нео д го вор но по на ша ње и де ло ва ње. 

Све у све му и ова ко ка ко је, мо ра се при ме ти ти да је оства-
рен зна ча јан на пре дак у од но су на про шлост ка да је реч о од но си ма 
вла сти и опо зи ци је у Ср би ји.29) Ов де сва ка ко тре ба спо ме ну ти  ве-
ли ку за слу гу пред сед ни ка Та ди ћа ко ји је сво јим по те зи ма у ве ли кој 
ме ри из ме нио чи та ву по ли тич ку сце ну Ср би је. Ту пре све га ми-
слим на по др шку одва ја њу Ни ко ли ћа и Ву чи ћа од Ше ше ља и СРС  

27)  Press, 1. август 2010.

28) А.Вучић, Политика, 27. септембар 2010.

29) О односима између власти  и опозиције у време Милошевићевог режима види више у 
књизи Огњен Прибићевић, Власт и опозиција у Србији, Б92, 1997. 
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али и Де кла ра ци ју о по ми ре њу пот пи са ну из ме ђу ДС и СПСа 2008. 
Овим по те зи ма Та дић је у ве ли кој ме ри, па и од лу чу ју ће до при нео 
сми ри ва њу стра сти и уме ра ва њу по ли тич ке сце не у Ср би ји, по че-
му ће ве ро ват но и нај ви ше оста ти упам ћен у но ви јој по ли тич кој 
исто ри ји Ср би је.30) 

Има ју ћи у ви ду  по ме ну ти су прот ста вље ни  раз вој две во де-
ће пар ти је де сни це у Ср би ји по ста вља се пи та ње ка ква је пер спек-
ти ва њи хо вих од но са и  ка кви су њи хо ви из гле ди уочи на ред них 
из бо ра ко ји би тре ба ло да се одр же 2012. го ди не. Не ко ли ко ло кал-
них из бо ра одр жа них то ком 2009.  и 2010. ја сно су по ка за ли да се 
Ср би ја по сте пе но де ли на две ве ли ке пар ти је - ДС и СНС али да 
ни јед на не ће мо ћи да вла да без од го ва ра ју ће ко а ли ци о не по др шке 
ма њих пар ти ја. И упра во ту ле жи и глав ни про блем  СНС  чи ји ко а-
ли ци о ни по тен ци јал упр кос свим про ме на ма још увек ни је до вољ-
но ве ли ки да би мо гао да обез бе ди по др шку за фор ми ра ње сле де ће 
вла де, о че му ће ка сни је би ти ви ше ре чи.  Ве ћи на дру гих пар ти ја 
ко је има ју шан се да пре ђу цен зус су уз ДС по пут СПСа, Г17, Ли бе-
рал но де мо крат ске пар ти је.

С дру ге стра не,  као мо гу ће  ко а ли ци о не парт не ре ко ји се на-
ла зе на де сни ци СНС има  ДСС и СРС са ко ји ма има мно го ви ше 
та ча ка су ко бља ва ња не го збли жа ва ња. У слу ча ју од но са са СРС од-
но се ове две стран ке не оп те ре ћу је са мо чи ње ни ца да су Ни ко лић 
и Ву чић на пу сти ли СРС и прак тич но од ву кли на сво ју стра ну ње не  
би ра че већ и  још не по твр ђе не ин фор ма ци је ко је су се по ја ви ле у 
ме ди ји ма то ком ју ла 2010.  да је ли дер СРС Во ји слав Ше шељ на-
ру чио уби ство Ни ко ли ћа. Сам Ни ко лић је ре као да је до био ин фор-
ма ци је са нај ви шег др жав ног ни воа да је Ше шељ на ру чио ње го во 
уби ство и да он ве ру је у исти ни тост тих ин фор ма ци ја јер  „не зна 
шта се де ша ва са чо ве ком ко га го ди на ма ни је ви део у нор мал ном 
ста њу. ... Ја сам фо ку си ран као узрок не стан ка СРС. ... Са да од те 
стран ке не ма ни шта и ту се ру ши жи вот Во ји сла ва Ше ше ља и он 
за со бом по вла чи све дру ге.„31) Исти став Ни ко лић је по но вио и 
у ин тер вјуу По ли ти ци у ко ме је по но вио да је „мо гу ће да је Ше-
шељ на ру чи лац атен та та на ње га“32) А ње гов за ме ник Алек сан дар 
Ву чић је свог до ју че ра шњег ко ле гу и пред сед ни ка Во ји сла ва Ше-
ше ља на звао „мон стру мом“.33) Све ове ин фор ма ци је Во ји слав Ше-

30) О политичком помирењу у Србији види више у Огњен Прибићевић : „Изазови 
политичког помирења у Србији“ стр.  74-91.  у Зборнику Међуетнички односи у 
функцији помирења, Konrad Adenauer Stiftung, 2010. 

31)  Блиц,  1. јули 2010

32)  Политика, 30. јуни 2010. 

33)  Press, 9. јули 2010.
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шељ је нај о штри је де ман то вао и ту жио ме ди је ко ји су их об ја ви ли.  
На рав но да је по сле ова квих оп ту жби те шко оче ки ва ти да ове две 
стран ке има ју би ло ка кав од нос а ка мо ли са рад њу. Та кву мо гућ-
ност ис кљу чио је и сам То ми слав Ни ко лић.  

С дру ге стра не,  ни са ДСС од но си СНС ни су та кви да би се 
са си гур но шћу мо гло ре ћи да ће на кон на ред них из бо ра ове две 
стран ке на пра ви ти до го вор око евен ту ал ног  уче шћа у вла сти. Са-
свим су прот но, мо гло би се ре ћи да је те шко оче ки ва ти да се та ква 
са рад ња ус по ста ви, чак и у слу ча ју да ове стран ке осво је ве ћи ну у 
на ред ном пар ла мен ту, што у овом тре нут ку не из гле да мно го ве ро-
ват но. Од но се ове две стран ке оп те ре ћу је не ко ли ко фак то ра. Пр во, 
као што смо ви де ли,  ДСС убр за но фор му ли ше но ву „на ци о нал ну 
по ли ти ку“ чи ја је осно ва став да по ли ти ка пре ма ЕУ има ал тер на-
ти ву. Но ва на ци о нал на по ли ти ка за ко ју се за ла же ДСС у ве ли кој 
ме ри ком пли ку је евен ту ал ну бу ду ћу са рад њу са СНС ко ја, ка ко ка-
же њен ли дер Ни ко лић, не ви ди шта би Ко шту ни ца ра дио у по ли-
ти ци  ако њен циљ ни је ула зак у ЕУ. Са рад ња СНС и ДСС је мо гу ћа 
али пре све га у рас пи си ва њу ван ред них пар ла мен тар них из бо ра, 
а очи глед но је да су нам про грам ска опре де ље ња раз ли чи та, ја-
сно и не дво сми сле но ка же Алек сан дар Ву чић и до да је да „чвр шћи 
са вез СНС и ДСС у овом тре нут ку ни је мо гућ због раз ли ка по пи-
та њу од но са пре ма ЕУ.“34)  За и ста,  те шко је  за ми сли ти са рад њу 
две пар ти је од ко јих је јед на про тив ула ска Ср би је у ЕУ а дру га 
кри ти ку је про е вроп ску вла ду Ср би је да пре спо ро иде у прав цу ЕУ. 
Та ко на при мер,  порт па рол СНС Ђу рић  ка же да је вла да нај ве ћи 
не при ја тељ по др шке гра ђа на европ ским ин те гра ци ја ма јер све сво-
је штет не по те зе кри је иза европ ске за ста ве и ма ски ра их на вод ним 
европ ским зах те ви ма. Вла да, осим што је со ци јал но нео д го вор на, 
успо ра ва пут Ср би је ка ЕУ и за то из Бе о гра да у свет од ла зи сли ка 
нео д го вор но сти“.35) 

Дру ги фак тор ко ји оте жа ва од но се две пар ти је је пи та ње ли-
дер ства уну тар опо зи ци о ног бло ка. На и ме, СНС, при род но сма тра 
да она тре ба да бу де ли дер као да ле ко нај ве ћа стран ка ове гру па ци-
је, а ДСС ту ње ну уло гу не при хва та. Та кав став ДСС је по ка за ла 
ти ме што је на опо зи ци о на оку пља ња то ком 2009. и 2010. ре дов но 
сла ла сво је пот пред сед ни ке упр кос то ме што су СНС и Но ву Ср би-
ју пред ста вља ли ње ни пред сед ни ци. Од но си стра на ка су до дат но 
по гор ша ни  на кон из ја ве То ми сла ва Ни ко ли ћа да же ли да пре от ме 
гла са че ДСС. „Ни сам у ко а ли ци ји са ДСС и В. Ко шту ни цом па да 

34)  Б92, 22. септембар 2010.

35)  Блиц, 13. јуни 2010.
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мо гу би ло шта да му кра дем или от мем. Ни смо до го во ри ли ни ка-
кву ко а ли ци ју. Ми смо по ли тич ки су пар ни ци. Као што бих же лео 
да от мем гла са че Бо ри су Та ди ћу та ко же лим и Ко шту ни ци.“36)  У 
ме ђу вре ме ну по ред гла са ча Ни ко лић је ус пео да „от ме“ Ко шту ни-
ци ње го вог до ју че ра шњег ко а ли ци о ног парт не ра В. Или ћа са ко јим 
је Ко шту ни ца био у пред из бор ним ко а ли ци ја ма на прет ход ним из-
бо ри ма 2007. и 2008. Са да се Илић све че шће по ја вљу је са Ни ко-
ли ћем па су та ко иза шли и за јед но на ло кал не из бо ре у Бо ру док 
је Ко шту ни ци на пар ти ја ишла одво је но. Шта ви ше, на кон вен ци ји 
СНС ок то бра 2010. В. Илић је из ја вио да је „Ср би ја за во ђу иза бра-
ла ли де ра на пред ња ка То му Ни ко ли ћа“.37) Ни ко лић је та ко ђе упо-
зо рио Ко шту ни цу да се по ли тич ка сце на Ср би је укруп ња ва и да 
ће све ма ње про сто ра би ти за тзв. сло бод не стрел це. Ко шту ни ца 
је од го во рио Ни ко ли ћу да Ср би ја ни ка да ни је има ла дво пар тиј ски 
си стем и да ће ДСС ин си сти ра ти на соп стве ном тре ћем пу ту.38) Ме-
ђу тим, ве ћи на ана ли ти ча ра срп ске по ли тич ке сце не се сла же у про-
це ни да ће Ко шту ни чи на стран ка те шко ус пе ти да про мо ви ше свој 
тре ћи пут и да ће се ова стран ка  бо ри ти за цен зус. И сам Ни ко лић 
је оп ту жио Ко шту ни цу да пра ви стра те шке гре шке. Ка да уви ди да 
ми ра ди мо до бро, он да уме сто да ра ди са на ма, он од ре ди не ког 
свог чла на да са на ма ра ди, ка же Ни ко лић.  Та ко ђе Ни ко лић је до-
дао да је: „ДСС не по зна ни ца и са мој се би“ .39) На рав но да ова кве 
из ја ве ни су до бро при мље не у ДСС и са мо су до дат но оте жа ле са-
рад њу ове две стран ке. 

По ред то га је што је оста ла изо ло ва на на по ли тич кој сце-
ни Ср би је за ДСС је глав ни про блем то што јој је ДС прак тич но 
из ву кла те пих ис под но гу од но сно у ве ли кој ме ри пре у зе ла ње ну 
глав ну по ли тич ку те му - по ли ти ку пре ма КиМ. На и ме, на кон про-
гла ше ња не за ви сно сти КиМ  пред сед ник Та дић и вла да Ср би је су  
че сто ис ти ца ли да ни по ко ју це ну не ће од у ста ти од бор бе за КиМ 
и да не ће при зна ти не за ви сност КиМ. Шта ви ше и пред сед ник Ре-
пу бли ке Ср би је  и ми ни стар спољ них по сло ва су ви ше пу та ја сно 
ста ви ли до зна ња до ма ћој и ме ђу на род ној јав но сти да, уко ли ко бу-
де су о че на са ди ле мом КиМ или ЕУ,  Ср би ја не ће мо ћи да би ра и 
да ће се  опре де ли ти  за свој те ри то ри јал ни ин те гри тет. Ова квом 
по ли ти ком ДС је у ве ли кој ме ри по ти сну ла ДСС и из би ла јој  из 
ру ку прак тич но је ди ну по ли ти ку ко ја је ова стран ка има ла. То је 

36)  Блиц, 17. мај 2010.

37) Press, 8. новембар 2010.

38) Блиц, 20. мај. 2010.

39) Политика,  30. јуни 2010.
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на не ки на чин у свом са оп ште њу  на по сре дан на чин при зна ла и 
ДСС ис ти чу ћи да је ДС пре у зе ла по ли ти ку ДСС у ве зи КиМ. Та ко 
се у са оп ште њу ДСС, об ја вље ном у мар ту 2010. ис ти че: „да би Је-
ре ми ће ва из ја ва у Бу дим пе шти да Ср би ја тре ба да се опре де ли за 
Ко со во уко ли ко бу де при ну ђе на да би ра из ме ђу ЕУ и Ко со ва мо гла 
да бу де пр ви знак по врат ка на др жа во твор ну по ли ти ку ДСС“ 40) На-
рав но да је циљ овог са оп ште ња ДСС био са свим дру га чи ји и да је 
ова стран ка  же ле ла да упу ти по ру ку гра ђа ни ма Ср би је и би ра чи ма 
ка ко је ње на по ли ти ка би ла ис прав на и ка ко је ДС на не ки на чин 
„ко пи ра“. Ме ђу тим, отва ра ње овог пи та ња од стра не ДСС те шко да 
мо же да по мог не овој пар ти ји.  Пре би се мо гло ре ћи да је ова квим 
са оп ште њем ДСС  са мо још јед ном отво ри ла пи та ње ко је се по вре-
ме но те ма ти зи ра уну тар са ме ДС и ин те лек ту ал ним кру го ви ма у 
ко ји ма се не рет ко за ме ра ДС да је у ве ли кој ме ри на пу сти ла свој 
из бор ни про грам за сно ван на по ли ти ци при бли жа ва ња ЕУ за рад 
на ста вља ња по ли ти ке прет ход не вла де у ве зи КиМ.  Ме ђу тим,  све 
то ни је пре ви ше бит но за про сеч ног би ра ча.  Ње га не за ни ма ју пар-
тиј ске при че о то ме ко је ко ме пре у зео или отео по ли ти ку. Про се-
чан би рач мо же са мо да за кљу чи да у  по гле ду КиМ не ма ве ли ких 
раз ли ка из ме ђу ДС и ДСС и да но ва ДС вла да  го то во ни у че му 
ни је од сту пи ла од „др жа во твор не по ли ти ке“ прет ход не Ко шту ни-
чи не вла де.  У су шти ни, овај ути сак ни је се мно го про ме нио чак ни 
на кон од у ста ја ња вла де Ср би је то ком сеп тем бра 2010 од соп стве не 
ре зо лу ци је у ве зи КиМ и од лу ке да се пред скуп шти ну УН иза ђе са 
за јед нич ком, ком про ми сном  ре зо лу ци јом са ЕУ. 

С дру ге стра не,  за СНС глав ни про блем је у то ме што основ-
на  ли ни ја по ли тич ке по де ле у Ср би ји и да ље ни је она ква као у ве-
ћи ни дру гих зе ма ља Евро пе,  на ле ви цу и де сни цу,  не го је и да ље 
основ на по де ла на пар ти је ко је де ле вред но сти ре во лу ци је од пе тог 
ок то бра и оне од пре пе тог ок то бра.41) Ула ском у вла ду у свој ству 
мла ђег парт не ра и пот пи су ју ћи Де кла ра ци ју о по ми ре њу са ДС ту  
ли ни ју је у ве ли кој ме ри  пре шла СПС и при кљу чи ла се по бед ни-
ци ма из 2000.42) По ред иде је о по ли тич ком по ми ре њу дру ги нај ва-

40)  Press, 3. март 2010.

41) Види више у Душан Павловић и Слободан Антонић, Консолидација демократских 
установа у Србији после 2000. године, Службени гласник, 2007  стр. 249-281.  Владимир 
Гоати, Партијске борбе у Србији у постоктобарском раздобљу, стр 47-53.  и Зборнику 
Идеологија и политичке странке у Србији, Фридрих Еберт Штифтунг  и Институт 
друштвених наука, уредник Зоран Лутовац, 2007. 

42) О овоме види више у Огњен Прибићевић: „Изазови политичког помирења“, објављеном 
у Зборнику Међуетнички односи у функцији помирења, Конрад Аденауер Стифтунг, стр. 
79. Такође види Владимир Гоати, Политичке партије и партијски системи, Факултет 
политичкин наука, Универзитет Црне Горе, 2008.  стр. 61.
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жни ји за јед нич ки име ни тељ те са рад ње пред ста вља упра во њи хо ва 
за јед нич ка опре де ље ност за ЕУ.

Си ту а ци ја је мно го ком пли ко ва ни ја ка да је у пи та њу СНС. 
Пре све га с об зи ром на ње ну ве ли чи ну ( има нај ма ње три пу та ви-
ше би ра ча од СПСа ) ни је ре ал но оче ки ва ти да она исто та ко ла ко 
пре ђе ту ли ни ју, или још пре ци зни је,  ни је ре ал но оче ки ва ти да ће 
јој пар ти је по бед ни це из  2000. го ди не то та ко ла ко до зво ли ти,  та-
ко да ова пар ти ја упр кос  зна чај ним про ме на ма оста је у из ве сном 
сми слу по пут ри бе на су вом. Она је ис ко чи ла на дру ги по ли тич ки 
те рен али јој још увек не до ста је ва здух од но сно од го ва ра ју ћи ко-
а ли ци о ни парт не ри. У по де ли на ле ви цу и де сни цу њен при ро дан 
парт нер, по ред ДСС и СРС би био Г17 (пар ти ја ко ја би се мо гла 
свр ста ти и у ли бе рал но и у де сно ори јен ти са не пар ти је)43) али због 
основ не по де ле о ко јој смо го во ри ли ни је ре ал но оче ки ва ти да до 
тог при бли жа ва ња до ђе у ско ри јој бу дућ но сти.

Ипак, не дав на из ја ва пред сед ни ка Г17  Мла ђа на Дин ки ћа 
отва ра чак и ту мо гућ ност.  На и ме, пред сед ник Г17 је из ја вио да: 
„не ма ви ше по де ле на про е вроп ске и ан ти е вроп ске стран ке, на де-
мо крат ске и ан ти де мо крат ске, већ да ће гра ђа ни убу ду ће на њих 
гле да ти као на оне ко ји су им бли же и ре ша ва ју њи хо ве кон крет не 
про бле ме и оне ко је се ба ве са ме со бом“44)  Ова квим ста вом Дин-
кић је отво рио мо гућ ност са рад ње и са СНС што је до ско ра би ло 
не за ми сли во. Ме ђу тим,  са мо не ко ли ко ме се ци ка сни је Дин кић је 
та кву мо гућ ност ис кљу чио. Од го ва ра ју ћи на ди рект но пи та ње о 
мо гућ но сти са рад ње са на пред ња ци ма он  је ре као да „док на пред-
ња ке во де Т. Ни ко лић и А. Ву чић,  а док ја во дим Ује ди ње не ре ги-
о не Ср би је (пар ти ју на ста лу на кон ује ди ње ња Г17 и још не ко ли ко 
ма њих ло кал них пар ти ја) ко а ли ци ја с њи ма на ре пу блич ком ни воу 
не до ла зи у об зир. „45) Чак и у слу ча ју да на кон сле де ћих из бо ра ове 
две стран ке од лу че да са ра ђу ју у но вој вла ди за та ко не што не до-
ста је зна ча јан број гла со ва али и ко а ли ци о них парт не ра . Њи хо ви 
„при род ни са ве зни ци“ ДСС и СРС  све ви ше се по зи ци о ни ра ју као 
кру те, иде о ло шки обо је не  пар ти је  без ко а ли ци о ног по тен ци ја ла. 
Сто га, бар у овом тре нут ку,  ни је ре ал но оче ки ва ти вла да ви ну де-
сног бло ка ни на кон сле де ћих из бо ра за ка за них за 2012 . 

На рав но, ни ка ко се не сме ис кљу чи ти ни мо гућ ност фор-
ми ра ња упра во та кве, де сно ори јен ти са не вла де са СНС и ДСС, 

43) О овим поделама на политчкој сцени Србије види више у Зоран Стојиљковић, Партијски 
системи Србије, Службени гласник Србије, 2008, стр. 253-307.

44) Блиц, 27. јун 2010.

45) Данас, 27. децембар 2010.
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по себ но има ју ћи у ви ду те шку еко ном ску и још ви ше со ци јал ну 
кри зу кроз ко ју Ср би ја про ла зи и чи је ефек те ће те шко убла жи ти и 
оче ки ва на про да ја Те ле ко ма то ком 2012. Уко ли ко се жи вот ни стан-
дард љу ди на ста ви да по гор ша ва то ком 2012, а у овом тре нут ку се 
не ви ди на чин ка ко би Ср би ја мо гла да по кре не сво ју опу сто ше ну 
при вре ду он да се ни ка ко не сме ис кљу чи ти ни мо гућ ност да би-
ра чи ма сов ни је по др же упра во пар ти је опо зи ци је. У том слу ча ју 
мо гло би се оче ки ва ти да СНС и ДСС на ђу ком про мис, пре све га 
ка да је ЕУ у пи та њу  и на кон то га до ђу у по зи ци ју да фор ми ра ју 
но ву вла ду.  

Има ју ћи све ово у ви ду,  чи ни се да је и на да ље за бу дућ ност 
срп ске де сни це кључ но пи та ње од нос из ме ђу СНС и ДСС.  Ме ђу-
тим, као што смо већ  ре кли из ме ђу ових пар ти ја по сто ји мно го 
ви ше та ча ка су ко бља ва ња не го са рад ње. Да је те шко по ми ри ти и 
по ве за ти ста во ве СНС и ДСС по твр ђу ју и њи хо ви раз го во ри одр-
жа ни то ком  сеп тем бра 2010. Овај са ста нак не са мо да је за вр шен 
не у спе хом не го је и до вео до ве ли ке кон фу зи је ка да су у пи та њу 
њи хо ви ста во ви. У пр вим из ве шта ји ма са са стан ка две стран ке ме-
ди ји су из ве сти ли да се и СНС сло жи ла са ста вом ДСС да ЕУ има 
ал тер на ти ву да би већ су тра дан и Ни ко лић и Ву чић то де ман то ва ли 
твр де ћи да су их ме ди ји по гре шно ин тер пре ти ра ли и да они и да ље 
сма тра ју да је европ ски пут Ср би је пра ви пут. Ова кав ис ход са стан-
ка по твр дио је и сам Во ји слав Ку шти на ца на во де ћи да ДСС ни је 
ус пе ла да убе ди СНС да од у ста не од по ли ти ке да ЕУ не ма ал тер-
на ти ву. „Очи глед но је да се СНС при дру жи ла вла да ју ћој по ли ти ци 
да ЕУ не ма ал тер на ти ву ко ја је по губ на за др жав не и на ци о нал не 
ин те ре се“,46) ка же Ко шту ни ца. Ме ђу тим, овај са ста нак не са мо да 
је био не у спе шан  са ста но ви шта по ку ша ја при бли жа ва ња ста во ва 
две пар ти је не го је још јед ном ( као и у слу ча ју по ме ну те  кри ти ке 
вла де од стра не СНС то ком сеп тем бра 2010. да је на пу сти ла по ли-
ти ку и ЕУ и Ко со во)  до вео у пи та ње искре ност опре де ље ња СНС 
за европ ски пут с об зи ром да су не ко ли ко да на пр ва ци ове стран ке, 
ви ше пу та,  не ве што об ја шња ва ли да сво јим из ја ва ма ни су хте ли 
да ка жу ка ко ЕУ по ли ти ка има ал тер на ти ву не го да са мо Ср би ја 
не ма ал тер на ти ву.  Све је то де ло ва ло при лич но не у бе дљи во и сму-
ше но та ко да је отво ри ло про стор ДС да кри ти ку је СНС  као стан-
ку „без иде о ло ги је и по ли тич ке ви зи је ко ја днев но ме ња ста во ве у 
по ку ша ју да до ђе до го ле вла сти“. У свом са оп ште њу ДС је та ко ђе 
оп ту жи ла СНС да „ ни је ни ка ква европ ска сна га ка ко су по ку ша ва-
ли да се у јав но сти при ка жу по след њих ме се ци“47).  

46) Б92,  29. септембар 2010.

47) Б92,  20. септембар  2010.
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За на ред не из бо ре ко ји би тре ба ло да се одр же 2012.  и фор-
ми ра ње бу ду ће вла де јед но од кључ них пи та ња је упра во то шта ће 
се де ша ва ти на  пла ну при бли жа ва ња Ср би је  ЕУ и да ли је мо гу ће 
др жа ти по ли ти ку  пре ма ЕУ и КиМ одво је но на два ко ло се ка. Уко-
ли ко се бу де ус по рио овај про цес, као што са да из гле да вр ло ве ро-
ват но, пре све га због за мо ра ЕУ  иза зва ним до са да шњим пре бр зим 
про ши ре њем, а  ЕУ бу де ја сно Ср би ји ре кла да је то је дан пут, што 
зна чи да ће Ср би ја мо ра ти да ре ши пи та ње КиМ пре ула ска у ЕУ  
то ће ство ри ти но ву си ту а ци ју.  У њој је ре ал но оче ки ва ти из ве стан 
пад по др шке про јек ту ЕУ и по раст по пу лар но сти еуро скеп ти ка.  
Ипак,  ни та ква из ме ње на си ту а ци ја  не мо ра ну жно до не ти не ку 
зна чај ну пред ност  ДСС  јер се и до са да вла да ју ћа ко а ли ци ја  Б. Та-
ди ћа по ка за ла као ве о ма  праг мат ска и спрем на да се при ла го ди но-
во на ста лој си ту а ци ји. Уоста лом и сам Б. Та дић је ви ше пу та ре као 
да уко ли ко бу де мо рао да би ра из ме ђу КиМ и ЕУ да ће ода бра ти 
КиМ.  Та квом по ли ти ком он у ве ли кој ме ри из ми че про стор за де-
ло ва ње Ко шту ни чи ној стран ци. С дру ге стра не СНС се  по зи ци о-
ни ра ла као про ЕУ стран ка та ко да би и  у си ту а ци ји уда ља ва ња ЕУ 
пер спек ти ве за Ср би ју она те шко мо гла да зна чај ни је про фи ти ра. 
Тим ви ше што пред став ни ци нај ва жни јих зе ма ља ЕУ ис ти чу ћи да 
„Уни ја не ће уво зи ти кон флик те са Бал ка на“48)  исто вре ме но и не 
тра же од Ср би је да при зна не за ви сност Ко со ва не го зах те ва ју  од 
ње пре све га да нор ма ли зу је од но се са При шти ном. Са мим тим ЕУ 
олак ша ва по зи ци ју Ср би је и са да шње про ЕУ ко а ли ци је јер је не 
ста вља у по зи ци ју да би ра из ме ђу Ко со ва и ЕУ.  С дру ге стра не и 
са ми  пред став ни ци вла де Ср би је су ви ше пу та ја сно ре кли да су 
све сни да „тај про блем мо ра би ти ре шен пре при сту па ња ЕУ“.49)

На пу шта њем иде је о соп стве ној ре зо лу ци ји у ве зи КиМ и 
од лу ком да се пред скуп шти ну УН иза ђе са за јед нич ком, ком про-
ми сном ре зо лу ци јом са ЕУ, ДС и вла да Ср би је су до не кле од сту-
пи ле од ра ни је „др жа во твор не  по ли ти ке прет ход не вла де“ да ју ћи 
из ве сну пред ност пи та њу од но са са ЕУ у од но су на КиМ али ни 
та од лу ка ни је бит ни је про ши ри ла про стор за де ло ва ње пар ти је 
де сни це осим што је да ла из ве сну осно ву Алек сан дру Ву чи ћу да 
за кљу чи ка ко је „вла да од у ста ла од до са да шње по ли ти ке и ЕУ и 
Ко со во“.50)  Ипак, ве штим во ђе њем по ли ти ке вла да ју ћа ко а ли ци ја 
Ср би је је ис ти чу ћи чи ње ни цу да је  за јед нич ком ре зо лу ци јом са ЕУ 
са мо по твр ђе но ре ал но ста ње на те ре ну а то је да од 1999. го ди не 

48) Nikolaus Lambsdorf, изасланик Министарства спољних послова Немачке за Југоисточну 
европу, Политика, 9. октобар 2010.

49) Б. Ђелић, потпредседник владе Србије, Блиц, 30. октобар 2010.

50) Политика, 27. септембар 2010.
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Ср би ја фак тич ки не вр ши власт на Ко со ву51) и на гла ша ва ју ћи  да 
за јед нич ка ре зо лу ци ја не зна чи да Ср би ја од у ста је од пре го во ра о 
ста ту су али да са да пр вен ство мо ра ју има ти жи вот на пи та ња ко ја 
се ти чу љу ди ко ји та мо жи ве, у ве ли кој је ме ри од у зе ла про стор 
пар ти ја ма де сни це да озбиљ ни је на пад ну по ли ти ку вла де. Тим ви-
ше што је од лу ка вла де Ср би је да се у УН иде са ЕУ, на и шла на 
ве ли ко одо бра ва ње и Бри се ла и Ва шинг то на и за још је дан ко рак 
при бли жи ла Ср би ју члан ству у ЕУ, што и да ље по др жа ва ве ли ка 
ве ћи на гра ђа на. 

Ко ри го ва њем прет ход ног кур са ДС  је исто вре ме но још ви-
ше су зи ла про стор за де ло ва ње не ке ра ди кал ни је про ЕУ ор јен ти-
са не  пар ти је, ко ји ни до са да ни је био пре те ра но ши рок,   с об зи-
ром да је по тен ци јал и Г17 и  ЛДП за не ко зна чај ни је на пре до ва ње 
до ста огра ни чен. 

Има ју ћи све ово у ви ду нај ре ал ни је је оче ки ва ти да се на ста-
ви до са да шњи по ли тич ки тренд ко ји ка рак те ри ше из два ја ње  по-
ме ну те две ја че пар ти је и не ко ли ко ма њих ко је ће од лу чи ва ти о 
то ме ко ја ће од ове две ве ће пар ти је би ти у вла сти. Ка ко са да ства-
ри сто је и у слу ча ју да се успо ри про цес ЕУ ин те гра ци ја ре ал но је 
оче ки ва ти да ће се са да шња вла да  при ла го ди ти том трен ду и за др-
жа ти сво је по зи ци је што зна чи да би СНС и на кон на ред них из бо ра 
оста ла у опо зи ци ји. Уко ли ко би због уда ља ва ња ЕУ пер спек ти ва 
и по себ но због те шке еко ном ске си ту а ци је је дан део раз о ча ра них 
при ста ли ца еуро бло ка на вла сти од лу чио да оста не ку ћи и не гла-
са та да би се мо гла оче ки ва ти и та ква си ту а ци ја у ко јој би са да-
шњи вла да ју ћи блок мо гао до би ти ма ње гла со ва не го на прет ход-
ним гла со ва. Ту пра зни ну би мо гла у том слу ча ју да по пу ни ЛДП и 
фор мал ним ула ском у вла ду ко ја уоста лом и са да по вре ме но гла са 
за по је ди не вла ди не за ко не.  Ме ђу тим,  ако раз о ча ре ње би ра ча бу де 
из ра же ни је и при ста ли це до са да шње вла де у ве ћем бро ју не иза ђу 
на из бо ре  та да се отва ра и мо гућ ност пра вље ња ве ли ке ко а ли ци је, 
по пут оне у Не мач кој из ме ђу ЦДУ и СПДа, у на шем слу ча ју  из-
ме ђу ДС и СНСа . На и ме мо же да се де си да до са да шња вла да ју ћа 
ко а ли ци ја не до би је до во љан број гла со ва укљу чу ју ћи и ЛДП док 
с дру ге стра не ни СНС не успе да на ђе до во љан број ко а ли ци о них 
парт не ра да фор ми ра вла ду.  Та кву мо гућ ност ни су ис кљу чи ли ни 
Т. Ни ко лић ни Д. Ми ћу но вић, пред сед ник по ли тич ког са ве та ДСа.  
Го во ре ћи  о мо гућ но сти са рад ње са ДС, Ни ко лић је ре као да ако: 
„ДС осво ји ма ње гла со ва од нас ве ли ко ду шно бих му по ну дио да 

51) Драгољуб Мићуновић, Председник политичког савета ДС, Политика, 27. септембар 
2010.
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фор ми ра мо вла ду“52)  Дра го љуб Ми ћу но вић је ре као да у овом тре-
нут ку СНС ни је при хва тљив парт нер за ДС“53) али ту са рад њу у бу-
дућ но сти ни је ни ис кљу чио. На рав но,  кључ но пи та ње је ко ја ће од 
ове две стран ке до би ти ви ше гла со ва и та ко има ти ме сто пре ми је-
ра. Ме ђу тим ни то не би мо ра ло би ти не пре мо сти ва пре пре ка фор-
ми ра њу вла де уко ли ко еуро блок не бу де имао до вољ но гла со ва да 
сам фор ми ра вла ду на кон из бо ра 2012. Шта ви ше та ква ко а ли ци ја 
би мо гла би ти и по жељ на има ју ћи у ви ду те жи ну про бле ма са ко-
ји ма ће се Ср би ја су о ча ва ти у на ред ном пе ри о ду по чев од мо гу ћег 
про лон ги ра ња ЕУ пер спек ти ве, те шке еко ном ске кри зе, ре ша ва ња 
про бле ма КиМ и ула ска Ср би је у НА ТО. Не ки би чак  мо гли ре ћи 
да је то иде ал на ко а ли ци ја  за вре ме те шке еко ном ске кри зе,  кон-
со ли да ци ју и при пре му Ср би је за не што уда ље ни је члан ство у ЕУ, 
ре ша ва ње про бле ма КиМ и по тен ци јал ни  ула зак у НА ТО. 

Пре ма ДС-у СНС би мо гао да гур не и евен ту ал ни по вра так  
Во ји сла ва Ше ше ља из Ха га то ком пред из бор не 2011. го ди не. Ње-
го во евен ту ал но по нов но укљу чи ва ње у по ли ти ку мо гло би пред-
ста вља ти пра ву ноћ ну мо ру за на пред ња ке, ко је би он си гур но оп-
ту жи вао за из да ју и са рад њу са вла сти ма. Ве ли ко је пи та ње ко ли ко 
би Ше шељ мо гао да по вра ти би ра ча ко ји су пре шли на стра ну СНС 
али у вре ме ну те шке еко ном ске и со ци јал не кри зе тај број сва ка ко 
ни је за не мар љив. Зна чај ни је сла бље ње СНС би ову пар ти ју са мо 
још ви ше гу рао пре ма ве ли кој ко а ли ци ји јер је те шко и за ми сли ти 
да би ова пар ти ја мо гла са ра ђи ва ти са Ше ше љом. 

На мо гућ ност   пра вље ња ко а ли ци је из ме ђу ДС и СНС ука-
зао је шеф СПСа Иви ца Да чић. У ин тер вјуу за лист Да нас Да чић 
је ре као да зна да“уко ли ко СНС или ДС не бу ду мо гле да фор ми-
ра ју ве ћи ну са сво јим по сто је ћим парт не ри ма, мо ћи ће да иду на 
по но вље не из бо ре или да пра ве за јед нич ку вла ду. ... Ја знам да њи-
ма не од го ва ра да се о то ме го во ри. Про сто ако би о по сти збор ној 
ко а ли ци ји де мо кра та и на пред ња ка по че ло озбиљ но да се го во ри, 
он да би по тен ци јал ни би ра чи и јед не и дру ге стран ке мо ра ли да се 
за пи та ју за што да он да гла са ју за њих. Али, под се ти ћу вас, и они 
са ми су та ко при ча ли о СПС пре из бо ра 2008, па за што се са да 
љу те ка да не ко по ме не ту мо гућ ност. Ја го во рим оно што је ре ал-
но.“54) Са свим оче ки ва но СНС је бур но ре а го вао на ове те зе Да чи ћа 
и још јед ном ис кљу чио сва ку мо гућ ност пра вље ња ко а ли ци је са 

52)  Политика, 30. јун 2010. 

53)  Блиц, 4. јули 2010.

54)  Данас, 4. јануар 2011.
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ДС.55) По „ста ром, до бром оби ча ју“ из вре ме на Срп ске ра ди кал не 
стран ке  А. Ву чић је из нео и те шке оп ту жбе на ра чун Да чи ћа ко је је 
овај про ту ма чио и као прет њу ње му лич но. Ста вља ју ћи по стра ну  
на чин ре а го ва ња А. Ву чи ћа на те зе И. Да чи ћа, ко ји из но ва на ме ће 
пи та ње ко ли ко су се на пред ња ци ствар но про ме ни ли, мо ра се ре ћи 
да је не га тив на ре ак ци ја СНС ра зу мљи ва упра во због то га што се 
кра јем про шле го ди не у ме ди ји ма по ја вио ве ли ки број ко мен та ра 
ко ји су ука зи ва ли на зна чај но при бли жа ва ње ове две пар ти је.  Сто-
га су се и са свим ра зу мљи во, има ју ћи у ви ду и оно што је Да чић 
ре као о мо гу ћој не га тив ној ре ак ци ји њи хо вих би ра ча,  по ја ви ле 
број не из ја ве ли де ра ДС и СНС о то ме ка ко та са рад ња ни је мо гу ћа 
у до глед ној  бу дућ но сти,  а пред сед ник Та дић је ре као да ка да су у 
„пи та њу европ ске ор јен та ци је не ма по ве ре ња у Срп ску на пред ну 
стран ку“56). Ове из ја ве су ма ло ди на ми зи ра ле по ли тич ку сце ну Ср-
би је ко ја је у јед ном тре нут ку пре ти ла да по ста не пре те ра но не за-
ни мљи ва због  ве ли ког при бли жа ва ња ста во ва две нај ја че стран ке 
у Ср би ји и го то во сва ко днев них ме диј ских шпе ку ла ци ја о мо гу ћем 
фор ми ра њу ве ли ке ко а ли ци је. 

Дру го је пи та ње шта би та ко а ли ци ја мо гла до не ти ње ним 
нај ва жни јим парт не ри ма али је го то во си гур но да то не би био при-
ро дан са вез и да би и јед ној и дру гој пар ти ји мо гао ду го роч но на не-
ти  по ли тич ку ште ту. С јед не стра не, ка да је у пи та њу СНС ве ли ко 
је пи та ње ко ли ко је  ње но члан ство у ста њу да при хва ти чи ње ни-
цу да но ва ор јен та ци ја не зна чи са мо при хва та ње европ ских ин те-
гра ци ја не го и при хва та ње чи та вог ни за дру гих вред но сти по пут 
кул ту ре ди ја ло га, то ле ран ци је, раз ли чи то сти итд.   С дру ге стра не, 
пи та ње је ко ли ко су гла са чи ДС спрем ни да при хва те са рад њу са 
до ју че ра шњим ве ли ким про тив ни ком и „но во е вро пеј ци ма“  чи ја  
је но ва по ли ти ка  прак тич но од ју че. Тим ви ше што и са ми на род-
ња ци сво јим че сто кон тра дик тор ним из ја ва ма у ве зи КиМ и ЕУ 
ства ра ју ути сак о не ис кре но сти свог европ ског опре де ље ње. Та-
ко на при мер, на кон вен ци ји сво је стран ке по во дом дво го ди шњи це 
осни ва ња њен пред сед ник То ма Ни ко лић је, у нај бо љој тра ди ци ји 
Ми ло ше ви ће вог во ђе ња по ли ти ке упо зо рио  ЕУ „да не тра жи од 
нас да та мо уђе мо без по но са“.57) У це ли ни гле да но ути сак је да су 
се ли де ри СНС опре де ли ли за свој но ви курс ка ко не би и на ред не 
из бо ре из гу би ли због сво је ан ти е вроп ске ори јен та ци је. Ме ђу тим, 

55) А. Вучић је рекао да нема сарадње СНС и  ДС јер напредњаци не могу да сарађују са 
онима који су уништили економију Србије, Б92, 6. јануар 2011.

56)  Политика, 17. октобар 2010.

57)  Политика, 8. новембар 2010.
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има ју ћи у ви ду да се ЕУ ин те гра ци је од ви ја ју фру стри ра ју ће спо ро 
они су се опре де ли ли за јед ну праг мат ску по ли ти ку ко ја ће за ви сно 
од бр зи не на прет ка би ли ма ње или ви ше про ЕУ. Уко ли ко на пре дак 
пре ма ЕУ бу де бр жи и СНС ће по тен ци ра ти сво је евро пеј ство, као 
то ком ле та 2010, у су прот ном, ис ти ца ће да су они увек го во ри ли да 
Ср би ја мо ра да се осла ња и на Ру си ју, Ки ну, не свр ста не.  Све ово 
би мо гло да у ве ли кој ме ри оте жа  мо гу ћу ко а ли ци ју са ДС али не 
у пот пу но сти и оне мо гу ћи јер ће је мо жда сво јим гла со ви ма би ра-
чи де фи ни са ти и као је ди но мо гу ћу оп ци ју на кон сле де ћих из бо ра.  

OgnjenPribicevic

SERBIANPOLITICALRIGHT
CHALLENGESANDPERSPECTIVES

Summary
In this paper Ognjen Pribicevic, analyzed political development 

of most important right wing parties in Serbia after 2000 – the Dem-
ocratic Party of Serbia and the Serbian Radical Party or the Serbian 
Progressive Party which was formed following the split among the 
Radicals at the end of 2008. godine. The author underlined contrastive 
directions of development of these parties. While the Democratic Party 
of Serbia was running away from the European Union in its politics 
and therefore isolated itself from main political streams and votes, the 
Serbian Progressive Party made a radical shift toward previous politics 
of the Serbian Radical Party and became a supporter of European path 
of Serbia. These changes have greatly narrowed possibility for coopera-
tion between these two parties, but also greatly narrowed the chances 
of the Serbian Progressive Party to finally form the government after 
future elections. In opinion of the author, in this moment it seems that 
the Serbian Progressive Party may rise to the power only by forming a 
great coalition with reigning Democratic Party and at least for now such 
idea has been abandoned by both these two parties. 
Key Words: right wing, political changes, the European Union, consensus
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Abstract
In his ar tic le Dr Pri bi ce vic analyses po li ti cal de ve lop ment  of 

the most im por tant  par ti es of the Ser bia right af ter 2000 – De mo car tic 
Par try of Ser bia,  Ser bian Ra di cal Party and  Ser bian Pro gres si ve  Party  
cre a ted af ter the split wit hin Ra di cals in 2008.  The aut hor po in ted out 
dif fe rent de ve lop ment paths of the se par ti es. Whi le DPS in cre a singly 
dis tan ced  it self from the EU and the re fo re iso la ted it self from the po li-
ti cal ma in stre am in Ser bia and vo ters, SPP ma de a dra ma tic shift  by ac-
cep ting  mem ber ship in EU as one of Ser bia’s main stra te gic ob jec ti ves. 
With a such mo ve DPS dec re a sed from pre vi o usly held  18% to aro und 
5% sup port.  Ac cor ding to so me lo cal elec ti ons re sults and pu blic op pi-
nion re se arch  SPP is aro und 30% . 

Af ter ha ving been  one of the most im por tant par ti es which out-
se a ted Mi lo se vic in 2000 and mo ved Ser bia to wards the EU,  to day 
DPS is advo ca ting po li tics that EU sho uld not be the most im por tant 
goal of the sta te po licy. It’s pre si dent Ko stu ni ca un der li ned that Ta dic’s 
De moc ra tic party’s  stra tegy that „EU has no al ter na ti ve“ is wrong . 
DPS  to day  advo ca tes a „new na ti o nal po licy“ who se main tar get sho-
uld be Ser bia by it self.  On the ot her si de, apart from its new pro EU 
po li tics SPP ac cepts mo re or less go vern ment po li tics to wards Ko so vo 
as well as full co o pe ra tion with Ha gue Tri bu nal in clu ding ar re sting and 
han ding over of Ge ne ral Rat ko Mla dic. Al so party ex pres sed mo re to-
le rancy to wards di ver si ti es and dif fe rent kind of mi no ri ti es than be fo re. 

Ne vert he less, aut hor cla ims that SPP is not con si stent with  its 
new po li tics. For exam ple, af ter it asked Ser bian go vern ment to writ te 
Dec la ra tion on Ko so vo  for the UN As sembly in Sep tem ber 2010 with 
EU and af ter go ver ment did it,  SPP ac cu sed go vern ment of  aban do-
ning po li tics of  EU and  Ko so vo and  wit hra wing Ko so vo from the top 
of age da.   Al so, in old fas hi o ned  Mi lo se vic’s  style,  Pre si dent of SPP 
To ma Ni ko lic said that  Se bia sho uld en ter EU only with dig nity. The se 
con tra dic ti ons in SPP  po litcs ra i ses su spi ci ons  that the new oren ta tion  
is not sin ce re and long la sting.  Se cond  pro blem for SPP is that af ter the 



СПМ број 1/2011, година XVIII, свеска 31. стр. 139-162.

162

se ve re con flict with  Ser bian Ra di cal Party and po li ti cal dis sa gre ment 
with DPS  the se party hardly can find al li es to cre a te go vern ment af ter 
next elec tion sche du led for the be gin ning of 2012. All ot her  par ti es 
which can jump over tres hold li ke So ci alst Party of Ser bia, G17 and Li-
be ral De moc ra tic Party are clo ser to DP. Cur rent  re la ti ons of SPP with 
SRP and DPS  al most com ple tely ex clu des  pos si bi lity of co o pe ra tion 
bet we en them, but al so di minsh chan ces for SPP to co me to po wer fi-
nally. Aut hor’s op pi nion is that SPP co uld  co me to po wer  in co a li tion 
with rul ling and pro- EU De mo car tic party, but at the mo ment, both 
par ti es ex clu des such pos si bi lity.  
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