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ОгњенБранкоПрибићевић
Институтдруштвенихнаука,Београд

ТЕГОБНАТРАНЗИЦИЈАУСРБИЈИ*

Сажетак
У овом ра ду др При би ће вић ана ли зи ра нај ва жни је по ли тич-

ке узро ке спо ре и те гоб не тран зи ци је у Ср би ји. Два на ест го ди на 
на кон ру ше ња ауто ри тар ног ре жи ма у Ср би ји раз о ча ре ње гра ђа на 
по стиг ну тим је пот пу но. Но ве вла сти су обе ћа ва ле ви ши стан дард, 
ни жу не за по сле ност, бр зи ула зак у ЕУ, од лу чан об ра чун са ко руп-
ци јом и ор га ни зо ва ним кри ми на лом. Ка да се то ни је до го ди ло ни 
на кон де се так го ди на ве ли ка оче ки ва ња су за ме ни ли раз о ча ре ње и 
не за до вољ ство усме ре но пре ма стран ка ма ко је су из не ле ре во лу-
ци ју 2000. го ди не. 

Пре ма ми шље њу ауто ра три су основ на по ли тич ка раз ло га 
спо ре и те гоб не тран зи ци је Ср би је. Пр во, пот пу на пре о ку пи ра ност 
пи та њем Ко со ва и Ме то хи је и стал на усло вља ва ња европ ског пу та 
Ср би је са тзв. нор ма ли за ци јом од но са Бе о гра да и При шти не што 
је у ве ли кој ме ри ус по ри ло спро во ђе ње ре фор ми и ре ша ва ње свих 
дру гих ва жних дру штве них пи та ња. Дру го, стал на су ко бља ва ња 
во де ћих пар ти ја тзв. де мо крат ског бло ка, и Тре ће, спо ра тран сфор-
ма ци ја пар ти ја ко је су не ка да чи ни ле око сни цу Ми ло ше ви ће вог 
ре жи ма и ко ја је до ве ла до то га да прак тич но де се так го ди на пар-
ти је тзв. де мо крат ске ор јен та ци је ни су има ле ну жни ко рек тив и 
под сти цај ко ји би до ла зио од опо зи ци о них пар ти ја. 

Тек ка да је Срп ска на пред на стран ка, на ста ла на кон це па ња 
екс трем но де сне Срп ске ра ди кал не стран ке, усво ји ла основ не по-
сту ла те де мо крат ске вла да ви не и прак тич но при хва ти ла го то во све 

* Овај рад је на стао као део про јек та “Дру штве не тран сфор ма ци је у про це су Европ ских 
ин те гра ци ја – мул ти ди сци пли нар ни при ступ“ ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство, про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, број 47010.



СПМброј1/2013,годинаXX,свеска39. стр.57-75.

58

еле мен те спољ не по ли ти ке прет ход не вла де до шло је до пр ве пра ве 
про ме не вла сти у Ср би ји, два на ест го ди на на кон па да прет ход ног 
ауто ри тар ног ре жи ма. Бр же при кљу че ње ЕУ и ре ше ње про бле ма 
Ко со ва и Ме то хи је оста ће кључ ни иза зо ви и за но ву вла ду од чи-
јег ре ше ња за ви си да ли ће Ср би ја и да ље за о ста ја ти у од но су на 
дру ге зе мље у ре ги о ну или ће ко нач но и ње ни гра ђа ни по че ти да 
жи ве бо ље. 
Кључ не ре чи: Ср би ја, Ко со во и Ме то хи ја, ЕУ, власт и опо зи ци ја, де мо-

кра ти ја

По раз Бо ри са Та ди ћа на пред сед нич ким из бо ри ма у Ср би ји 
2012. го ди не и фор ми ра ње вла де чи ју око сни цу чи не пар ти је ко је 
су би ле но си о ци вла сти то ком де ве де се тих го ди на озна чио је крај 
јед ног пе ри о да тран зи ци је у Ср би ји ко ји је за по чео 2000. Овај пе-
ри од обе ле жи ла су ве ли ка па и не ре ал на оче ки ва ња гра ђа на да ће 
прак тич но од мах на кон ру ше ња прет ход ног ауто ри тар ног ре жи ма 
до ћи „бо љи жи вот“ . Но ве вла сти су обе ћа ва ле ви ши стан дард, ни-
жу не за по сле ност, бр зи ула зак у ЕУ, од лу чан об ра чун са ко руп ци-
јом и ор га ни зо ва ним кри ми на лом.1) Ка да се то ни је до го ди ло ни 
на кон де се так го ди на ве ли ка оче ки ва ња су за ме ни ли раз о ча ре ње 
и не за до вољ ство усме ре но пре ма стран ка ма ко је су из не ле ре во-
лу ци ју 2000. го ди не. Та ко су на пред сед нич ким и пар ла мен тар-
ним из бо ри ма 2012. би ра чи ка зни ли Де мо крат ску стран ку и ње ног 
пред сед нич ког кан ди да та Бо ри са Та ди ћа. За пред сед ни ка Ср би је је 
иза бран ли дер Срп ске на пред не стран ке То ми слав Ни ко лић а но ву 
вла ду су фор ми ра ле Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је, Срп ска на-
пред на стран ка2), ко ја је на ста ла це па њем екс трем но де сне Срп ске 
ра ди кал не пар ти је и пар ти ја пр вог гу вер не ра На род не бан ке Ср-
би је на кон про ме на 2000. Мла ђа на Дин ки ћа - Ује ди ње ни ре ги о ни 
Ср би је. 

У овом ра ду ука за ће мо на то шта су но ве де мо крат ске вла сти 
обе ћа ле а про пу сти ле да ура де на кон ре во лу ци је 2000. Још ва жни-
је, по ку ша ће мо да од го во ри мо на пи та ње ко ји су глав ни по ли тич-
ки раз ло зи за то што су се спо ро оства ри ва ле ре фор ме у Ср би ји и 
што се укуп на тран зи ци ја у Ср би ји од ви ја ла спо ри је не го у ве ћи ни 
дру гих пост ко му ни стич ких зе мља ре ги о на и зе мља ма Цен трал не и 
Ис точ не Евро пе? 

1) Ви ди ви ше у Og njen Pri bi ce vic, RiseandFallofDOS,Serbianpoliticsfrom2000to2003, 
Сту бо ви кул ту ре, Бе о град, 2010, стр 5-10. 

2) Обе ове пар ти је и СПС и СНС су се по след њих го ди на зна чај но про ме ни ле и да нас про-
грам ски и по ли тич ки за сту па ју про де мо крат ску и про европ ску ор јен та ци ју. 
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Нај ве ће раз о ча ре ње гра ђа на ве за но је, на рав но, за ни зак 
стан дард и сла бе ре зул та те оства ре не у до ме ну еко но ми је. Ови ре-
зул та ти из гле да ју још сла би је ако се упо ре де са дру гим др жа ва ма 
на ста лим на кон рас па да СФРЈ. Та ко се 2011, два де сет го ди на на-
кон рас па да СФРЈ, Ср би ја са про сеч ном пла том од 345 евра на ла-
зи ис под свих бив ших ју го сло вен ских ре пу бли ка осим Ма ке до ни је 
где про сеч на пла та из но си 333 евра. У Сло ве ни ји про сеч на пла та 
из но си 975 евра, у Хр ват ској 742, Цр ној Го ри 479 евра, БиХ 406 
евра.3) У Ср би ји не за по сле ност из но си 23%. Ве ћу не за по сле ност 
има ју са мо БиХ 27,2% и Ма ке до ни ја 31%.4) По ве ћи ни еко ном ских 
па ра ме та ра Ср би ја зна чај но за о ста је за Хр ват ском и Сло ве ни јом 
а ма ње ви ше је из јед на че на са Цр ном Го ром, БиХ и Ма ке до ни јом, 
зе мља ма од ко јих је у про шло сти мно го бо ље ста ја ла. 

Го то во под јед на ко раз о ча ра ва ју ће за ве ћи ну гра ђа на ко ји су 
по др жа ли пе то ок то бар ску ре во лу ци ју де ло ва ло је пре спо ро при-
дру жи ва ње ЕУ. За де се так го ди на про це са ин те гра ци је Ср би ја је 
до шла са мо до ста ту са кан ди да та и то без да ту ма по чет ка пре го во-
ра са Бри се лом. То је за ве ћи ну гра ђа на би ло и пре ма ло и не до вољ-
но по себ но ка да се узму у об зир обе ћа ња из 2000 о бр зом ула ску 
Ср би је у ЕУ. Ко ли ко је овај пут Ср би је био спор го во ри и по ре ђе ње 
са Хр ват ском ко јој су за овај пут би ле по треб не са мо че ти ри го ди-
не. 

Три су основ на по ли тич ка раз ло га спо ре и те гоб не тран зи-
ци је Ср би је. Пр во, пот пу на пре о ку пи ра ност пи та њем Ко со ва и 
стал но усло вља ва ње европ ског пу та Ср би је са тзв. нор ма ли за ци-
јом од но са из ме ђу Бе о гра да и При шти не у ве ли кој ме ри су ус по ри-
ли нео п ход не ре фор ме и ре ша ва ње прак тич но свих дру гих ва жних 
дру штве них пи та ња. Дру го, стал на су ко бља ва ња во де ћих пар ти ја 
тзв. де мо крат ског бло ка ко ја су до ве ла до го то во пот пу ног гу бит ка 
по ли тич ке во ље да се дру штво те мељ ни је ме ња, и Тре ће, пре спо ра 
тран сфор ма ци ја пар ти ја ко је су не ка да чи ни ле око сни цу Ми ло ше-
ви ће вог ре жи ма и ко ја је до ве ла до то га да прак тич но де се так го ди-
на пар ти је тзв. де мо крат ске ор јен та ци је ни су има ле ну жни ко рек-
тив и под сти цај ко ји би до ла зио од опо зи ци о них пар ти ја. 

3) „Ср би нај ви ше из гу би ли рас па дом СФРЈ“, Б92, Бе о град, 2.7.2011.

4) Сне жа на Грк, “Ср би ја то не у еко ном ско и дру штве но без на ђе”, Српскаполитичками-
сао,бр. 1/2012, Бе о град, стр. 217. 



СПМброј1/2013,годинаXX,свеска39. стр.57-75.

60

БОРБАЗАКОСОВОИМЕТОХИЈУ

Бо ре ћи се да очу ва ју део те ри то ри је сво је зе мље го то во све 
пост Ми ло ше ви ћев ске вла де су нај ве ћи део сво јих ди пло мат ских 
и по ли тич ких ка па ци те та тро ши ле на ову те шку бор бу та ко да су 
че сто не ка дру га пи та ња по пут еко ном ских и дру штве них ре фор-
ми оста ја ла у сен ци овог пи та ња. Про блем је у то ме што Ср би ја 
као ма ла зе мља са огра ни че ним људ ским, еко ном ским и ди пло мат-
ским ка па ци те ти ма ни је има ла сна ге да исто вре ме но успе шно во ди 
бор бу на ви ше ни воа : око Ко со ва и Ме то хи је, рас па да Уни је Ср-
би је и Цр не Го ре, при кљу че ња ЕУ, уну тра шњих ре фор ми, до ис по-
ру ке ге не ра ла Мла ди ћа и дру гих осум њи че них Ха шком три бу на лу. 

Уз све то на кон по чет ка пре го во ра о бу ду ћем ста ту су Ко со ва 
2006. го ди не За пад не си ле су по че ле да усло вља ва ју европ ски пут 
Ср би је тзв нор ма ли за ци јом од но са из ме ђу Бе о гра да и При шти не. 
5) По сле ис цр пљу ју ћих пре го во ра и ве ли ке по др шке САД и дру гих 
во де ћих за пад них зе ма ља Ко со во је про гла си ло не за ви сност 2008. 
го ди не. Ме ђу тим, бу ду ћи да Ср би ја ту не за ви сност ни је при зна ла 
и да је на ста ви ла да се бо ри про тив ње Ко сов ска кри за је на ста ви ла 
да ге не ри ра не ста бил ност у ре ги о ну што је ути ца ло да је при лив 
стра них ин ве сти ци ја у овај део ре ги о на био знат но ма њи од оче-
ки ва ног. Та ко је у 2012. го ди ни Ср би ја има ла за не мар љи вих 200 
ми ли о на евра стра них ин ве сти ци ја. Са свим су прот но по зи тив ном 
ис ку ству успе шних при ме ра тран зи ци је као што су то слу ча је ви 
Сло ве ни је, Че шке Ре пу бли ке, Ма ђар ске, ко је су круп ним ко ра ци ма 
ишле пре ма ЕУ но ве де мо крат ске вла сти у Ср би ји су мо ра ле да се 
ба ве са те шким про бле ми ма из про шло сти.

Ср би ја је по чет ком 2011. за по че ла про цес пре го ва ра ња са 
При шти ном под окри љем ЕУ. По сле ду го трај них пре го во ра по-
стиг ну ти су спо ра зу ми око ин те гри са ног упра вља ња ад ми ни стра-
тив ним пре ла зи ма као и ца рин ског пе ча та, при зна ва ња уни вер зи-
тет ских ди пло ма, ка та стра, ма тич них књи га и сло бо де кре та ња 
љу ди. 

Па ра лел но са овим пре го во ри ма во де ће За пад не си ле а по-
себ но САД и Не мач ка све ви ше су про цес ЕУ ин те гра ци ја Ср би је 
усло вља ва ле по стиг ну тим на прет ком у од но си ма са При шти ном 
и на кра ју је то по ста ло прак тич но је ди ни услов за при кљу че ње 
Ср би је ЕУ.6) То ком по се те Ср би ји 23. ав гу ста 2011. не мач ка кан це-

5) Џејмс Кер Линд зи, Косово,Путкаоспоренојдржавности, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 
2011, стр 51-79.

6) Ви ди ви ше у Је ле на То до ро вић, „Ср би ја и по ли ти ка усло вља ва ња Европ ске уни је“, По-
литичкаревија, Бе о град, бр. 2/2011, стр. 183-203.
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лар ка Мер кел је ре кла да Ср би ја те шко мо же да ра чу на на до би ја ње 
ста ту са кан ди да та а о да ту му по чет ка пре го во ра са ЕУ да се и не 
го во ри, без ре ша ва ња три пи та ња. Пр во, мо ра ју се на ста ви ти за-
по че ти пре го во ри из ме ђу Бе о гра да и При шти не и им пле мен ти ра-
ти по стиг ну ти до го во ри, дру го, ми си ја ЕУЛЕКС мо ра ус по ста ви ти 
пу ну кон тро лу на чи та вој те ри то ри ји Ко со ва укљу чу ју ћи и ње гов 
се вер, и тре ће, Мер ке ло ва је зах те ва ла од вла де у Бе о гра ду да рас-
пу сти “па ра лел не ин сти ту ци је” на се ве ру Ко со ва под кон тро лом 
гра ђа на срп ске на ци о нал но сти ко ји та мо жи ве . 7)

По што ни је при хва ти ла по ста вље не усло ве Ср би ја ни је до-
би ла ста тус кан ди да та за ЕУ у де цем бру 2011. го ди не. Ме ђу тим, 
кра јем фе бру а ра 2012. на ста вље ни су пре го во ри Бе о гра да и При-
шти не око ре ги о нал ног пред ста вља ња Ко со ва што је та да од стра-
не ве ли ких За пад них си ла по ста вље но као кључ ни пред у слов да 
Ср би ја до би је ста тус кан ди да та у мар ту. Кра јем фе бру а ра 2012. 
го ди не Бе о град и При шти на су ко нач но по сти гли до го вор о ре ги-
о нал ном пред ста вља њу Ко со ва чи ме је за вр ше на те шка фа за пре-
го ва ра ња за по че та на ле то 2011. Не ко ли ко да на на кон по стиг ну тог 
до го во ра Ср би ја је до би ла ста тус кан ди да та за чла на ЕУ. 

На кон фор ми ра ња но ве вла де Ср би је ле та 2012. го ди не на-
ста вље ни су при ти сци на зва нич ни Бе о град да на ста ви пре го во ре 
за по че те 2011. и што пре за вр ши про цес тзв. нор ма ли за ци је од но-
са са При шти ном. Шта ви ше, Бе о гра ду се, у по чет ку не зва нич но, 
а ка сни је и све зва нич ни је по ста вља ју но ви усло ви за ула зак у ЕУ. 
Та ко се по пр ви пут отво ре но по ру чу је да ће Бе о град пре не го што 
уђе у ЕУ мо ра ти да при зна не за ви сност Ко со ва. У та квим из ја ва ма 
пред ња че во де ћи не мач ки по ли ти ча ри. Та ко је пр во Мар тин Шулц 
(СПД ), пред сед ник Европ ског пар ла мен та, ре као да ће Ср би ја мо-
ра ти да при зна не за ви сност Ко со ва да би ушла у ЕУ8) а све га не-
ко ли ко да на ка сни је то исто је по но вио и По ленц, ути цај ни по ли-
ти чар ЦДУ и пред сед ник ко ми те та за спољ ну по ли ти ку не мач ког 
пар ла мен та. Он је ре као да је кљу чан услов за Ср би ју за до би ја ње 
да ту ма по чет ка пре го во ра за члан ство у ЕУ рас фор ми ра ње па ра-
лел них ин сти ту ци ја у без бед но сном и управ ном апа ра ту на се ве ру 
Ко со ва. Да би по ста ла чла ни ца ЕУ Ср би ја ће пре ма ње го вим ре чи-
ма мо ра ти да при зна не за ви сност Ко со ва.9)

Не ко ли ко не де ља ка сни је при ли ком по се те Бе о гра ду ви со-
ка де ле га ци ја не мач ког пар ла мен та ко ју су чи ни ле вла да ју ће ЦДУ 

7) Исто, стр. 192 .

8) „Услов за ЕУ при зна ње Ко со ва“, Блиц, 4. сеп тем бар 2012.

9) „Не за о би ла зно при зна ње Ко со ва пре ула ска Ср би је у ЕУ“, Блиц, 12. сеп тем бар 2012.
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и ЦСУ пар ти је је Ср би ји уру чи ла се дам зах те ва ко је она тре ба да 
ис пу ни да би при сту пи ла ЕУ. Пр во, на ста вак ре фор ме пра во су ђа 
и бор ба про тив ко руп ци је, 2. Ка жња ва ње на па да ча на не мач ку ам-
ба са ду 2008, 3. По ми ре ње у ре ги о ну без ре ла ти ви за ци је ге но ци да, 
4. Им пле мен та ци ја свих по стиг ну тих до го во ра из ме ђу Бе о гра да и 
При шти не, 5. Уки да ње па ра лел них струк ту ра на се ве ру Ко со ва, 6. 
Да Ср би са се ве ра Ко со ва са ра ђу ју са ЕУЛЕКС-ом и КФОР-ом, 7. 
Да Ср би ја пот пи ше Уго вор о до бро су сед ским од но си ма са Ко со-
вом. 10) Ако су пр вих шест усло ва и би ли до са да по зна ти Ср би ји 
он да је сед ми пот пу но нов и он под ра зу ме ва да Ср би ја пот пи ше 
прав но оба ве зу ју ћи до ку мент са При шти ном о нор ма ли за ци ји од-
но са. Овај до ку мент би, ка ко је ре као ви со ки не мач ки функ ци о нер 
Шо кен хоф, мо гао би ти и уго вор о до бро су сед ским од но си ма ко-
ји, на рав но, под се ћа на уго вор о са рад њи две Не мач ке др жа ве из 
1972. го ди не. Иако у ње му ниг де не сто ји да се две Не мач ке др жа ве 
ме ђу соб но при зна ју он не дво сми сле но ука зу је да је реч о од но су 
из ме ђу две др жа ве. У пр вом чла ну овог уго во ра го во ри се о по тре-
би ус по ста вља ња до бро су сед ских од но са. Реч је да кле о зах те ву за 
ин ди рект ним при зна њем не за ви сно сти Ко со ва од стра не Ср би је. 
Шта ви ше, овај зах тев Не мач ке Ср би ја би тре ба ло да ис пу ни већ 
при ли ком от по чи ња ња пре го во ра са ЕУ, а не на њи хо вом за вр шет-
ку. 

На кон број них из ја ва европ ских, а по себ но не мач ких по ли-
ти ча ра, да ће Ср би ја пре ула ска у ЕУ мо ра ти да у пот пу но сти нор-
ма ли зу је од но се са Ко со вом и чак да при зна не за ви сност Ко со ва 
Ср би ја је 10 ок то бра 2012. до би ла из ве штај ЕУ ко ми си је у ко ме 
се по ред оста лог пр ви пут го во ри о „те ри то ри јал ном ин те гри те ту 
Ко со ва“ и нео п ход но сти да Ср би ја и Ко со во не оме та ју јед но дру-
го при ли ком ула ска у ЕУ. Иако ни ов де не ма ре чи о екс пли цит ном 
при зна њу Ко со ва очи глед но је да је овим фор му ла ци ја ма ЕК же-
ле ла да по ру чи Ср би ји две ства ри. Пр во, да не ма по де ле Ко со ва и 
дру го да ће на јед ној тач ци свог пу та ка ЕУ од Бе о гра да би ти за тра-
же но да при зна не за ви сност Ко со ва. Ова квим фор му ла ци ја ма ЕК 
је ја сно по ру чи ла Ср би ји шта се од ње оче ку је али и да ла до вољ но 
вре ме на да Ср би ја на ста ви са про це сом при дру жи ва ња и уну тра-
шњих ре фор ми. 

Све ове из ја ве не мач ких по ли ти ча ра као и из ве штај ЕК су 
иза зва ли ве ли ку за бри ну тост па и кон фу зи ју у Бе о гра ду. Исто као 
и на кон по се те Ан ге ле Мер кел то ком ав гу ста 2011. зва нич ни Бе о-
град је у пот пу но сти за о ку пљен овим пи та њем. Шта ви ше, ако се 
пра те из ја ве во де ћих по ли ти ча ра и но вин ски из ве шта ји мо гло би 

10) „Се дам усло ва Не мач ке за по че так пре го во ра Ср би је са ЕУ”, Блиц, 13. сеп тем бар 2012. 
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се за кљу чи ти да је усло вља ва ње европ ског пу та Ср би је ре ша ва-
њем ко сов ског про бле ма и је ди на те ма у по ли тич ком жи во ту Ср-
би је. О то ме ја сно све до че из ја ве нај ви ших зва нич ни ка у Бе о гра ду 
тих да на. Та ко је пре ми јер Да чић пр во из ра зио ве ли ку за бри ну тост 
ова квим из ве шта јем али је дан ка сни је на кон по се те ко ме са ра ЕУ 
Ште фа на Фи леа и ње го вих уве ра ва ња да је став ЕК пре ма пи та њу 
Ко со ва ста ту сно не у тра лан убла жио став и ре као да Ср би ја ипак 
на ста вља пут ЕУ ин те гра ци ја јер ЕК не по ста вља но ве усло ве Ср-
би ји. И пот пред сед ник вла де Ву чић је на исти на чин про ко мен та-
ри сао об ја шње ње Фи леа ре кав ши да је“ све у ре ду“ и да су у пр вом 
тре нут ку по гре шно про ту ма чи ли фор му ла ци ју о те ри то ри јал ном 
ин те гри те ту Ко со ва. С дру ге стра не, Пред сед ник Ни ко лић је за-
тра жио од Фи леа да ЕК про ме ни фор му ла ци ју где се го во ри о те-
ри то ри јал ном ин те гри те ту Ко со ва али и на гла сио же љу да Ср би ја 
на ста ви пут ка ЕУ. 

Упр кос пот пу ној кон фу зи ји у по гле ду ста ва вла де око пи та-
ња на став ка европ ских ин те гра ци ја и пре го во ра са При шти ном 18. 
ок то бра 2012. пре ми јер Да чић се у Бри се лу са стао са пре ми је ром 
Ко со ва Та чи јем под по кро ви тељ ством Ви со ког пред став ни ка ЕУ 
за спољ ну по ли ти ку Ке трин Ештон. Том при ли ком је до го во ре но 
да се на ста ви за по че ти ди ја лог а по др шку овом про це су од мах су 
из ра зи ле САД чи ји је др жав ни се кре тар Клин тон не ко ли ко да на 
ка сни је по се ти ла Бе о град. 

Опи са но усло вља ва ње про це са ЕУ ин те гра ци ја Ср би је ње-
ним фак тич ким од у ста ја њем од Ко со ва, дра ма тич но је ус по ри ло 
при бли жа ва ње Ср би је ЕУ и са мим тим нео п ход не дру штве не ре-
фор ме ко је су прак тич но не из во дљи ве без по др шке ЕУ и нео п-
ход них ин ве сти ци ја са За па да. Иако је имао све ин стру мен те да 
про блем Ко со ва ре ши још 2000. го ди не би ло кроз ње го ву по де лу 
или не за ви сност,11) За пад то ни је ура дио и та ко је за пра во оста вио 
у на сле ђе де мо крат ским вла да ма те рет ко ји оне јед но став но ни су 
мо гле да из не су. Све вла де по сле 2000. су по ку ша ва ле да ко нач но 
ре ше ње овог пи та ња или од ло же или ре ше пу тем ком про ми са за 
ко ји ни је би ло раз у ме ва ња у кључ ним за пад ним зе мља ма. С дру ге 
стра не, За пад не вла де су као ме ру при ти ска на Ср би ју ко ри сти-
ле успо ра ва ње па и за у ста вља ње ЕУ ин те гра ци ја, као што се то 
де си ло де цем бра 2011. го ди не ка да јој ЕУ ни је одо бри ла ста тус 
кан ди да та, што је све до ве ло до то га да се Ср би ја прак тич но це лу 
де це ни ју вр те ла у за ча ра ном кру гу из ко га до да на да на шњег ни је 
ус пе ла да иза ђе. 

11) Џејмс Кер Линд зи, Косово,путкаоспоренојдржавностинаБалкану, стр. 167. 
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СУКОБЉАВАЊАУНУТАРПАРТИЈА
ПОБЕДНИЦАИЗ2000.

Дру ги раз лог спо рих ре фор ми у Ср би ји ти че се стал них су-
ко бља ва ња у окви ру тзв. де мо крат ског бло ка. Још од са мог фор ми-
ра ња, кра јем осам де се тих и по чет ком де ве де се тих го ди на пар ти је 
тзв. де мо крат ског бло ка су стал но би ле укљу че не у ме ђу соб не сва-
ђе и раз ми ри це.12) У по чет ку по де ле су се пре све га ти ца ле раз ли ка 
око стра те ги је бор бе про тив Ми ло ше ви ћа док су се на кон 2000. и 
осва ја ња вла сти ти кон флик ти пре све га ти ца ли раз ли чи тог од но са 
пре ма ЕУ и Ко со ву и Ме то хи ји. То ком вла да ви не Сло бо да на Ми-
ло ше ви ћа ове пар ти је су се ује ди ни ле са мо два пу та – 1996. и 2000. 
То ком вла да ви не Сло бо да на Ми ло ше ви ћа оне су би ле ује ди ње не 
са мо 3 го ди не и упра во су то ком тог пе ри о да и по сти гле нај ве ће 
успе хе. 1996. ко а ли ци ја „За јед но“ је осво ји ла власт на ло кал ним 
из бо ри ма у Бе о гра ду, а 2000. је по бе ђен Ми ло ше вић и на пред сед-
нич ким и на пар ла мен тар ним из бо ри ма. Њи хо ву раз је ди ње ност, 
ко ју је и сам под сти цао, ис ко ри стио је Сло бо дан Ми ло ше вић ко ји 
је не сме та но вла дао го то во пет на ест го ди на. 

Де мо крат ски ор јен ти са не пар ти је су на ста ви ле са сва ђа ма и 
на кон осва ја ња вла сти 2000. Од мах на кон ру ше ња ауто ри тар ног 
ре жи ма две кључ не по ли тич ке лич но сти ко је су сме ни ле Сло бо да-
на Ми ло ше ви ћа – Зо ран Ђин ђић и Во ји слав Ко шту ни ца су за по че-
ле ис цр пљу ју ће по ли тич ке бор бе за власт уме сто да су се по све ти-
ли ре фор ма ма др жав них струк ту ра – пра во су ђа, по ли ци је, вој ске, 
обра зо ва ња и здрав стве ног си сте ма. Као по сле ди ца њи хо ве бор бе 
пр вих не ко ли ко го ди на на кон про ме на прак тич но ни јед на ва жна 
др жав на ин сти ту ци ја ни је функ ци о ни са ла у скла ду са кон цеп том 
де мо крат ске и прав не др жа ве. Ду же од две го ди не рад пар ла мен та 
је био бло ки ран, јед но вре ме чак се ни је ни зна ло ко су по сла ни ци 
јер је чак 350 љу ди твр ди ло да су упра во они чла но ви скуп шти не 
Ср би је ко ја је по Уста ву има ла 250 по сла ни ка. Гу вер нер На род-
не бан ке је сме њен а но ви, по ми шље њу мно гих, ни је по ста вљен 
у скла ду са за кон ским нор ма ма. Пред сед нич ки из бо ри су чак три 
пу та оп стру и ра ни од стра не вла да ју ће ко а ли ци је та ко да Ср би ја го-
то во го ди ну да на ни је има ла ни пред сед ни ка Ре пу бли ке.13)

По ли тич ки су ко би Ђин ђи ћа и Ко шту ни це су ус по ри ли про-
ме не у свим сег мен ти ма дру штва укљу чу ју ћи и онај ко ји се ти-

12) Ви ди ви ше у Ог њен При би ће вић, ВластиопозицијауСрбији, Б92, Бе о град, 1997, стр. 
34-52.

13) Ви ди ви ше у Сло бо дан Ан то нић, Елита,грађанствоислабадржава, Слу жбе ни гла-
сник, 2006, стр. 137-155.
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че ре фор ми без бед но сних струк ту ра. 14) Спо рост у ре фор ми ових 
струк ту ри је у ве ли кој ме ри ути ца ла да Ср би ја ни на кон де сет го-
ди на по сле де мо крат ских про ме на ни је ус пе ла да ухап си ге не ра ла 
Мла ди ћа што је за по сле ди цу има ло успо ра ва ње про це са на ших 
ЕУ ин те гра ци ја. 2003. оста ци ра ни јих без бед но сних струк ту ра у 
спре зи са ор га ни зо ва ним кри ми на лом уби ли су пре ми је ра Ђин ђи-
ћа. 

На ред ни пе ри од (2004–2008) су обе ле жи ли су ко би из ме ђу 
Ко шту ни це и Та ди ћа. Но ви су коб је по чео на кон пар ла мен тар них 
из бо ра де цем бра 2003. на кон ко јих је ли дер Де мо крат ске стран ке 
Ср би је Во ји слав Ко шту ни ца од лу чио да на пра ви ма њин ску вла ду 
ДСС, Г17 и СПО ко ју би по др жа ла СПС и та ко оста ви ДС у опо-
зи ци ји. Фор ми ра ње ова кве вла де ус по ри ло је про цес европ ских 
ин те гра ци ја а са мим тим и нео п ход них дру штве них ре фор ми због 
то га што су се ДСС и СПС су прот ста вља ли ис по ру ка ма оп ту же ни-
ка Ха шком три бу на лу а што је та да за ЕУ био кључ ни до каз опре-
де ље но сти Ср би је за пут евро ин те гра ци ја. 

На пред сед нич ким из бо ри ма 2004. Ко шту ни ца ни је по др жао 
кан ди да та ДС Та ди ћа већ је имао свог кан ди да та Дра га на Мар ши-
ћа ни на ко ји ни је успе да се пла си ра ни ме ђу пр ва три кан ди да та. 
На тим из бо ри ма по бе дио је Бо рис Та дић иако ни је имао по др шку 
нај ја че вла ди не пар ти је - ДСС.15) На кон ван ред них пар ла мен тар них 
из бо ра одр жа них 2007. го ди не ДСС је фор ми рао вла ду са ДС ко ја 
је тра ја ла све га го ди ну да на. До ра зи ла же ња је до шло вр ло бр зо и 
упра во због раз ли чи тог ту ма че ња од но са из ме ђу про це са ЕУ ин те-
гра ци ја и Ко со ва и Ме то хи је. Ко шту ни ца се од лу чио да рас пу сти 
вла ду и иде на но ве из бо ре ка ко би сте као ле ги ти ми тет за пра вље-
ње вла де са Срп ском ра ди кал ном стран ком. Ипак, на кон из бо ра 
2008. вла ду су на пра ви ле де мо кра те за јед но са Г17 и СПС-сом ко ји 
је од лу чио да на пу сти са вез са ДСС и при кло ни се де мо кра та ма. 

И ко нач но на кон из бо ра 2012. до шло је до пот пу ног сло ма 
са ве за пар ти ја по бед ни ца из 2000.16) На и ме, упр кос то ме што су све 
ове пар ти је, укљу чу ју ћи и та да већ знат но про ме ње ни СПС има ле 
ве ћи ну у пар ла мен ту због ме ђу соб них кон фли ка та и по ли тич ких 
раз ли ка оне ни су ус пе ле да фор ми ра ју вла ду. Но ву вла ду су фор ми-

14) Ви ди ви ше у Ан то нић Сло бо дан, Ду шан Па вло вић, Консолидовање демократских
установауСрбијипосле2000, Слу жбе ни гла сник, 2007, стр. 124-134.

15) Ви ди ви ше у Сто јиљ ко вић Зо ран, ПартијскисистемСрбије, Слу жбе ни гла сник, 2008, 
стр. 442-449

16) О ана ли зи из бор них ре зул та та 2012. ви ди ви ше у Ми лан Јо ва но вић, „Пар ла мен тар ни 
из бо ри у Ср би ји 2012. го ди не – ре зул та ти и по ли тич ке по сле ди це“, Српскаполитичка
мисао, Бе о град, бр. 1/2012, стр. 11-32.
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ра ле СПС, СНС, ко ја је на ста ла на кон рас па да СРС и Г17 Мла ђа на 
Дин ки ћа. На кон ових из бо ра по но во је по стра ни оста ла ДСС ко ја 
је не га тив ним од но сом пре ма ЕУ прак тич но са ма се бе изо ло ва ла у 
од но су на све мо гу ће ком би на ци је за пра вље ње но ве вла де. 

Овај пут глав ни су коб из ме ђу пар ти ја по бед ни ца из 2000. се 
де сио из ме ђу ДС и Г17. Спор је кул ми ни рао још то ком тра ја ња 
прет ход не вла де Мир ка Цвет ко ви ћа ка да је због уче ста лих кри ти-
ка на рад вла де пре ми јер од лу чио да ис кљу чи Пред сед ни ка Г17 
Мла ђа на Дин ки ћа из вла де. Упр кос то ме ње го ва стран ка је оста ла 
у вла ди до кра ја ње ног ман да та. То ком са ме из бор не кам па ње 2012. 
Г17 је био јед на од глав них ме та ДС и ње ног пред сед ни ка. Шта ви-
ше, то ком из бор не кам па ње се сте као ути сак да је је дан од ва жни-
јих ци ље ва ДС, а на ро чи то иде је о об је ди ња ва њу пар ла мен тар них 
и пред сед нич ких из бо ра, да Ује ди ње ни ре ги о ни Ср би је (што је но-
во име за пре и ме но ва ни Г17) оста ну из ван пар ла мен та. Пред сед-
ник ДС Бо рис Та дић је ви ше пу та оп ту жио УРС да за све кри ти ку је 
ДС, да про ме ном име на пар ти је по ку ша ва да при кри је од го вор ност 
за сво ју по ли ти ку у прет ход ном пе ри о ду и да, бар за са да, за ову 
пар ти ју не ма ме ста у ко а ли ци ји ко ју ће он во ди ти на кон на ред них 
из бо ра. Ипак упр кос број ним про бле ми ма и кри ти ка ма ко је су до-
ла зи ле од стра не ДС Г17 је ус пео да пре ско чи цен зус од 5%, уђе у 
пар ла мент и ка сни је у вла ду. 

ПРЕСПОРАТРАНСФОРМАЦИЈА
ОПОЗИЦИОНИХПАРТИЈА

И на кра ју, тре ћи раз лог спо ри је тран зи ци је Ср би је ти че се 
пре спо ре тран сфор ма ци је пар ти ја ко је су би ле сту бо ви прет ход ног 
ауто ри тар ног ре жи ма а по сле 2000. во де ће опо зи ци о не сна ге. На и-
ме, ду го го ди шње ис тра ја ва ње на екс трем ном на ци о на ли зму и ан ти 
ЕУ по ли ти ци гур ну ло је ове пар ти је на мар ги не по ли тич ке сце не у 
Ср би ји и као та кве оне мо гу ћи ло им да бу ду нор ма лан и при ро дан 
ко рек тив вла да ју ћих пар ти ја. Ово се по себ но од но си на Срп ску ра-
ди кал ну стран ку ко ја је као ан ти си стем ска и нај ве ћа опо зи ци о на 
пар ти ја прак тич но оне мо гу ћи ла фор ми ра ње би ло ка кве дру га чи је 
вла де или оп ци је у од но су на ону оп ци ју ко ју су прет ста вља ле пар-
ти је по бед ни це из 2000.17) У ве ћи ни дру гих тран зи ци о них зе ма ља 
Цен трал не и Ис точ не Евро пе већ на дру гим пар ла мен тар ним из бо-

17) Ви ди ви ше у Ду шан Спа со је вић, „Од бло ки ра на тран зи ци ја – по ли тич ке по де ле у Ср би-
ји на кон 2000. го ди не“, Годишњак, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град бр. 5/2011 стр. 
122.
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ри ма по сле де мо крат ских про ме на на власт су се вра ћа ле ре фор ми-
са не ко му ни стич ке пар ти је што је ства ра ло усло ве за нор мал ну из-
бор ну утак ми цу где се на вла сти сме њу ју пар ти је ле ви це и де сни-
це. 18) У Ср би ји то ни је био слу чај због пре спо ре тран сфор ма ци је 
вла да ју ћих пар ти ја из де ве де се тих го ди на што је до ве ло до то га 
да су пар ти је по бед ни це из 2000. оста ле на вла сти чак 12 го ди на. 
Прак тич но не по сто ја ње нор мал не по ли тич ке кон ку рен ци је је код 
не ма лог бро ја по ли ти ча ра вла да ју ћег бло ка ство ри ло осе ћа ње да 
су веч ни и не за мен љи ви. Та ко је ство ре на по ли тич ка кли ма ко ја је 
по го до ва ла раз во ју ко руп ци је, бо га ће њу по је ди на ца из вла да ју ћих 
кру го ва, ба ха том по на ша њу а са дру ге стра не, го то во пот пу ном за-
не ма ри ва њу дру штве них ре фор ми. 

Ак тив но сти но ве вла де и по себ но ње ног пот пред сед ни ка 
Алек сан дра Ву чи ћа у са мо не ко ли ко пр вих ме се ци на кон ње ног 
фор ми ра ња по ка за ле су до ко је ме ре је ко руп ци ја прак тич но по-
је ла срп ско дру штво и ко ли ко је ма ло ура ђе но у про те клих де сет 
го ди на на бор би про тив ове дру штве не по ша сти. Отва ра ње слу ча ја 
тзв. 24 спор не при ва ти за ци је, хап ше ње нај бо га ти јег срп ског тај ку-
на Ми шко ви ћа, при во ђе ње дво ји це бив ших ми ни ста ра и јед ног од 
нај бли жих са рад ни ка бив шег пре ми је ра чврст су до каз од луч но сти 
но ве вла де да се из бо ри са ко руп ци јом али и по ка за тељ не до стат-
ка по ли тич ке во ље и спо соб но сти код прак тич но свих прет ход них 
вла да по чев од ре во лу ци је из 2000. го ди не да се од луч ни је из бо ре 
са овом опа ком дру штве ном бо ле шћу. 

 Као што смо већ ре кли, пар ти је „гу бит ни це“ из 2000. су се 
пре спо ро ме ња ле. Пр ва је по че ла да се ме ња СПС ко ја је на кон сло-
ма 2000. пре шла дуг пут од тзв. ван си стем ске пар ти је ко ја је о но-
вим де мо крат ским вла сти ма го во ри ла као о ина гу ри са ном ре жи му 
за сно ва ном на спре зи ма фи је и по ли ти ке, (Про грам ска де кла ра ци ја 
VII кон гре са) пре ко по др шке ма њин ској вла ди Во ји сла ва Ко шту ни-
це 2004. до ула ска у вла ду са ДС 2008. и фор ми ра ња вла де са СНС 
и УРС 2012. на чи јем че лу се на шао ли дер со ци ја ли ста Иви ца Да-
чић. Та ко је СПС пре шла пут од ван си стем ске пар ти је до соп стве не 
по ли тич ке ре ха би ли та ци је и ва жног фак то ра но вог си сте ма вла сти. 
Очи глед но је да је у ру ко вод ству СПС пре о вла да ла стру ја ко ја је 
схва ти ла да је вре ме Сло бо да на Ми ло ше ви ћа не по врат но про шло 
и да стран ка тре ба да уђе у струк ту ре вла сти и та ко се по ли тич ки 
ре ха би ли ту је. СПС је ве што ис ко ри сти ла по де ле из ме ђу по бед ни ка 
2000. и пре ба цу ју ћи се са јед не на дру гу стра ну учвр сти ла по зи ци-
ју бит ног фак то ра ко ји од лу чу је да ли ће власт има ти ДС или ДСС. 

18) Вла ди мир Го а ти, Политичкепартијеипартијскисистеми, Фа кул тет по ли тич ких на у-
ка, Под го ри ца, 2008, стр. 278.
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Та ко је 2004. СПС по др жа ла ма њин ску вла ду Во ји сла ва Ко шту ни-
це, а 2008. ушла у вла ду са ДС су прот но свим оче ки ва њи ма да ће 
СРС, ДСС и СПС би ти ти ко ји ће фор ми ра ти вла ду. На кон из бо ра 
2012. СПС је по но во про ме ни ла стра ну и на пра ви ла вла ду са СНС. 

У ме ђу вре ме ну СПС је знат но про ме ни ла и сво је про грам ске 
ста во ве. На свом по след њем кон гре су одр жа ном де цем бра 2010. 
СПС је усво ји ла но ви про грам ко ји у ве ли кој ме ри пред ста вља ком-
пи ла ци ју нај зна чај ни јих со ци јал де мо крат ских про гра ма пар ти ја 
За пад не Евро пе. Го во ре ћи на кон гре су сво је пар ти је Иви ца Да чић 
је ре као да је: ”циљ исто риј ског кон гре са да се та стран ка ни ка да 
ви ше не ве зу је за лош еко ном ски по ло жај љу ди, санк ци је, ра то ве и 
по ли тич ка уби ства. На пра ви ли смо ра ди ка лан рез са про шло шћу, 
из ву кли смо по у ке из гре ша ка и ви ше их ни ка да не ће мо по но ви ти”. 
Да чић је та ко ђе из ра зио на ду да ће СПС по ста ти члан СИ. 19)

Зна чај ну уло гу у тран сфор ма ци ји СПС од и гра ла је и Де кла-
ра ци ја о по ми ре њу ко ју је СПС пот пи са ла са ДС две го ди не ра ни је, 
на кон из бо ра одр жа них 2008. го ди не. При ли ком до но ше ња Де кла-
ра ци је о по ли тич ком по ми ре њу пред сед ник СПС-а Иви ца Да чић 
је ре као да је „по сле ства ра ња ко а ли ци је СПСа и ДС, као стра на ка 
ко је су би ле си но ним за власт пре и по сле 2000. Де кла ра ци ја о по-
ли тич ком по ми ре њу би ла нео п ход на ка ко би ста ви ли тач ку на све 
раз ло ге из ко јих су про из и ла зи ли су ко би у про шло сти. По ли тич ке 
пар ти је не мо гу да из бри шу про шлост, сва ка пар ти ја има свој по-
глед на про шлост, сва ка ба шти ни раз ли чи те лич но сти из те про-
шло сти и на то се те шко мо же ути ца ти али се за то мо же об ли ко ва ти 
бу дућ ност.“ Го во ре ћи о раз ло зи ма ко ји су мо ти ви са ли СПС да уђе 
у ко а ли ци ју са ДС а не са Ко шту ни чи ном ДСС 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 ЕУ.“ 20)

Мно го спо ри је до про ме на је до шло у СРС. 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. мар та 1998. 
го ди не ула зи у вла ду са СПС-ом, а не рет ко у сво јим на сту пи ма, 
ње ни ли де ри су оста вља ли ути сак екс трем ни јих на ци о на ли ста и 
од са мих СПС-ова ца.21) Због то га је Ха шки три бу нал за рат не зло-

19) „На пра ви ли смо ра ди ка лан рез са про шло шћу“, Политика, 11. де цем бар 2010.

20) Ог њен При би ће вић, „Иза зо ви по ли тич ког по ми ре ња у Ср би ји“, у Збор ни ку Међуетнич-
киодносиуфункцијипомирења,Кон рад Аде на у ер Штиф тунг и Ин сти тут дру штве них 
на у ка, Бе о град, 2010, стр. 79.

21) Ви ди ви ше у Og njen Pri bi ce vic “Chan ging For tu nes of the Ser bian Ra di cal Right“, u The
RadicalRightinCentralandEasternEuropesince1990,edi ted by Sa bri na Ra met,The Pen-
sil va nia Sta te Uni ver sity Press, 1999, Pit sburgh, US, pp.193-213.
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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“. 22)

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 и Алек сан дром Ву чи ћем ко ји су фор ми ра ли 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. На пред сед нич ким из бо ри ма 2012. ли дер ове 
стран ке То ми слав Ни ко лић је по бе дио пред сед ни ка ДС Бо ри са Та-
ди ћа и по стао но ви пред сед ник Ср би је, а ње го ва стран ка СНС је 
са осво је них 25% по ста ла нај ја ча стран ка у пар ла мен ту и сто жер на 
пар ти ја но ве вла де. 

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. 23)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-
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.“ 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. 

22)  „На пред ња ци све ви ше ли че на де мо кра те“, Блиц, 14. но вем бар 2010.

23)  У јед ном ин тер вју То ма Ни ко лић је ре као: „да смо сви ми ко ји не што зна чи мо на по ли-
тич кој сце ни от при ли ке слич них ста во ва“, Политика, 30. ав густ 2010.
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Он 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“. 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.“ 24)

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 по ли ти ку прет ход не 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. 

***

Тек ка да је СНС усво ји ла основ не по сту ла те де мо крат ске 
вла да ви не и прак тич но при хва ти ла го то во све еле мен те спољ не 
по ли ти ке прет ход не вла де до шло је до пр ве пра ве про ме не вла сти 
у Ср би ји, два на ест го ди на на кон па да прет ход ног ауто ри тар ног ре-
жи ма. Иако је ра ни је про ме ни ла сво ју по ли ти ку СПС ни је има ла 
сна жни ју по ли тич ку по др шку ко ја би мо гла да до ве де до ру ше ња 
пар ти ја по бед ни ца из 2000. У ме ђу вре ме ну Ср би ја је у ве ли кој ме-
ри за о ста ла у од но су на ве ћи ну зе ма ља у ре ги о ну и из гу би ла тем-
по у нео п ход ним дру штве ним ре фор ма ма. Два на ест го ди на на кон 
про ме на Ср би ја је да нас си ро ма шна зе мља са пла та ма ко је су ме-
ђу нај ни жим у Евро пи и ре ги о ну, са огром ном не за по сле но шћу, 
све ма њим стра ним ин ве сти ци ја ма, ко руп ци јом, ве ли ким од ли вом 
мла дих и обра зо ва них љу ди и све ра ши ре ни јом кли мом без на ђа и 
де пре си је. Као што смо по ка за ли је дан од узро ка овог за о ста ја ња 
Ср би је ле жи и у стал ном су ко бља ва њу по бед нич ких по ли тич ких 
ели та из 2000. ко је су се бес по штед но бо ри ле за власт уме сто да су 
се кон цен три са ле на спро во ђе ње ну жних ре фор ми. 

Ипак, кључ ни раз лог са да већ дра ма тич ног за о ста ја ња Ср би-
је тре ба тра жи ти у пре те шком еко ном ском и по ли тич ком на сле ђу 
из де ве де се тих го ди на. Пот пу но уни ште ње ин ду стри је до ко га је 
до шло то ком санк ци ја и ка сни је бом бар до ва ња 1999. го ди не ство-
ри ло је оквир из ко га ни но ве вла сти ни су ус пе ле да иза ђу. Шта-

24) Ви ди ви ше у Ог њен При би ће вић, „Срп ска де сни ца : Иза зо ви и пер спек ти ве“, Српска
политичкамисао,бр. 1/2011, стр. 145.
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ви ше, по гре шном еко ном ском по ли ти ком при ва ти за ци је „све га и 
сва че га“ и огром ном ко руп ци јом но ве вла сти су ло шу си ту а ци ју 
са мо још ви ше по гор ша ле. Ипак, нај ве ћи про блем Ср би је био је и 
остао про блем Ко со ва и Ме то хи је ко ји је и она ко скром не људ ске, 
по ли тич ке и ди пло мат ске ка па ци те те го то во пот пу но ап сор бо вао и 
оне мо гу ћио да се Ср би ја успе шни је ухва ти у ко штац са дру штве-
ним ре фор ма ма. Ис тра ја ва ње на по ли ти ци од бра не Ко со ва до не ло 
је не ке ре зул та те пре све га на пла ну успо ра ва ња бро ја зе ма ља ко је 
су при зна ле ње го ву не за ви сност али је за то ус по ри ло пут Ср би је 
ка ЕУ и озбиљ ни ји при лив стра ног ка пи та ла. С дру ге стра не, но ва 
по ли тич ка ели та су о че на са огром ном исто риј ском од го вор но шћу 
па и стра хом од мо гу ћих по сле ди ца ко је би пот пу ни гу би так Ко-
со ва и Ме то хи је мо гао да про из ве де ни је има ла до вољ но сна ге да 
раз ре ши овај гор ди јев чвор срп ске по ли ти ке. Ре ше ње је про на ђе но 
у по ли ти ци и ЕУ и Ко со во ко ја је по ми ри ла раз ли чи те по ли тич-
ке оп ци је у Ср би ји и до ве ла до уну тра шњег кон сен зу са у по гле-
ду основ них спољ но по ли тич ких опре де ље ња али та по ли ти ка ни је 
има ла про ла за та мо где је то би ло нај ва жни је за Ср би ју – у моћ ним 
За пад ним зе мља ма ко је има ју кључ ни по ли тич ки, вој ни и еко ном-
ски ин те рес у ре ги о ну и чи ји је циљ да се што пре за о кру жи не за-
ви сност Ко со ва у ње го вим ад ми ни стра тив ним гра ни ца ма. Оту да 
су За пад не си ле на кон про гла ше ња не за ви сно сти Ко со ва 2008. из-
вр ши ле огро ман при ти сак на Ср би ју и усло ви ле њен европ ски пут 
тзв. нор ма ли за ци јом од но са са При шти ном. Шта ви ше, да нас је 
го то во са свим из ве сно да во де ће си ле За па да не ће до зво ли ти Ср би-
ји да по ста не члан ЕУ а да пре то га не при зна не за ви сност Ко со ва 
или бар ус по ста ви до бро су сед ске од но се са При шти ном ка ко се не 
би по но вио при мер Ки пра ко ји и дан да нас оп те ре ћу је ову ор га ни-
за ци ју.

Су о че на са ве ли ким при ти сци ма са За па да прет ход на вла-
да Бо ри са Та ди ћа је из ла зи ла у су срет свим њи хо вим зах те ви ма 
осим они ма ко ји су ди рект но во ди ли фор мал ном или не фор мал-
ном при зна њу не за ви сно сти Ко со ва. Та кав став Ср би је је до вео до 
прак тич ног за мр за ва ња од но са са свим во де ћим си ла ма За па да то-
ком 2008. го ди не на кон њи хо вог при зна ња не за ви сно сти Ко со ва и 
не до би ја ња ста ту са кан ди да та за члан ство у ЕУ у де цем бру 2011. 
Су ко бља ва ња са во де ћим си ла ма За па да око пи та ња Ко со ва ус по-
ри ло је кре та ње Ср би је ка ЕУ а са мим тим и про цес нео п ход них 
дру штве них ре фор ми. 

Као што се и оче ки ва ло и у скла ду са ње ним про грам ским 
опре де ље њи ма но ва вла да на че лу са СНС и СПС ом је на ста ви ла 
са по ли ти ком прет ход не вла де и ЕУ и Ко со во . Шта ви ше но ва вла-
да је по ди гла ни во пре го во ра са При шти ном на нај ви ши по ли тич ки 
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ни во, по че ла им пле мен та ци ју до го во ра у ве зи ин те гри са ног упра-
вља ња ад ми ни стра тив ним пре ла зи ма, за по че ла раз го во ре са При-
шти ном у ве зи ре ша ва ња про бле ма тзв. па ра лел них струк ту ра на 
се ве ру Ко со ва а ли дер СНС-а и пот пред сед ник вла де Алек сан дар 
Ву чић ви ше пу та ја сно ре као да је при о ри тет по ли ти ке ове вла де 
ње на ЕУ ор јен та ци ја. Упр кос све му то ме За пад је на ста вио па и по-
ја чао сво ја усло вља ва ња Ср би је. Као што смо већ ре кли у за кључ-
ци ма ЕК од ок то бра 2012. се го во ри о те ри то ри јал ном ин те гри те ту 
Ко со ва а не мач ки по ли ти ча ри су по ру чи ли да Ср би ја не ће мо ћи да 
уђе у ЕУ без при зна ња не за ви сно сти Ко со ва. Ипак, на кон по се те 
аме рич ке др жав не се кре тар ке Клин то но ве Бе о гра ду кра јем ок то-
бра 2012. чи ни се да су во де ће За пад не си ле од у ста ле од зах те ва да 
Бе о град у не по сред ној бу дућ но сти при зна не за ви сност Ко со ва што 
је Ср би ји отво ри ло мо гућ ност да убр за пут ЕУ ин те гра ци ја и нео п-
ход них дру штве них ре фор ми. По след ња де це ни ја је ја сно по ка за ла 
да без ве ћег при су ства ЕУ у Ср би ји она не ће мо ћи са ма да ре ши 
де це ни ја ма на го ми ла не еко ном ске и со ци јал не про бле ме и за у ста-
ви са да већ дра ма тич но за о ста ја ње у од но су на не ке дру ге зе мље 
ре ги о на са ко ји ма је пре са мо два де се так го ди на би ла из јед на че на 
или чак и ста ја ла бо ље.

OgnjenBrankoPribicevic

DIFFICULTTRANSITIONINSERBIA

Summary
In this ar tic le Dr Pri bi ce vic analyzes re a sons for dif fi cult and 

slow tran si tion in Ser bia. Twel ve years af ter the bre a king down of aut-
ho ri ta rian re gi me the Ser bian po pu la tion is com ple tely di sap po in ted. 
New aut ho ri ti es was pro mi sing hig her stan dard, lo wer unem ployment, 
qu ic ker en ter in to the EU, to ugh fight with cor rup tion and or ga ni zed 
cri me. When it didn’t hap pen even af ter the ten years big ex pec ta ti ons 
we re chan ged with di sap po int ment and dis sa tis fac tion di rec ted aga inst 
the par ti es which ru led the co un try af ter the 2000. On the elec ti ons hold 
in May 2012 De moc ra tic party and its le a der Bo ris Ta dic lost elec ti ons 
and new go vern ment was cre a ted by Ser bian Pro gres si ve Party, So ci a-
list party of Ser bia and Uni ted Re gi ons of Ser bia. 

Three main po li ti cal re a sons ca u sed dif fi cult and slow tran si tion 
in Ser bia. First, com ple te pre oc cu pa tion with Ko so vo pro blem and con-
stant con di ti o ning of Ser bian Euro pean road with so cal led nor ma li za-
tion of re la ti ons bet we en Bel gra de and Pri sti na slo wer down re forms 
and de a ling with all ot her pro blems in so ci ety, Se cond, con stant con-
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flicts bet we en so- cal led de moc ra tic par ti es which ran Ser bia af ter 2000 
and Third, slow tran sfor ma tion of the par ti es which ru led the Ser bia du-
ring the 90’ pro du ced si tu a tion in which ru ling par ti es af ter 2000 didn’t 
ha ve nor mal in cen ti ve and cor rec ti ve co ming from op po si tion. 

Only af ter the Ser bian Pro gres si ve Party, cre a ted af ter the split of 
ex tre me na ti o na li stic Ser bian Ra di cal Party, adop ted main po stu la tes of 
de moc racy and main ele ments of Ta dic’s fo re ign po licy, first real chan-
ge oc cur red in Ser bia, twel ve years af ter the bre a king down of pre vi o us 
aut ho ri ta rian re gi me. 

Qu ic ker ap pro ach to EU and sol va tion of Ko so vo is sue re ma ins 
the main chal len ge for the new go vern ment. Bet ter li fe of Ser bian ci ti-
zens is ma inly re la ted to the sol va tion of the se is su es. 
Key words: Ser bia, Ko so vo and Me to hia, par li a ment, de moc racy, op po si tion,
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Resume
In this ar tic le aut hor is traying to analyzes po li ti cal re a sons for 

dif fi cult and slow tran si tion in Ser bia. Twel ve years af ter the bre a king 
down of aut ho ri ta rian re gi me the Ser bian po pu la tion is com ple tely 
di sap po in ted. New aut ho ri ti es was pro mi sing hig her stan dard, lo wer 
unem ployment, qu ic ker en ter in to the EU, to ugh fight with cor rup tion 
and or ga ni zed cri me. When it didn’t hap pen even af ter the ten years big 
ex pec ta ti ons we re chan ged with di sap po int ment and dis sa tis fac tion di-
rec ted aga inst the par ti es which ru led the co un try af ter the 2000. On the 
elec ti ons hold in May 2012 De moc ra tic party and its le a der Bo ris Ta dic 
lost elec ti ons and new go vern ment was cre a ted by Ser bian Pro gres si ve 
Party, So ci a list party of Ser bia and Uni ted Re gi ons of Ser bia. 

Aut hor main the ses is that three main po li ti cal re a sons ca u sed 
dif fi cult and slow tran si tion in Ser bia. First, com ple te pre oc cu pa tion 
with Ko so vo pro blem and con stant con di ti o ning of Ser bian Euro pean 
road with so- cal led nor ma li za tion of re la ti ons bet we en Bel gra de and 
Pri sti na slo wer down re forms and de a ling with ot her pro blems in so-
ci ety. Sin ce 2006 and ne go ti a ti ons abo ut its fu tu re sta tus Ko so vo and 
Me to hia be ca me do mi nant po li ti cal qu e sti on in Ser bian po li ti cal li fe. 
Af ter Ko so vo proc la i med its in de pen dency Ser bian go vern ments was 
trying to de fend the ri to rial in te grity of its co un try. On the ot her si de, 
We stern co un tri es we re ke ep on con di ti o ning Ser bia’s road to wards EU 
with in for mal re cog ni tion of in de pen dency of Ko so vo. The most ob-
vi o us ca se of such con di ti o ning was in de cem ber 2011 when Ser bia 
didn’t get sta tus of EU can di da te be ca u se its go vern ment did not want 
to ex cept the re qu i re ment of Ger many to dis band so- cal led pa ral lel 
in sti tu ti ons of the Ser bian pe o ple on the north of Ko so vo. US and Ger-
many con ti ned with such pres su re af ter new go vern ment was cre a ted in 
sum mer 2012 in spi te of the fact that it pro ved to be mo re co o pe ra ti ve 
tow rads West than pre vi o us one. EU com mis sion adop ted a do cu ment 
in Oc to ber 2012 in which they asked for re spect for the ri to rial in te gity 
of Ko so vo. Ne vert he less du ring her vi sit to Ser bia in Oc to ber 2012 US 
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sta te sec re tary Clin ton didn’ta ask Ser bian po li ti ci ans to re cog ni ze in-
de pen dency of  Ko so vo which le a ves spa ce for Ser bia for furt her steps 
to EU and in ter nal re forms. 

Se cond, con stant con flicts bet we en so- cal led de moc ra tic par ti es 
which had ru led Ser bia af ter 2000 ru i ned its po li ti cal will for in ter nal 
re forms and fight co rup tion. Firstly, it was fight bet we en Ko stu ni ca and 
la te Pri me mi ni ster Djin djic, then it was po li ti cal fight bet we en Ko stu-
ni ca and Ta dic and at the end in 2012 fight bet we en Ta dic and le a der of 
Uni ted re gi ons of Ser bia, Mla djen Din kic. The re fo re, in stead of re for-
ming eco no mic, ju di ci ary, se cu rity, he alth and edu ca tion system they 
we re con cen tra ting on the bat tle aga inst each ot her . The se fights pro-
du ced inef fi ci ent po li ti cal system. Pre si den tial elec tion we re ob struc ted 
three ti mes in 2002 an 2003.La ter on in 2004 and 2008 Ta dic’s De moc-
ra tic party and Ko stu ni ca’s De moc ra tic party of Ser bia al lo wed So ci a-
list party of Ser bia to use its fig hting to be co me key po li ti cal fac tor in 
Ser bia and de ci de who will ru le Ser bia to get her with So ci a lists. 

Third, slow tran sfor ma tion of the par ti es which ru led the Ser bia 
du ring the 90’ which pro du ced si tu a tion in which ru ling par ti es af ter 
2000 didn’t ha ve nor mal in cen ti ve and cor rec ti ve co ming from op po si-
tion. Mo re than ten years the stron gest op po si tion party Ser bian Ra di cal 
Party was an ti- system party with no co a li tion po ten ti all and the re fo re 
on the mar gi nes of po li ti cal li fe. Firstly, So ci a list party of Ser bia star ted 
to chan ge and ste a dilly be co me part of go vern ment co al ti ons but only 
af ter the Ser bian Pro gres si ve Party, cre a ted af ter the split of ex tre me na-
ti o na li stic Ser bian ra di cal party, adop ted main po stu la tes of de moc racy 
and main ele ments of Ta dic’s fo re ign po licy, first real chan ge oc cur red 
in Ser bia, twel ve years af ter the bre a king down of pre vi o us aut ho ri ta-
rian re gi me. Su pri singly eno ugh only this po li ti cal chan ge ena bles mo re 
open fight aga inst co rup tion and qu ic ker road to wards so lu tion of the 
Ko so vo is sue and EU in te gra ti ons. In spi te of all ef forts of new go vern-
ment qu ic ker ap pro ach to EU and sol va tion of Ko so vo is sue re ma ins 
the main chal len ge for the new go vern ment sin ce bet ter li fe of Ser bian 
ci ti zens is ma inly re la ted to the re so lu tion of the se is su es. 

* Овај рад је примљен 20. децембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 04. марта 2013. године.
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