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Сажетак
Рад раз ма тра сте пен иде о ло шке ди фе рен ци ја ци је из ме ђу 

ре ле вант них пар ти ја на по ли тич кој сце ни Ср би је са ци љем да те-
сти ра хи по те зе о фа за ма струк ту и ра ња и ин сти ту ци о на ли за ци је 
пар тиј ских си сте ма ко је су за сно ва не на схва та њу да се пар тиј ске 
сце не пост ко му ни стич ких дру шта ва фор ми ра ју по ре ла тив но хо-
мо ге ној пу та њи ко ја под ра зу ме ва по сте пен пре ла зак са ве ли ких 
иден ти тет них пи та ња ка кла сич ном со цио-еко ном ском про фи ли-
са њу. Хи по те зе се те сти ра ју ква ли та тив ном ана ли зом са др жа ја из-
бор не кам па ње за пред сед нич ке, пар ла мен тар не и ло кал не из бо ре 
у Ср би ји 2012. го ди не има ју ћи у ви ду да се упра во у то ку из бор не 
кам па ње пар ти је тру де да ис ко ри сте по ве ћа ну па жњу јав но сти и да 
фор му ли шу иде о ло шке и про грам ске плат фор ме ко је ће их раз ли-
ко ва ти на пар тиј ској сце ни. Ре зул та ти ана ли зе по ка зу ју да се по ли-
тич ке пар ти је у Ср би ји не раз ли ку ју зна чај но на со цио-еко ном ској 
рав ни, од но сно да још увек ни је до шло до ин сти ту ци о на ли за ци је 

* Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179076, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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пар тиј ског си сте ма, док је и да ље нај ја сни ја по де ла и иден ти фи ка-
ци ја пар ти ја на рав ни тра ди ци о на ли зам-мо дер ни зам.
Кључ не ре чи: по ли тич ке пар ти је, иде о ло ги ја, из бор на кам па ња, Ср би ја, 

пост ко му ни стич ке др жа ве.

У овом тек сту раз ма тра мо сте пен иде о ло шке ди фе рен ци-
ја ци је из ме ђу ре ле вант них пар ти ја на по ли тич кој сце ни Ср би је 
осла ња ју ћи се на ана ли зу из бор не кам па ње за пред сед нич ке, пар-
ла мен тар не и ло кал не из бо ре у Ср би ји 2012. На ша основ на на ме-
ра је да те сти ра мо хи по те зе о фа за ма струк ту и ра ња и ин сти ту ци-
о на ли за ци је пар тиј ских си сте ма ко је су за сно ва не на схва та њу да 
се пар тиј ске сце не пост ко му ни стич ких дру шта ва фор ми ра ју по 
ре ла тив но хо мо ге ној пу та њи ко ја под ра зу ме ва по сте пен пре ла зак 
са ве ли ких иден ти тет них пи та ња ка кла сич ном со цио-еко ном ском 
про фи ли са њу. Ова про ме на од ви ја се си мул та но са по ве ће њем дру-
штве ног ра сло ја ва ња ко је на ста је као про из вод уво ђе ња тр жи шне 
при вре де. Сма тра мо да је из бор на кам па ња по год на за ова ква ис-
тра жи ва ња јер се све пар ти је исто вре ме но тру де да ис ко ри сте по-
ве ћа ну па жњу јав но сти и да фор му ли шу плат фор ме ко је ће их раз-
ли ко ва ти од дру гих стра на ка, али и ко је ће им омо гу ћи ти до вољ ну 
за јед нич ку осно ву у слу ча ју да при сту пе фор ми ра њу вла де.    

У пр вом де лу ра да по ста ви ће мо те о риј ске окви ре на ко ји ма 
се те ме ље хи по те зе о фа за ма раз во ја и струк ту и ра ња пар тиј ских 
си сте ма осла ња ју ћи се на ра до ве Бје ла ша ка, Ки чел та и Ага. За тим 
ће мо у нај кра ћим цр та ма пред ста ви ти пар тиј ски сце ну Ср би је на 
на гла ском на основ ним ли ни ја ма по ли тич ких и дру штве них по де-
ла, да би у нај ва жни јем тре ћем де лу ра да да ли ком па ра ци ју из бор-
них по ну да ре ле вант них пар ти ја и про ба ли да ева лу и ра мо сте пен 
иде о ло шке и про грам ске ди фе рен ци ја ци је. 

1.ТЕОРИЈСКИОКВИРПРОБЛЕМА

Раз вој ви ше пар тиј ских си сте ма у пост ко му ни стич ким зе-
мља ма је пи та ње ко јем је по ли тич ка на у ка по све ти ла ве ли ку па-
жњу. Је дан део ауто ра по ку шао је да од ре ди уоби ча је не фа за раз-
во ја пар тиј ских си сте ма има ју ћи у ви ду тран зи ци о ни кон текст са 
јед не стра не и на сле ђе ну хо мо ге ност дру штве не струк ту ре ко ја ни-
је по го до ва ла ства ра њу плу ра ли стич ког пар тиј ског си сте ма1). Та ко 

1) Еvans Jef frey and Whi te fi eld Step hen, „In den tifying the Ba ses of Party Com pe ti tion in East-
ern Euro pe”,  BritishJournalofPoliticalScience, Vol. 23, No 4, 1993, str. 521/548, Cam brid-
ge Uni ver sity Press, Cam brid ge 
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Бје ла шак2) пред ла же че тво ро сте пе ну фа зну по де лу ци клу са ко ји 
по чи ње ства ра њем пр вих пар ти ја још у вре ме до ми на ци је ко му ни-
стич ке пар ти је или ње не на след ни це (фа за хе ге мо ниј ске пар ти је), 
ко ја пре ла зи у фа зу по ла ри зо ва ног си сте ма ве за ног за пр ве из бо ре 
на ко ји ма се ус по ста вља тран зи цо на, де мо крат ска власт. Тек на кон 
ово га се ула зи у тре ћу фа зу фраг мен та ци је си сте ма ко ја је за сно ва-
на на рас па ду ве ли ких ан ти ко му ни стич ких ко а ли ци ја ко је су ства-
ра не за рад из бор них по бе да, али без мо гућ но сти да на кон из бо ра 
фор му ли шу по ли ти ку и кре и ра ју кон сен зус око по жељ ног прав ца 
раз во ја. Ове ко а ли ци је се нај че шће рас па да ју у од но су на кључ на 
тран зи ци о на пи та ња о ду би ни и бр зи ни про ме на ко је је по треб но 
спро ве сти. Та ко ђе, ка рак те ри стич на је и по де ла на оне ко ји за го-
ва ра ју тра ди цо нал не вред но сти (тзв. „по вра так се би“) и оне окре-
ну те мо дер ни стич ким уве ре њи ма (тзв. „по вра так Евро пи“) што 
по ста је на ро чи то ак ту ел но у кон тек сту cвeобухватних европ ских 
ин те гра ци ја3). 

Ко нач но, тек на кон фа зе фраг мен та ци је вре ме ном до ла зи 
до укруп ња ва ња пар тиј ских си сте ма у плу ра ли стич ке мо де ле, са 
огра ни че ним бро јем на ци о нал них стра на ка (5-6) и уз не ко ли ко ре-
ги о нал них или стра на ка ет нич ких ма њи на. У овој по след њој, че-
твр тој фа зи ин сти ту ци о на ли за и цје пар тиј ских си сте ма од ви ја се и 
иде о ло шка про фи ли за ци ја пар ти ја, њи хо во по ве зи ва ње са ин те ре-
сним гру па ма и ин те ре си ма ве ли ких дру штве них гру па4). Тра ја ње 
фа за ни је пре ци зно од ре ђе но, али се нај че шће од ви ја кроз два три 
из бор на ци клу са: пр ви плу ра ли стич ки из бо ри се ве зу ју за фа зу 
по ла ри за ци је, а за тим кроз је дан или два ци клу са си стем про ла-
зи кроз фраг мен та ци ју и кон со ли до ва ње. Ди на ми ка струк ту и ра ња 
усло вље на је со ци о е ко ном ским ра сло ја ва њем ста нов ни штва под 
ути ца јем при ва ти за ци је и еко ном ске тран зци је, што је про цес ко ји 
зах те ва од ре ђе но вре ме. Ин сти ту ци о на ли за ци ја нај че шће об у хва та 
и ре фор ми са ње ко му ни стич ких пар ти ја и њи хов по вра так на по ли-
тич ку сце ну, ско ро по пра ви лу уз ко ри шће ње упра жње ног ме ста на 
ле ви ци. Овај про цес се, на при мер,  у Че шкој за вр шио већ то ком 

2) Bi e la si ak Jack, “Sub stan ce and Pro cess in the De ve lop ment of Party Systems in East Cen tral 
Euro pe”, Communist andPost-Communist Studies, Vol. 30, No 1, 1997, El se vi er Sci en ce 
LTD, str. 30-41.   

3) Agh At ti la, „The Hun ga rian Party System and Party The ory in the Tran si stion of Cen tral 
Euro pe“, JournalofTheoreticalPolitics, Sa ge pu bli ca ti ons, Lon don, 1994

4) Спа со је вић Ду шан,“Ди на ми ка по ли тич ких рас це па у Ср би ји“, у збор ни ку Партијеииз-
бориуСрбији–20година, Сла ви ша Ор ло вић (уред ник), Fri e drich Ebert Stif tung, Цен тар 
за де мо кра ти ју, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2011, стр. 105-118  
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1996. ка да је ве ћи на гра ђа на има ло ја сну иде о ло шку иден ти фи ка-
ци ју са по ли тич ким пар ти ја ма5).  

2.ПАРТИЈСКАСЦЕНАИКОНТЕКСТИЗБОРА2012.

Пар тиј ска сце на Ср би је се на чел но раз ви ја ла у скла ду са Бја-
ла ша ко вим фа зним мо де лом, али и са дру гим ба зич ним прет по-
став ка ма. Та ко се „мо дел пот ко ви це“6) ко ји је аде кват но об ја шња-
вао на о ко па ра док сал ну по ве за ност (крај ње) ле ви це и де сни це, 
од но сно бли скост со ци ја ли ста и ра ди ка ла то ком де ве де се тих го ди-
на тран сфор ми сао у Ки чел то ву основ ну ли ни ју гру пи са ња из ме ђу 
по ла ко ји је оку пљао ли бе рал но-ко смо по лит ске по ли ти ке и про тр-
жи шно ори јен ти са не стран ке са јед не стра не, и по ла ауто ри тар но-
пар ти ку а ли стич ких стра на ка скло ни јих др жав ној ин тер вен ци ји на 
дру гој стра ни. Ка ко су Офе, Ел стер и Пројс7) и пред ви де ли, у пр-
вим го ди на ма до ми ни ра ју рас це пи иден ти те та и при па да ња, уз на-
гла ше ну уло гу по ли тич ких ели та на су прот струк ту и ра њу пар ти ја и 
ин те ре са на осно ву кон фли ка та уса ђе них у дру штве ној струк ту ри. 
Ови су ко би у по љу „по ли ти ке зна ме ња“8) свој вр ху нац до сти жу у 
из бор ним ци клу си ма 2007. и 2008. на кон че га до ла зи до по след-
њих тек то них про ме на на пар тиј ској сце ни. 

Мо дел по ла ри зо ва ног плу ра ли зма9) ко ји је нај ви ше од го ва-
рао пар тиј ском си сте му Ср би је за вре ме пр ве вла де Во ји сла ва Ко-
шту ни це (по зи ци о ни ра ње у цен тру, би по лар на опо зи ци ја, ве ли ка 
иде о ло шка дис тан ца и по сто ја ње иде о ло шког образ ца) би ва до ве-
ден у пи та ње сна жним цен три фу гал ним тен ден ци ја ма на мет ну тим 
од стра не СРС и ДС/ЛДП; цен три фу гал ност је ума њи ла при влач-
ност цен трал не и уме ре не по зи ци је, а кон текст дру гог кру га пред-
сед нич ких из бо ра до во ди до ско ро пот пу не по ла ри за ци је из ко је 
као по бед ник из ла зи ко а ли ци ја „За европ ску Ср би ју“, уз зна чај ну 
по моћ СПС ко ја од лу чу је да уђе у вла ду са ДС и Г17. Пре ба ци ва ње 
клат на на про е вроп ски део пар тиј ске сце не до дат но је по твр ђе но 

5) Ma te ju Pe tr, Re ha ko va Blan ka and Evans Je of frey, “The Po li tics of In te rest and Class Re a-
lig nment in the Czech Re pu blic 1992-1996”, у збор ни ку TheEndofClassPolitics, Ge of frey 
Evans (ed.), Оxford Uni ver sity Press, Ox ford, 1999, str. 235

6) Сто јиљ ко вић Зо ран, ПартијскисистемСрбије, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008 

7) El ster Jon, Of fe Cla us and Pre uss Ur lich, InstitutionalDesigninPost-CommunistSocieties, 
Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1998 

8) Ду шан Па вло вић и Сло бо дан Ан то нић, КонсолидацијадемократскихустановауСрби-
јипосле2000.године,  Слу жбе ни гла сник, Бе о град

9) Sar to ri Đo va ni, Strankeistranačkisustavi, Po li tič ka kul tu ra, Za greb, 2002
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из два ја њем СНС из СРС и њи хо вим пре по зи ци о ни ра њем ка цен-
тру по ли тич ког спек тра, уз де ли мич но и по вре ме но за др жа ва ње 
тра ди ци о на ли стич ке ре то ри ке. 

Сто га је пар тиј ски си стем пред оп ште из бо ре 2012. имао нај-
ви ше ка рак те ри сти ка уме ре ног плу ра ли зма, са две цен трал не ко-
а ли ци је (оку пље не око СНС и ДС) ко је су по ку ша ва ле да све о бу-
хват ним по ли ти ка ма пар тиј ски си стем до ве ду до дво крил ног или 
чак дво пар тиј ског мо де ла (на рав но, уз по сто ја ње не ко ли ко ре ги о-
нал них или ет нич ких ста на ка). По ред ове две ко а ли ци је, јед на ли-
ни ја по ли тич ког так ми че ња се раз ви ла на ли ни ји ДСС/СРС-ЛДП 
ко ји су по ку ша ва ли да ис ко ри сте уме ре ност ко а ли ци ја СНС и ДС и 
да про фи ти ра ју на по ла ри за ци ји, док су УРС и СПС има ли про сто-
ра да сво је по зи ци је об ли ку ју ре ла тив но не за ви сно од дру гих ак те-
ра и са не што дру га чи јом иде о ло шком по ну дом. Стран ке ма њи на 
се по оби ча ју ни су пре ви ше из ја шња ва ли о оп штим пи та њи ма.     

3.МЕТОДОЛОГИЈА

У ци љу ком па ра ци је из бор них по ну да ре ле вант них пар ти ја 
и ева лу а ци је сте пе на њи хо ве иде о ло шке и про грам ске ди фе рен-
ци ја ци је, опре де ли ли смо се за мо ни то ринг из бор не кам па ње ре-
ла вант них по ли тич ких пар ти ја у Ср би ји у пе ри о ду од зва нич ног 
по чет ка из бор не кам па ње 14. мар та 2012. до одр жа ва ња из бо ра 6. 
ма ја 2012. Мо ни то ринг је об у хва тио не ко ли ко из во ра: 1) ин тер нет 
стра ни це по ли тич ких пар ти ја; 2) елек трон ска из да ња днев них но-
ви на „Блиц“, „По ли ти ка“, „Ку рир“, „Да нас“, „Прав да“, „Днев ник“, 
„Пресс“, „Ве чер ње но во сти“, „Ве сти“, и „Ало“; 3) ин тер нет стра-
ни це ра дио-те ле ви зиј ских ста ни ца и то Ра дио-те ле ви зи је Ср би је 
(РТС), Ра дио-те ле ви зи је Вој во ди не (РТВ) и Б92; 4) ме диј ске пор-
та ле „Те ле граф“, „Мон до“, и „На сло ви“. У ис тра жи ва њу је при ме-
ње на ква ли та тив на ана ли за са др жа ја са ци љем да се утвр ди ко је 
те ме су би ле до ми нан те у из бор ној кам па њи по ли тич ких пар ти ја и 
ка ко су се у од но су на њих пар ти је иде о ло шки и про грам ски по зи-
ци о ни ра ле. Мо ни то ринг је усме рен на три про грам ске и те мат ске 
це ли не, по ли тич ку, еко ном ску и со ци јал ну, ко је су по том раз вр ста-
не на 24 уже и кон крет ни је обла сти10). 

10) 1. Др жа ва и по ли тич ки си стем: (1) по ли тич ке ин сти ту ци је и од го вор ност вла сти (ор-
га ни за ци ја, по де ла и кон тро ла вла сти), (2) вла да ви на пра ва и ре фор ма пра во су ђа, (3) 
ре ги о на ли за ци ја, де цен тра ли за ци ја и ло кал на власт, (4) на ци ја, на ци о нал ни (и кон фе-
си о нал ни) иден ти те ти и ме ђу на ци о нал ни од но си, (5) без бед но сне стра те ги је, ре фор ма 
и ци вил на кон тро ла вој ске и по ли ци је, (6) ме ђу на род ни од но си, ре ги о нал на са рад ња и 
ЕУ ин те гра ци је, (7) бор ба про тив ко руп ци је и ор га ни зо ва ног кри ми на ла, (8) пар тиј ски 
и из бор ни си стем и (9) ци вил но дру штво и де мо кра ти ја; 2. Еко ном ски си стем и по ли-
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4.НАЛАЗИИСТРАЖИВАЊА

На ла зи по ка зу ју да су то ком из бор не кам па ње би ле до ми-
нант не три гру пе те ма:  1) бор ба про тив си ро ма штва, со ци јал на по-
ли ти ка и ме ре за по ве ћа ње за по сле но сти, 2) спољ на и ре ги о нал на 
по ли ти ка и 3) бор ба про тив ко руп ци је и кри ми на ла.  С дру ге стра-
не, по сто ји чи тав кор пус те ма ко је су би ле нео прав да но за по ста-
вље не у из бор ној кам па њи. Ту спа да ју три гру пе те ма. У обла сти 
по ли тич ког си сте ма, то су спор на пи та ња пра ва ма њи на, без бед но-
сна по ли ти ка и ци вил на кон тро ла вој ске. У обла сти еко но ми је то 
су пи та ња при ва ти за ци је, со ци јал ног пред у зет ни штва и со ци јал не 
ко хе зи је, од но сно со ци јал не ин клу зи је. У обла сти со ци јал них од-
но са, не до ста ја ло је од ре ђи ва ње пар ти ја о пи та њи ма род не рав но-
прав но сти и ан ти ди скри ми на тив них по ли ти ка, ква ли те та жи во та, 
еко ло ги је и одр жи вог раз во ја, као и кул ту ре и при о ри те та кул тур не 
по ли ти ке.

4.1.Социо-економскетеме

Иако су еко ном ска и со ци јал на пи та ња би ла до ми нант на у 
кам па њи по ли тич ке пар ти је ни су по ну ди ле до вољ но из ди фе рен-
ци ра не и ја сне про гра ме на осно ву ко јих би се мо гла на пра ви ти 
ја сна по де ла пар ти ја на со цио еко ном ској рав ни, од но сно на ли ни-
ји ле ви ца- де сни ца. Кључ но пи та ње – ре ди стри бу ци ја или тр жи-
шна ало ка ци ја, од но сно штед ња и бу џет ска ди сци пли на, уз ра ци-
о на ли за ци ју јав ног сек то ра, или ин ве сти ра ње и со ци јал на да ва ња 
и за шти ту, уз ре гу ли ра ју ћу и раз вој ну функ ци ју др жа ве – го то во 
све из бор не ак те ре сме шта у цен тар11). Из у зе так су ко а ли ци ја око 
СПС-а, ко ја се сме шта на ле ви цен тар ти ме што у кам па њи ис ти-
че за ла га ње за јак др жав ни ин тер вен ци о ни зам, пре кид аран жма на 
са ММФ-ом и по ми ње вред но сти де мо крат ског со ци ја ли зма (рад, 
ху ма ни зам, сло бо да, јед на кост, со ли дар ност и со ци јал на прав да) 
и Пре о крет на по зи ци ји де сног цен тра са ли бе рал ним по и ма њем 

ти ка: (1) ин те пре та ци ја узро ка и на чи на пре ва зи ла же ња кри зе: екс тер ни и на ци о нал ни 
оквир, (2) еко ном ско-со ци јал не функ ци је др жа ве (ин ди ка тор: при ход на и рас ход на ди-
мен зи ја бу џе та), (3) др жа ва као по сло да вац и на ру чи лац (јав не на бав ке, при ва ти за ци-
ја), (4) гло бал на стра те ги ја и сек тор ске раз вој не стра те ги је и по ли ти ке, (5) одр жи ви 
раз вој: еко но ми ја и еко ло ги ја и (6) со ци јал но пред у зет ни штво; 3. Со ци јал ни си сте ми и 
по ли ти ке: (1) со ци јал на по ли ти ка и со ци јал не слу жбе и оси гу ра ње, (2) си ро ма штво и 
со ци јал на ко хе зи ја, (3) рад, за по шља ва ње и со ци јал ни ди ја лог, (4) род на рав но прав ност 
и ан ти ди скри ми на тив не по ли ти ке, (5) мла ди (6) пен зи је и ста ра ли ца, (7) об ра зо ва ње и 
на у ка, (8) здрав ство и (9) кул ту ра и ме ди ји (ин ди ка то ри: тра ди ци о нал не-(пост) мо дер не 
вред но сти, јав ни сер вис и ин те рес – тр жи шна ва ло ри за ци ја).

11) Зо ран Сто јиљ ко вић, „Из бор на обе ћа ња и по сти збор на ре ал ност: јав не по ли ти ке у из-
бор ној по ну ди у Ср би ји“, Политичкеперспективе, Бр. 2, 2012, стр. 81-99.
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ми ни мал не јед на ко сти шан си, за ла га њем за сма ње ње јав не по тро-
шње и убр за ну при ва ти за ци ју, као и пост мо дер ним раз у ме ва њем 
(род не, сек су ал не) рав но прав но сти и јед на ко сти. На рав но, ра ди се 
тек о по зи ци о ни ра њу и вред но ва њу у тра ди ци о нал ној со ци јал но-
еко ном ској рав ни. 

У овој рав ни, го то во све по ли тич ке пар ти је су обе ћа ва ле бор-
бу за ве ћу за по сле ност и отва ра ње но вих рад них ме ста. У кам па њи 
се до дат но ис ти цао и циљ сма њи ва ња си ве еко но ми је. У том ци љу 
СНС и ДСС су обе ћа ва ле сма ње ње по ре за и до при но са на пла те, а 
СНС и СПС су обе ћа ва ли по ди за ње пла та у јав ном сек то ру. Ве ли ки 
део кам па ње СПС за у зе ло је пи та ње пен зи ја и обе ћа ња о га ран то-
ва њу ми ни мал них пен зи ја, њи хо вој ре дов ној ис пла ти и по сте пе-
ном по ве ћа њу, у че му су им се при дру жи ли и СНС ко ји пред ла же 
сма ње ње др жав ног сек то ра ко је би омо гу ћи ло по ве ћа ње пен зи ја и 
дру гих со ци јал них да ва ња12) и УРС ко ји је обе ћа вао три на е сту пен-
зи ју и си гур не и ве ће пен зи је.

ДС је сво ју кам па њу за сни ва ла на опре де ље њу за сна жан 
ути цај др жа ве на еко ном ска пи та ња и на ја ви по мо ћи из бу џе та за 
ре струк ту ри ра ње и ре ви та ли зо ва ње пред у зе ћа ис ти чу ћи да ДС „не 
ве ру је у др жа ву бру тал ног ли бе ра ли зма“13). Слич ну кам па њу во дио 
је и СНС ко ји ис ти че да „др жа ва мо ра да по мог не сви ма ко ји во де 
ма ле по сло ве и за по шља ва ју љу де“ 14). У истом то ну, СПС ис ти че 
да у Ср би ји „мо ра да бу де ис пра вљен еко ном ски си стем нео ли бе-
ра ли зма, уве ден на кон 5. ок то бра, у ко ме ва жи пра ви ло узми, укра-
ди и бе жи“ 15). СПС се сто га за ла же и за про гре сив ну по ре ску сто пу 
и обе ћа ва да ће „нај ви ше да ти они ко ји нај ви ше има ју“16). У то ме 
им се при дру жу је и ко а ли ци ја оку пље на око ЛДП ко ја се за ла же 
за по ве ћа ње по ре за на до хо дак ком па ни ја са ве ли ким про фи том на 
25%.

По др шка раз во ју ма лих пред у зе ћа, иде ја по ро дич ног би зни са 
кроз осло ба ђа ње од по ре за, и по моћ кроз бес по врат на сред ства за 
но ва за по шља ва ња иде је су ко је су про мо ви са ле и ДС, СПС, ЛДП, 

12) http://www.sns.org.rs/sr/srp ska-na pred na-stra ka-ve sti/85-glav ne-ve sti/4066--srp ska-na pred-
na-stran ka-iz bo ri2012.html (При сту пље но, 08.07.2012).

13) Бо рис Та дић, Блиц, http://www.blic.rs/iz bo ri-2012/ve sti/512/Ta dic-Ne-obe ca va mo-baj ke-
vec-si gur nu-bu duc nost (При сту пље но, 8.07.2012).

14) То ми слав Ни ко лић, РТС, http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/sr/story/1950/Iz bo ri+2012/1070668/
SNS%3A+Neo p hod na+bri ga+o+po slo dav ci ma.html (При сту пље но, 26.03.2012).

15) Иви ца Да чић, Блиц, http://www.blic.rs/iz bo ri-2012/ve sti/1040/Da cic-Iz bo ri-6-ma ja-pri li ka-
da-se-is pra vi-5-ok to bar (При сту пље но, 21.04.2012).

16) Иви ца Да чић, Б92, http://www.b92.net/in fo/iz bo ri2012/ve sti.php?yyyy=2012&mm=04&dd= 
24&nav_id=603548 (При сту пље но, 25.04.2012).
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СНС, ДСС и УРС. Док је раз вој ма лих и сред њих пред у зе ћа био у 
фо ку су свих по ли тич ких пар ти ја, СПС, УРС и ДСС су ис ти ца ле 
као циљ и опо ра вак ве ли ких при вред них си сте ма под окри љем др-
жа ве. ДСС, на при мер, сма тра да би опо ра вак ве ли ких при вред них 
си сте ма слу жио као осно ва за раз вој ма лих и сред њих пред у зе ћа 
и за но ву ин ду стри ја ли за ци ју зе мље. УРС је кам па њу за сни вао на 
ре ги о на ли за ци ји и ја ча њу ло кал ног ни воа вла сти уз сна жне др жав-
не ме ре ко је ће то по др жа ти. Та ко пред став ни ци ове ко а ли ци је у 
кам па њи тра же „да се од мах до ве ду ин ве сти то ри у све ре ги о не, а 
по себ но у си ро ма шне оп шти не“17). УРС пред ла же и „уки да ње 258 
раз ли чи тих па ра фи скал них на ме та, под сти цај не ме ре за ин ве сти-
ци је и пла ћа ње ПДВ за за на тли је и ма ла пред у зе ћа тек ка да на пла те 
ро бу“18). 

Док се ве ћи на стра на ка со цио-еко ном ски по зи ци о ни ра у 
цен тру, не што ли бе рал ни ји у овој обла сти био је Пре о крет ко ји се 
за ла гао за сма ње ње ин фла ци је и јав не по тро шње. ЛДП је про тив 
за ду жи ва ња и сма тра да је по треб но да се из бу џе та тро ши са мо 
оно ли ко ко ли ко се за ра ђу је. Про тр жи шна ори јен та ци ја ове ко а ли-
ци је ви ди се и у за ла га њу за убр за ње при ва ти за ци је и ма њи ути цај 
др жа ве на еко но ми ју19). С дру ге стра не, за го ва ра ју ћи ја чи др жав ни 
ин тер вен ци о ни зам и флер ту ју ћи са ко му ни стич ком ико но гра фи-
јом, СПС се та ко ђе одва ја од цен тра и сме шта у ле ви део по ли тич-
ког по ља. СПС је у том ду ху то ком кам па ње ин тен зив но за го ва ра ла 
и пре кид аран жма на са ММФ-ом: „Не ће се они ов де ду го за др жа-
ти, за то што не мо гу они да упра вља ју жи во том Ср би је. Хва ла им 
ле по, али не ка на ђу дру гу зе мљу за сво је екс пе ри мен те“20).

По себ но зна чај на те ма у кам па њи би ла је по љо при вре да. Ни 
ов де се уче сни ци на из бо ри ма ни су зна чај но раз ли ко ва ли. Ис ти цан 
је зна чај по љо при вре де и по тре ба да др жа ва суб вен ци ја ма по мог-
не по љо при вред ним про из во ђа чи ма и под стак не по љо при вред ну 
про из вод њу. ДС ис ти че по љо при вред ну про из вод њу као јед ну од 
нај ва жни јих гра на ин ду стри је, СНС тра жи да се мно го ви ше нов ца 
уло жи у по љо при вре ду, УРС и ДСС пред ла жу ду пли ра ње аграр ног 
бу џе та, а ЛДП се за ла же за фор му ли са ње ја сне и одр жи ве по ли ти ке 
суб вен ци ја у агра ру.

17) Мла ђан Дин кић, Блиц, http://www.blic.rs/iz bo ri-2012/ve sti/645/Din kic-Sr bi ji-tre ba-tre ci-
put (При сту пље но, 9.04.2012).

18) Мла ђан Дин кић, Блиц, http://www.blic.rs/Ve sti/Po li ti ka/313251/Din kic-Uki nu ti-na me te-za-
na tli ja ma (При сту пље но, 21.04.2012).

19) Ви де ти на http://www.ldp.rs/ldp_u_par la men tu/do go vor_za_bu duc nost.701.html (При сту-
пље но, 11.07.2012).

20) Иви ца Да чић, РТС, http://bit.ly/YSlXhi (При сту пље но, 02.04.2012).
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Пи та ња со ци јал не прав де и со ци јал не си гур но сти та ко ђе су 
за у зе ла ви со ко ме сто ме ђу те ма ма у про шло го ди шњој из бор ној 
кам па њи. По моћ угро же ним ка те го ри ја ма ста нов ни шта, сма ње ње 
со ци јал них раз ли ка, јед на ке мо гућ но сти при ли ком за по шља ва ња 
осо ба са ин ва ли ди те том, уки да ње дис кри ми на ци је, и за по шља ва-
ње же на, мла дих и ста ри јих осо ба про кла мо ва ни су ци ље ви ве ћи-
не пар ти ја. Та ко, на при мер, ДС сма тра да је „оба ве за др жа ве да 
сва ком ко же ли да ра ди обез бе ди по сао“21). По се бан фо кус у овој 
стран ци ста вљен је на по бољ ша ње по ло жа ја же на у дру штву и 
сма ње ње си ро ма штва Ро ма. СНС се за ла же за со ци јал ну ин клу зи ју 
хен ди ке пи ра них, ста рих осо ба и си ро ма шних. УРС се фо ку си ра на 
по бољ ша ње по ло жа ја осо ба са ин ва ли ди те том, а ДСС за со ци јал ну 
за шти ту осо ба са ни ским ни во ом обра зо ва ња, не за по сле них, ста-
нов ни ка ру рал них под руч ја, осо ба са ин ва ли ди те том, из бе глих и 
ра се ље них ли ца. Иако се на чел но све пар ти је за ла жу за со ци јал ну 
си гур ност и со ци јал ну прав ду, у кам па њи је из о стао пред лог ка ко 
би се ове по ли ти ке спро во ди ле на кон из бо ра22).

4.2.Спољнаирегионалнаполитика

Спољ на и ре ги о нал на по ли ти ка на шле су ви со ко ме сто ме ђу 
те ма ма за вре ме ове кам па ње. За раз ли ку од со цио-еко ном ских пи-
та ња, на овим те ма ма су би ра чи мо гли да уоче не што ја сни је раз-
ли ке ме ђу кан ди да ти ма. На пи та њи ма од но са пре ма Ко со ву и ЕУ 
и ме ђу на род ној са рад њи се ја сно мо гла ви де ти по де ла на ли ни ји 
мо дер ни зам – тра ди ци о на ли зам, од но сно евро пе и зам – су ве ре ни-
зам. На овој ле стви ци по ли тич ке пар ти је се мо гу по де ли ти на евро-
фи ли ча ре (Пре о крет, ма њин ске стран ке), евро ре а ли сте (мејнстрим 
стран ке и ко а ли ци је), евро скеп ти ке (ДСС) и евро фо би ча ре (Две ри 
и СРС). Иста по де ла је би ла ви дљи ва и у со ци јал но-еко ном ском 
по љу где су се раз ли ке ус по ста вља ле око ста ва ода кле ће пре те жно 
до ћи ин ве сти ци је и шта је по жељ ни пра вац еко ном ске са рад ње и 
раз ме не – За пад или Ис ток, од но сно ко је где на ле стви ци при о ри-
те та.

Пи та ње европ ских ин те гра ци ја ни је до ми ни ра ло кам па њом 
ни ти је за раз ли ку од ра ни јих из бо ра пред ста вља ло кључ ну тач ку 
пар тиј ског раз ли ко ва ња. Раз лог то ме мо же се на ћи у су ко бу уну тар 

21) Бо рис Та дић, РТС, http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/sr/story/1950/Iz bo ri+2012/1075126/
Ta di%C4%87%3A+Po sao+za+sve+ko ji+%C5%BE e le+da+ra de.html (При сту пље но, 
02.04.2012).

22) Је ле на Лон чар, „По ли ти ке иден ти те та и ква ли тет жи во та у из бор ној кам па њи по ли тич-
ких стра на ка 2012.“, у збор ни ку: Јавнеполитикеуизборнојпонуди (При ре ди ли Зо ран 
Сто јиљ ко вић, Гор да на Пи ли по вић), Фон да ци ја Кон рад Аде на у ер, Бе о град, 2012, стр. 
73-93.
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СРС 2008. го ди не ко ји је из не дрио но ву стран ку СНС ко ја је пре у-
зе ла ве ћи део члан ства и би ра ча СРС и при хва ти ла но ви про грам и 
из ме ђу оста лог, ну жност европ ских ин те гра ци ја. Ти ме је ус по ста-
вљен кон сен зус ме ђу нај у ти цај ни јим пар ти ја ма о европ ском пу ту 
Ср би је. При дру жи ва њем СНС про е вроп ском бло ку на на ци о нал-
ној од но сно тра ди ци о нал ној оси оста вља ле су са мо ДСС, СРС, и 
Две ри. Да ли због не по сто ја ња су штин ских раз ли ка по овом пи-
та њу или због не до стат ка ен ту зи ја зма гра ђа на око европ ских пи-
та ња, али и про бле ма уну тар са ме ЕУ, тек ова те ма ни је за у зе ла 
кључ но ме сто у кам па њи пред мај ске из бо ре 2012. 

Уме ре ни ју ре то ри ку и ма ње стра стве ну по зи ци ју за у зе ла је и 
те ма о Ко со ву. Уче сни ци на из бо ри ма су да ва ли не пре ци зне и уоп-
ште не из ја ве, по пут из ја ва да Ко со во ни је ср це Ср би је већ ње го ви 
гра ђа ни23), за тим да је по треб но „да фор му ли ше мо ми ни мум за јед-
нич ке по ли ти ке око ко је ће мо сви да се са гла си мо“24), да „Ср би ја 
тре ба да шти ти свој на род, а све оста ло је по ли ти ка“25), као и да „не 
по сто је ни бр за ни ла ка ре ше ња“26). Ве ћи на стра на ка је ин си сти-
ра ла на по што ва њу Ре зо лу ци је 1244. Кон крет ни је и ра ди кал ни је 
ста во ве из но си ли су са мо ЛДП ко ји се за ла гао за пот пу ну про ме ну 
по ли ти ке пре ма Ко со ву и из град њу од но са из ме ђу Бе о гра да и При-
шти не на но вом си сте му вред но сти, ДСС ко ји је ја сно ис ти цао да 
се по ли ти ке Ко со во у ЕУ по ти ру и да је по треб но све учи ни ти да 
би се са чу ва ло 15% срп ске те ри то ри је, и ко нач но и још од ре ђе ни ја 
је би ла кам па ња Две ри ко је су ис ти ца ле да КиМ тре ба про гла си ти 
при вре ме но оку пи ра ном те ри то ри јом27).

С дру ге стра не ја сна раз дел на ли ни ја ме ђу кан ди да ти ма на 
мај ским из бо ри ма 2012.  оцр та ла се на ли ни ји мо дер но-тра ди ци о-
нал но од но сно, кон крет ни је, За пад или Ис ток, са рад ња или пре кид 
са рад ње са ме ђу на род ним ин сти ту ци ја ма, то пли ји или хлад ни ји 
од но си са зе мља ма у ре ги о ну и од нос пре ма про шло сти28). На јед-

23) Бо рис Та дић, Б92, http://www.b92.net/in fo/iz bo ri2012/ve sti.php?yyyy=2012&mm=04&dd= 
25&nav_id=603831 (При сту пље но 07.05.2012.)

24) То ми слав Ни ко лић, Вечерњеновости, http://www.no vo sti.rs/ve sti/na slov na/ak tu el no.289.
html:370687-Ni ko lic-Po be di ce mo-sve-iz-vla sti (При сту пље но 07.04.2012).

25) Иви ца Да чић, Пресс, http://www.pres son li ne.rs/in fo/po li ti ka/213787/da cic-raz gra ni ce nje-
je di no-re se nje-za-ko so vo.html (При сту пље но 10.04.2012).

26) Зо ран Стан ко вић, Данас, http://www.da nas.rs/da na srs/po li ti ka/nu dim_sta bil nost_i_red.56.
html?news_id=237910 (При сту пље но 10.04.2012).

27) Вла дан Гли шић, РТС, http://bit.ly/115kqZh (При сту пље но 27.04.2012.). 

28) Ана Сто јиљ ко вић, „Спољ на по ли ти ка и по ли тич ки си стем – има ли по ли ти ка у из бор-
ним кам па ња ма?“, у збор ни ку: Јавне политике у изборној понуди (При ре ди ли Зо ран 
Сто јиљ ко вић, Гор да на Пи ли по вић), Фон да ци ја Кон рад Аде на у ер, Бе о град, 2012, стр. 
31-47.



ЗоранСтојиљковић,ДушанСпасојевић,ЈеленаЛончар Изборна...

145

ној стра ни су би ле стран ке ко је су ја сно за го ва ра ле ин тен зив ни ју 
са рад њу са Ру си јом и Ки ном (ДСС, СНС), а на дру гој оне ко је су 
при о ри тет да ва ле ЕУ и САД (ЛДП). ДСС је, на при мер,  за го ва рао 
скла па ње спо ра зу ма о сло бо дој тр го ви ни са Ру си јом ис ти чу ћи да 
би то пред ста вља ло „нај ве ћу шан су за раз вој до ма ће при вре де“ 29). 
Дру ге пар ти је су по ку ша ва ле да при ву ку гла со ве би ра ча уме ре ни-
јим по ли ти ка ма, од но сно за ла га њем за са рад њу и са Ис то ком и са 
За па дом. СНС је, на при мер, у кам па њи ин си сти рао на то ме да је 
по ли ти ка и ЕУ и Ру си ја вр ло из во дљи ва. План СНС-а је отво ре-
ност и ка За па ду и ка Ис то ку и сви парт не ри су до бро до шли30). ДС 
је се бе про мо ви сао као пар ти ју ко ја ујед но мо же да успе шно во ди 
зе мљу ка ЕУ, да обез бе ди стра те шко парт нер ство са Ру си јом, Ки-
ном и по кре том Не свр ста них, да обез бе ди ве то у Са ве ту без бед но-
сти на од лу ке о КиМ, а да на се бе не на ву че гнев за пад них парт не-
ра, ко ји же ле да КиМ бу де не за ви сно. СПС ин си сти ра на бли ско сти 
ру ског и срп ског на ро да, и у кам па њи би ра че под се ћа на бив шег 
пред сед ни ка ко ји је ра до ишао у Мо скву по са ве те и по моћ још пре 
рас па да СФРЈ. Ко а ли ци ја око ове стран ке ис ти че бли скост са По-
кре том Не свр ста них и зе мља ма тре ћег све та. У мно гим сег мен ти-
ма кам па ња СПС о овим пи та њи ма под се ћа на вре ме ‘90-их и СПС 
из вре ме на Ми ло ше ви ћа31). Став Пре о кре та је да су пра ви парт не ри 
Ср би је на За па ду, у зе мља ма НА ТО пак та и чла ни ца ма ЕУ, док је 
Ис ток на мар ги на ма по ли тич ке плат фор ме ове ко а ли ци је. 

Пи та ње де цен тра ли за ци је и ре ги о на ли за ци је та ко ђе је по-
де ли ло по ли тич ке пар ти је. Де ба та се по себ но во ди ла око сте пе на 
ауто но ми је Вој во ди не. За ауто но ми ју Вој во ди не у кам па њи су се 
по себ но за ла га ле пар ти је на ци о нал них ма њи на из Вој во ди не, али 
се на овом пи та њу мо гла ви де ти и раз ли ка из ме ђу ста во ва пар тиј-
ских цен тра ла у Бе о гра ду и ру ко вод ства истих пар ти ја у Вој во ди-
ни. Ауто но ми ју Вој во ди не по себ но за го ва ра и ко а ли ци ја Пре о крет. 
Та ко ЛДП сма тра да Вој во ди на тре ба да бу де сто жер ула ска Ср-
би је у ЕУ и пи та ње од но са др жа ве пре ма ауто но ми ји Вој во ди не 
апо стро фи ра као на чин на ко ји се Ср би ја од но си пре ма де цен тра-
ли за ци ји. ЛДП ја ча ње ауто но ми је Вој во ди не по сма тра као пут ка 

29) Не над По по вић, Блиц, http://www.blic.rs/iz bo ri-2012/ve sti/814/Po po vic-Spo ra zum-sa-Ru-
si jom-je-na sa-san sa (При сту пље но 18.4.2012).

30) То ми слав Ни ко лић, Блиц, http://www.blic.rs/iz bo ri-2012/ve sti/403/Ni ko lic-ho ce-da-u-Sr bi-
ji-spo ji-Is tok-i-Za pad (При сту пље но, 21.03.2012).

31) Вест на: http://www.pups.org.rs/in dex.asp?pa geid=A36&vest=240 (При сту пље но 12. 06. 
2012).
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мо дер ној и уре ђе ној др жа ви32). Те ма де цен тра ли за ци је и ре ги о на-
ли за ци је са на гла ском на не рав но мерн раз вој ре ги о на би ла је основ 
фор ми ра ња ко а ли ци је УРС и глав на те ма њи хо ве кам па ње.

4.3.Борбапротивкорупцијеикриминала

Иако је ова те ма за у зе ла зна чај но ме сто у кам па њи, на осно-
ву ње би ра чи ни су мо гли да се по ли тич ки од ре де ни ти да пред ви де 
по на ша ње по ли тич ких пар ти ја у слу ча ју да до ђу на власт. Док је 
ДС ис ти ца ла успе хе до та да шње вла сти у бор би про тив ор га ни зо-
ва ног кри ми на ла као основ ног ге не ра то ра ко руп ци је, СНС је као 
та да опо зи ци о на пар ти ја би ла нај гла сни ја у за ла га њу за су о ча ва ње 
са ко руп ци јом, пред ла га ла је об ра чу не са при ви ле го ва ни ма, пре и-
спи ти ва ње при ва ти за ци ја, ре струк ту ри ра ње и ре ви зи ју ра да јав них 
пред у зе ћа, као и из ме ну За ко на о јав ним на бав ка ма. На пред ња ци 
су обе ћа ли и ре фор му по ре ског си сте ма и уво ђе ње ре да у јав не фи-
нан си је и кон тро лу над тро ше њем јав них сред ста ва33).

У овом сег мен ту је зна чај но ме сто за у зе ло пи та ње де пар ти-
за ци је јав ног сек то ра за ко је су се де кла ра тив но за ла га ле све по ли-
тич ке пар ти је, а ме ђу њи ма по себ но УРС. По ве за но с тим, СНС, 
УРС и ЛДП су за го ва ра ле сма ње ње јав ног сек то ра. Та ко, на при-
мер, СНС сма тра да је јав ни сек тор пре гло ма зан и „пре пун ка дро ва 
са да вла да ју ће ко а ли ци је“34).

У окви ру те ма о ко руп ци ји и кри ми на лу че сто је, али тек 
на чел но, по ми ња но и пи та ње ре фор ме пра во су ђа. Пред став ни ци 
опо зи ци је су ис ти ца ли да ће из вр ши ти ре фор му пра во су ђа35), а 
пред став ни ци вла да ју ће ко а ли ци је су ис ти ца ли за до вољ ство пред-
у зе том ре фор мом и ис ти ца ли за слу ге за ефи ка сност суд ства.

32) Че до мир Јо ва но вић, http://isti na.ldp.rs/Ve sti/16049/Voj vo di na-mo ra-bi ti-tvr dja va-Evrop-
ske-Sr bi je.shtml (При сту пље но, 14.03.2012).

33) Јор го ван ка Та ба ко вић, Блиц, http://www.blic.rs/Ve sti/Po li ti ka/315377/Ta ba ko vic-Ne-da je-
mo-ne re al na-obe ca nja (При сту пље но, 15.4.2012).

34) То ми слав Ни ко лић, Блиц, http://www.blic.rs/Ve sti/Po li ti ka/312090/SNS-po ce la-kam pa nju-
Ni ko lic-po zvao-Ta di ca-da-ras pi se-pred sed nic ke-iz bo re (При сту пље но, 14.3.2012).

35) То ми слав Ни ко лић, Блиц,  http://www.blic.rs/iz bo ri-2012/ve sti/979/Ni ko lic-Re for ma-pra-
vo su dja-lo sa-iz vr si ce mo-no vu, Вла ди мир Цви јан, Данас, http://www.da nas.rs/da na srs/
iz bor na_gro zni ca/pra vo su dje_je_ka ta stro fa.1089.html?news_id=237833, Во ји слав Ко шту-
ни ца, Данас, http://www.da nas.rs/da na srs/po li ti ka/eu_je_ve za la_ru ke_sr bi ji.56.html?news_
id=238315 (При сту пље но, 26.04.2012).
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5.ЗАКЉУЧНЕНАПОМЕНЕ

Ана ли за са др жа ја из бор не кам па ње по ка за ла је да ве ли ка из-
бор на тен зи ја не ма уте ме ље ње у  иде о ло шким и про грам ским раз-
ли ка ма ме ђу стран ка ма. На рав но, ова кав за кљу чак не ма ва лид ност 
за све ре ле ван те стран ке и за сва по ли тич ка пи та ња.

На чел но го во ре ћи, на ше ис тра жи ва ње је по ка за ло да пр во-
бит на хи по те за о фа зном струк ту и ра њу по ли тич ког си сте ма не ва-
жи у слу ча ју Ср би је и то из два основ на раз ло га – (1) пар тиј ски 
си стем се ин сти ту ци о на ли зу је у про це су ко ји је ду жег тра ја ња не-
го у дру гим тран зи ци ним зе мља ма и (2) за са да не до ла зи до со ци о-
е ко ном ског про фи ли са ња пар ти ја на уштрб иден ти тет ских по де ла. 

Ка да го во ри мо о раз ли ка ма у еко ном ским пи та њи ма и по зи-
ци о ни ра њу на кла сич ној ска ли из ме ђу ле ви це и де сни це, раз ли ке 
из ме ђу пар ти ја у Ср би ји су за и ста ма ле. Ов де пре све га ми сли мо на 
две ве ли ке пар ти је ко је за у зи ма ју цен трал ну по зи ци ју у пар тиј ском 
си сте му - СНС и ДС, али се и код дру гих пар ти је не уоча ва ју по-
себ но раз ли чи те по ли ти ке, већ су раз ли ке у те ма ма на ко је стран ке 
ста вља ју ак це нат. Од овог глав ног то ка де ли мич но од сту па ју СПС 
са не што ја сни је про фи ли са ном ле вом и ре ди стри бу тив ном по зи-
ци јом и ЛДП са све уме ре ни јим ли бе рал ним по зи ци ја ма. По сто ји 
ви ше раз ло га за спо ро и ве о ма по сте пе но по зи ци о ни ра ње стра на ка 
у од но су на еко ном ска пи та ња. Пре све га, про стор за раз ли чи те 
јав не по ли ти ке је ве о ма су жен еко ном ском кри зом, за ви сно шћу од 
ино стра них ин ве сти ци ја и ути ца јем ор га ни за ци ја по пут ММФ или 
Европ ске уни је. Та ко ђе, стру ков не и син ди кал не ор га ни за ци је ни-
су до вољ но сна жне да на мет ну сво ја пи та ња и ин те ре се на по ли-
тич ку аген ду, на спу рот ре ла тив но сна жном ути ца ју ба на ка, ја ких 
при вред ни ка или тај ку на. Ко нач но, нај ве ћи део гра ђа на Ср би је је 
и да ље за гле дан у др жа ву и од ње оче ку је да по ну ди не са мо по-
слов ни оквир ко ји ће при ву ћи ин све сти ци је, не го и да бу де ва жан 
фак тор у еко ном ском по љу. Због све га ово га се по ли тич ким пар-
ти ја ма не ис пла ти да се по себ но ис ти чу дру га чи јим ста во ви ма о 
ре ша ва њу со ци о е ко ном ских про бле ма гра ђа на.

Са дру ге стра не, иден ти тет не по де ле су у Ср би ји по ка за ле 
ве ли ку ре зи стент ност, па се и у че твр том из бо р ном ци клу су на кон 
2000. го ди не стран ке су ко бља ва ју у ве зи са основ ним пи та њи ма 
при пад но сти и иден ти те та по ли тич ке за јед ни це. И у овом слу ча-
ју је раз ли ка из ме ђу СНС и ДС сма ње на (али при мет но још ве ћа 
не го у од но су на еко ном ска пи та ња), док се оста ле стран ке тру-
де да ова пи та ња мак си мал но ис ко ри сте, а у не ким слу ча је ви ма 
(нпр. ЛДП и ДСС) и да на осно ву иден ти тет них пи та ња раз ви ју 
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сво ја еко ном ска ста но ви шта. У објек тив не раз ло ге за сна гу ид не-
ти тет них по де ла мо же мо свр ста ти пи та ње бу ду ћег ста ту са Ко со ва 
и Ме то хи је, што је про блем са ко јим се ни су су о ча ва ла дру ге пост-
ко му ни стич ке зе мље. Ме ђу тим, и по ред ко сов ског пи та ња, ути сак 
је да стран ке ин си сти ра ју на овој ли ни је по де ле из праг ма тич них 
раз ло га јер сма тра ју да се на тај на чин нај е фи ка сни је раз ви ја пар-
тиј ска иден ти фи ка ци ја ме ђу гра ђа ни ма. Ипак, ре ла тив ни не у спех 
стра на ка ко је су игра ле са мо на кар ту иден ти те та, за не ма ру ју ћи 
пи та ња ко руп ци је или еко но ми је, по ка зу је да се не мо же веч но 
игра ти на ову кар ту.

Ко нач но, ако би же ле ли да по ну ди мо ду го роч ни ји мо дел за 
раз у ме ва ње пар тиј ског си сте ма Ср би је, чи ни се да би мо гло по ћи 
од мо ди фи ка ци је мо де ла „пар тиј ске пот ко ви це“, пре све га уз ува-
жа ва ње тран сфор ма ци је СНС и СПС и њи хо во по ме ра ње од ауто-
ри тар ног по ла ка ин те гра циј ском и мо дер ни стич ком. Исто вре ме но 
до ла зи до бла гог на ги ња ња пар тиј ског си сте ма ка гор њем де сном 
квар та лу (мо дер ни зам и евро ин те гра ци је, тр жи шна ре ше ња), ван 
ко јег оста ју СПС (и да ље до ми нат но на стра ни др жав ног ин те ве-
ни о ни зма у при вре ди), ДСС (због евро скеп тич не по ли ти ке) и СРС 
ко ја се на кон одва ја ња СНС вра ћа сво јим по зи ци ја ма у до њем де-
сном ква дран ту (пар ти ку ла ри стич ке и ауто ри тар не по ли ти ке, уме-
ре на еко ном ска по зи ци ја). Због све га ово га пар тиј ски си стем све 
ви ше из гле да по пут грч ког сло ва Ω (оме га) ко је је бла го наг ну то на 
де сно, ка тре нут ном цен тру по ли тич ких зби ва ња.
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ELECTORALBIDANDIDEOLOGICALPROFILE
OFPOLITICALPARTIESINSERBIA

Resume
Con tent analysis of 2012 elec to ral cam pa ign in Ser bia shows that 

high elec to ral ten sion is not ba sed on ide o lo gi cal and pro gram ma tic 
dif fe ren ces among po li ti cal par ti es. The re are only few ex cep ti ons to 
this con clu sion among po li ti cal par ti es and po li ti cal is su es analysed. 
In ot her words, our re se arch shows that hypot he sis on po li ti cal system 
struc tu ring in fo ur pha ses is not va lid in the ca se of Ser bia for two re a-
sons: first, the pro cess of party system in sti tu ti o na li za tion lasts lon ger 
than in ot her tran si tion co un tri es; and se cond, so cio-eco no mic pro fi ling 
of po li ti cal par ti es do es not ta ke pre ce den ce over iden tity di vi si ons.

The dif fe ren ces in eco no mic pro grams and po si ti ons on a clas si-
cal left-wing – right-wing sca le among po li ti cal par ti es are very small.  
This re fers pri ma rily to the two most in flu en tial po li ti cal par ti es which 
ta ke cen tral po si tion in the party system – Ser bian Pro gres si ve Party 
(Srpskanaprednastranka,SNS) and De moc ra tic Party (Demokratska
stranka,DS). Dif fe rent po li ci es are not cha rac te ri stic of ot her par ti es as 
well; the only dif fe ren ce is in the mes and po li ti cal is su es they emp ha si-
ze du ring elec to ral cam pa ign. The re are, ho we ver, two ex cep ti ons from 
the main trend: So ci a list Party of Ser bia (SocijalističkapartijaSrbije,
SPS) which mo ves partly from the cen tral po si tion with mo re cle arly 
pro fi led left-wing and re di stri bu ti ve po li ci es and Li be ral De moc ra tic 
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Party (Liberalnodemokratskapartija,LDP) which po si ti ons it self as 
li be ral, but in cre a singly mo re mo de ra te li be ral. 

The re are se ve ral ex pla na ti ons of this slow and very gra dual po-
si ti o ning of par ti es in re la tion to eco no mic is su es. First, the spa ce for 
dif fe rent po li ci es has been nar ro wed by eco no mic cri sis, de pen den ce on 
fo re ign in vest ment and in flu en ce of in ter na ti o nal or ga ni za ti ons such as 
IMF or Euro pean Union. Se cond, pro fes si o nal or ga ni za ti ons and tra de 
uni ons are not strong eno ugh to put the ir qu e sti ons and in te rests for-
ward to the agen da, whi le banks, in flu en tial bu si nes smen and mo guls 
ha ve re la ti vely strong in flu en ce on po li ti cal agen da. Fi nally, the lar gest 
part of Ser bian po pu la tion still ex pects the sta te to of fer not only bu-
si ness con di ti ons which will at tract in vest ment, but al so to be it self an 
im por tant ac tor in eco no mic fi eld. Be ca u se of this, po li ti cal par ti es lack 
in te rest in stan ding out dif fe rent po si ti ons on sol ving so cial and eco no-
mic pro blems of the ci ti zens.

On the ot her hand, iden tity di vi si ons pro ved to be very re si stant 
in Ser bia, so po li ti cal par ti es still clash over main is su es of be lon ging 
and iden tity of po li ti cal com mu nity, alt ho ugh this is the fo urth elec tion 
cycle af ter de moc ra tic chan ges in 2000.  Even in this ca se, the dif fe ren-
ce bet we en SNS and DS re du ced (but is still no ti ce ably hig her than in 
re la tion to eco no mic is su es), whi le ot her par ti es try to ma xi mi ze iden-
tity is su es, and in so me ca ses (e.g. LDP and De moc ra tic Party of Ser bia 
(Demokratska strankaSrbije,DSS)) to de ve lop the ir eco no mic po si-
ti ons ba sed on iden tity is su es. Mo re ob jec ti ve re a son for the strength 
of iden tity is su es is the qu e sti on of the fu tu re sta tus of Ko so vo, the 
pro blem ot her post-com mu nist sta tes did not con front. Ho we ver, even 
be si des Ko so vo is su es, we find that po li ti cal par ti es in sist on this li ne of 
di vi sion from mo re prag ma tic re a sons, be ca u se they be li e ve, that is the 
way to de ve lop most suc cessfully party iden ti fi ca tion among ci ti zens. 
Yet, re la ti ve elec to ral fa i lu re of po li ti cal par ti es which played on iden-
tity card, ne glec ting cor rup tion and eco no mic is su es, shows that this 
card can not be played fo re ver. 

Key words: po li ti cal par ti es, ide o logy, elec to ral cam pa ign, Ser-
bia, post-com mu nist sta tes.
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