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Сажетак

У пр вом де лу ра да из но се се глав ни евро скеп тич ки ар
гу мен ти при сут ни у јав ном мне њу Ср би је и опи су је тран
зи ци ја по је ди них срп ских стра на ка ка евро скеп ти ци зму. У 
дру гом де лу ра да ука зу је се на тренд (20072013) опа да ња 
евро ен ту зи ја зма (са 72 на 46 по сто), од но сно по ра ста евро
скеп ти ци зма (са 21 на 39 по сто, као и нео д луч но сти, са 7 на 
15 по сто). Ме ђу тим, тај тренд се не ви ди по са ста ву скуп
шти не, где 93 по сто ме ста за у зи ма ју евро ен ту зи ја стич ке 
стран ке. Овај па ра докс се раз ма тра у тре ћем де лу ра да, где 
се по ка зу је да нај ве ће за слу ге за овај рас ко рак при па да вла
да ју ћим стран ка ма, СНС и СПС, чи ја ру ко вод ства во де чвр
сту про бри сел ску по ли ти ку, иако су њи хо ви гла са чи из ра зи
то ам би ва лент ни. Хо ће ли се на ве де ни тренд и у бу дућ но сти 
на ста ви ти, по ауто ру ће за ви си ти од по ли тич ке кон јунк ту
ре, а пр вен стве но од ис хо да са да шњих пре го во ра Бе о гра да и 
Бри се ла (одн. При шти не) о ре ша ва њу ко сов ског пи та ња. 
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Кључ не ре чи: ре ги о нал на ин те гра ци ја, де мо кра ти ја, су ве ре
ни тет, ели те, јав но мне ње.

Евро скеп тич ка ар гу мен та ци ја  
у јав ном мне њу Ср би је

У на шем јав ном мне њу, прем да још увек из ван глав них 
ме ди ја и по гла ви то у на уч ној и ин тер нет пу бли ци сти ци, при-
сут на је све ис тан ча ни ја ар гу мен та ци ја про тив ула ска Ср би-
је у ЕУ. По што сам ту ар гу мен та ци ју већ ис црп но ана ли зи рао 
у књи зи Ло ша бес ко нач ност (Ан то нић, 2012б: 143-195), ов де 
ћу са мо ре зи ми ра ти глав не евро скеп тич ке1 ар гу мен те.

1. ЕУ ви ше не ма на ме ру да се ши ри, бар у до глед но 
вре ме, па је по пу шта ње Ср би је по би ло ком ва жни-
јем пи та њу, са мо да би се у ЕУ ушло, уза лу дан по сао 
(Јо ва но вић, 2007; Са мар џић, 2011); 

2. и кад би у ЕУ би ло озбиљ не на ме ре да се при ми Ср-
би ја, не ма шан се да Ср би ја уђе у ЕУ а да не при зна 
се це си ју Ко со ва (Ан то нић, 2008б; Ву ка ди но вић, 2008; 
Ми ја то вић, 2009);

3. у ЕУ не ма де мо кра ти је, по де ле и рав но те же вла сти, 
већ глав не од лу ке до но се не и за бра ни моћ ни ци (Ље-
по је вић, 2009; Ву ки ће вић, 2009; Ан то нић, 2008а; Па-
вло вић, 2011; Ра кић, 2010);

4. ЕУ је ску па и крај ње би ро кра ти зо ва на и ко рум пи ра-
на су пер др жа ва (Ми ро вић, 2008; Ву ки ће вић 2010а и 
2010б);

5. у Ср би ји са мо по ли тич ка кла са има пра ву до бит од 
евро ин те гра ци ја, док обич ни гра ђа ни има ју ма ло ко-
ри сти од евро ен ту зи ја стич ких ман три (Ћир ја ко вић, 
2008; Са мар џић, 2011); 

6. ула зак у ЕУ но во при до шлим зе мља ма ви ше еко ном-
ски ште ти, не го ко ри сти (Ми ро вић, 2008; Ву ка ди но-
вић, 2011; Ан то нић, 2010);

7. ЕУ, под вођ ством САД, во ди ја сну и ду го роч ну ан ти-
ру ску по ли ти ку, па би Ср би ја учла ње њем у ЕУ кад-

1 Евро скеп ти ци зам у овом члан ку ко ри стим у зна че њу ко је му да је и Кри сто-
фер Флуд, то јест као ис ка зи ва ње не по ве ре ња пре ма Европ ској уни ји и од-
би ја ње ин те гра ци је у њу (Flood, 2002: 73).
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тад мо ра ла уче ство ва ти у су ко бу са Ру си јом (Ми ло-
ше вић, 2011);

8. у ЕУ-еста бли шмен ту по сто ји кул тур-ра си стич ка не-
тр пе љи вост пре ма Сло ве ни ма и Бал кан ци ма, а по-
себ но пре ма они ма ко ји су и јед но и дру го (Ива но-
вић, 2008; Кне же вић, 2008).

Ти ме је у Ср би ји раз ви је на пот пу на па ле та евро скеп-
тич ке ар гу мен та ци је, ко ја укљу чу је ка ко по ли тич ку, та ко и 
еко ном ску стра ну евро скеп ти ци зма (по Лу берс-Ши пер со вом 
од ре ђе њу; Lub bers and She e pers, 2005), од но сно иде о ло шки, 
ути ли та ри стич ки, су ве ре ни стич ки (So ve re ignty-ba sed euro-
scep ti cism), те при ниц пи јел ни евро скеп ти ци зам (по кла си фи-
ка ци ји Со рен се но ве; So ren sen, 2005; ви ди оп шир ни је Еф ти-
мов ски, 2012). 

То ком 2011. за вр ше на је и тран зи ци ја Де мо крат ске 
стран ке Ср би је (ДСС) и Срп ске ра ди кал не стран ке (СРС) у 
евро скеп тич ке стран ке (ви ди: Ан то нић, 2012а: 110-112)2, а у 
2012. је афир ми са на и но ва евро скеп тич ка стран ка – Две ри. 
Да нас пак све ове стран ке  ис по ља ва ју „твр ди евро скеп ти-
ци зам“ (по Та гарт-Сер би а ко вој кла си фи ка ци ји по ли тич ких 
стра на ка; Tag gart and Szczer bi ak, 2008), због че га се мо гу свр-
ста ти у не сум њи ве „евро про тив ни ке“ (Euro re jects; тер мин 
Ко пец ког и Ма да; Ko pecky and Mud de, 2002). 

Ду га тран зи ци ја ДСС и СРС ка евро скеп ти ци зму мо же 
се об ја сни ти пре све га же љом ових стра на ка да не од би ју од 
се бе ве ћин ско јав ног мне ње ко је је би ло евро ен ту зи ја стич ко 
(ви де ти на ред ни оде љак). Не же ле ћи да иду про тив ве ћи не, 
по ли ти ча ри су из бе га ва ли да се отво ре но из ја сне као евро-
скеп ти ци. Са дру ге стра не, по што је евро ен ту зи ја зам, све до 
2011, био го то во је ди ни став при су тан на јав ној сце ни, ве ћи на 
гра ђа на се по инер ци ји и да ље из ја шња ва ла за ула зак у ЕУ. 

2 Још 2009, као што је то с чу ђе њем за па зио Ву ка ди но вић (2009), у срп ском 
пар ла мен ту је би ло стра на ка ко је су се отво ре но за ла га ле да Ср би ја при зна 
се це си ју Ко со ва, али ни је би ло стра на ка, чак ни ме ђу нај же шћом опо зи ци-
јом, ко је би се отво ре но про ти ви ле ула ску Ср би је у ЕУ. Чак ни СРС (у то вре-
ме је има ла 57 по сла ни ка) ни је та да на чел но има ла ни шта про тив при сту па 
Ср би је у ЕУ, „са мо да то бу де под до сто јан стве ним услви ма“. ДСС је све до 
сре ди не 2011. го ди не, сма тра ла је да Ср би ја тре ба да уђе у ЕУ. Је ди но што је 
ДСС тра жио би ло је да се прет ход но „раз ја сни мо са на шим европ ским при-
ја те љи ма око то га у ко јим гра ни ца ма ви де и при зна ју Ср би ју”. 
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Та ко је по сто јао осо бе ни cir cu lus vi ti o sus, ко је је прак тич но 
раз врг нут тек у 2011. ка да су СРС и ДСС отво ре но пре шли на 
евро скеп тич ке по зи ци је3.

Ипак, зна чај евро скеп тич ког ста но ви шта на мај ским из-
бо ри ма 2012. је био до ста огра ни чен, а не у ла зак СРС и Две ри 
у скуп шти ну (СРС је осво јио 4,6 по сто гла со ва, а Две ри 4,3 
по сто) до дат но је осла био по зи ци ју евро скеп ти ка у Ср би ји. 
Ви ше је раз ло га овом не у спе ху. Иако је бар две пе ти не би ра-
ча има ло не га тив ни став пре ма ЕУ, три евро скеп тич ке па ти је 
ни су ус пе ле да мо би ли шу ви ше од 16 по сто гла со ва на из бо-
ри ма (ДСС је узео 7,0 по сто гла со ва). Мно ги од евро скеп тич-
ких би ра ча су би ли тек сра змер но не дав но до шли на евро-
скеп тич ко ста но ви ште, те оно ни је има ло до вољ но вре ме на 
да се утвр ди (у сми слу емо ци о нал не ду би не и иде а ци о не 
цен трал но сти). Та ко ђе, у из бор ној кам па њи све три стран ке – 
ДСС, СРС и Две ри – ни су ус пе ле да пред ста ве евро скеп тич ко 
ста но ви шта до вољ но при влач но и убе дљи во. 

Основ на ма на евро скеп тич ке ар гу мен та ци је у Ср би ји 
и ње му од го ва ра ју ћег по ли тич ког мар ке тин га, као што сам 
већ ра ни је ука зао (Ан то нић, 2010) је сте од су ство ја сне ал тер-
на ти ве ЕУ. Из но ше ње ал тер на ти ве је ва жан чи ни лац ар гу-
мен та ци је и убе ђи ва ња, бу ду ћи да се не ка дру штве на оп ци ја 

3 СРС је, 4. ав гу ста 2011, за тра жи ла да се сме ста „пре ки не про цес кан ди до ва-
ња Ср би је за ула зак у Европ ску уни ју“, 12. ок то бра 2011. је из ве ла све сво је 
по сла ни ке ис пред згра де Пред сед ни штва Ср би је, на де мон стра ци је про тив 
„кан ди до ва ња др жа ве за члан ство у Европ ској уни ји“, а 9. де цем бра 2011. по-
сла ни ци ове стран ке су, та ко ђе ис пред Пред сед ни штва Ср би је, де мон стра-
тив но спа ли ли за ста ву ЕУ.

 ДСС је, по што је ве ћи на зе ма ља ЕУ при зна ла се це си ју Ко со ва (фе бру ар-мај 
2008), пре шла из та бо ра про бри сел ских пар ти ја на евро ре а ли стич ку по зи-
ци ју. Ка да је пак, 23. ав гу ста 2011, не мач ка кан це лар ка Ан ге ла Мер кер ре кла 
да Ср би ја не мо же да ра чу на на до би ја ње ста ту са кан ди да та све до тле док 
не „уки не па ра лел не струк ту ре на се ве ру Ко со ва“ (Из ја ва, 2011), то је ДСС 
про ту ма чио као отво ре ни зах тев ЕУ да Ср би ја при ста не на се це си ју Ко со ва. 
Пред сед ник ДСС, Во ји слав Ко шту ни ца, јав но оп ту жу је ЕУ да „зло у по тре-
бља ва по ве ре ње Ср би је“ и да „на Ср би ју не гле да као на парт не ра, већ као на 
др жа ву ко јој тре ба оте ти део те ри то ри је“ (Ко шту ни ца, 2011). Ко нач но, 4. де-
цем бра 2011, Ко шту ни ца је одр жао го вор ко ји су ана ли ти ча ри про ту ма чи ли 
као „пр ву јав ну, ја сну и не дво сми сле ну про грам ску де кла ра ци ју да се ДСС 
ви ше не за ла же за би ло ка кву вр сту зва нич но-ин те гра тив ног про це са пре-
ма Европ ској уни ји“ (Па вић, 2011). „Наш циљ, да кле, ви ше не тре ба да бу де 
члан ство Ср би је у ЕУ“, ре као је та да Ко шту ни ца, јер се „пи та ње уч ла ње ња 
Ср би је у ЕУ ски да са днев ног ре да“, па са да „мо ра мо про на ћи но ви пут за 
Ср би ју“.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр. 1/2013, год. IX vol. 16 стр. 7999

83

мо же озбиљ но кри ти ко ва ти и од ба ци ти тек ако јој се про тив-
ста ви ре ал на ал тер на ти ва. Ка ко тач но из гле да ал тер на ти ва 
ЕУ, ко ли ко ко шта и ко ли ко је по ли тич ки из во дљи ва? – то су 
пи та ња на ко ја мо ра да од го во ри сва ка евро скеп тич ка стран-
ка у Ср би ји ко ја же ли да озбиљ ни је ар ти ку ли ше ан ти-бри-
сел ску иде ју и при ву че по тен ци јал не гла са че. 

Про блем са срп ским евро скеп тич ким стран ка ма био је 
тај да оне на из бо ри ма 2012. то ни су ус пе ле да ура де. Ра ди-
ка ли и „двер ја ни“ су би ли оштро про тив ЕУ4. Али ни јед-
ни ни дру ги ни су по ну ди ли ни шта ви ше од оп штих фра за 
о то ме да ЕУ мо ра да има ал те на ти ву5. До бро раз ви јен (на 
ско ро 300 стра на) ал тер на тив ни еко ном ски про грам има ла је 
је ди но Де мо крат ска стран ка Ср би је („Про грам равоjа Ср би је 
од 2012-2017. го ди не“, ов де се на во ди као: ДСС, 2012). У Про-
гра му се твр ди ло да је због при ме не Спо ра зу ма о ста би ли за-
ци ји и при дру жи ва њу са ЕУ (ССП) Ср би ја го ди шње гу би ла 
из ме ђу 90 и 120 ми ли о на евра (ДСС, 2012: 138), те се тра жи ло 
ње го во од ба ци ва ње. Ме ђу тим, ни ов де ни је би ло озбиљ ни јег 
раз ма тра ња ал тер на ти ва. Ре а ли стич ки је ста ја ло „да је те шко 
оче ки ва ти да се у ре ла тив но крат ком вре мен ском пе ри о ду 
Ср би ја про би је на не ка но ва тр жи шта (Бра зил, Ки на)“, као 
и да је „за осва ја ње ве ли ких тр жи шта, као што је тр жи ште 
Ру си је од 200 ми ли о на љу ди, нео п ход но обез бе ди ти ква ли-
тет, кван ти тет и кон ти ну и тет ро бе“ (ДСС, 2012: 147). Али, 
ко ли ко би тач но ко шта ло од ба ци ва ње ССП-а и окре та ње ка 
дру гим тр жи шти ма, од но сно ко ли ка би би ла ко рист од за у-

4 „Зе мље ЕУ не мо гу да нам бу ду при ја те љи, јер су уче ство ва ле у бом бар до-
ва њу на ше зе мље, осно ва ле Ха шки три бу нал да се не би ви де ло ко је рас-
ту рио СФРЈ, а он да су 22 др жа ве из ЕУ при зна ле те ро ри стич ко `Косово̀ “, 
го во ри ли су Ра ди ка ли (СРС, 2012). Двер ја ни су пак твр ди ли: „не сме мо се би 
до зво ли ти да бу де мо по след њи след бе ни ци про па ле иде о ло ги је евро у ни јат-
ства(...). На су прот евро фа на ти зму и уто пи зму, ако ЕУ уоп ште оп ста не - ми 
ће мо оста ти евро у здр жа ни“ (Две ри, 2012).

5 Ра ди ка ли су го во ри ли: „пр во мо ра мо да пре ки не мо про цес при дру жи ва ња 
Ср би је ЕУ, а дру го – да вра ти мо ца ри не за ро бу из ЕУ, јер бу џет сва ке го ди не 
са мо на њи ма из гу би 300 ми ли о на евра“ (СРС, 2012). Али, шта по сле те две 
ме ре? – они ни су са оп шти ли. Двер ја ни су пак зах те ва ли “чвр шћу по ли тич ку 
и при вред ну са рад њу са зе мља ма убр за ног раз во ја, на пр вом ме сту чла ни ца-
ма БРИКС-а (Бра зил, Ру си ја, Ин ди ја, Ки на, Ју жна Афри ка)“, до да ју ћи да је 
„у овом по гле ду Ру си ја наш пр ви и нај ва жни ји стра те шки парт нер“ (Две ри, 
2012). Али, ко ли ко би ко шта ла та пре о ри јен та ци ја, шта би тач но до не ла, а 
шта од не ла, то двер ја ни ни су ни по ку ша ли да из ра чу на ју.
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ста вља ња евро ин те гра циј ских про це са, то се ни у овом ве о-
ма раз ви је ном до ку мен ту ни је раз ма тра ло6.

Да кле, иако су се у стра нач кој по ну ди за из бо ре 2012. у 
Ср би ји пр ви пут по ја ви ла и ја сна евро скеп тич ка ста но ви шта, 
она су ипак оста ла ису ви ше не раз ви је на и не до во но увер љи-
ва да би мо гла озбиљ ни је уоб ли чи ти ан ти бри сел ска осе ћа ња 
де ла јав но сти и за се бе при ву ћи зна чај ни ји број гла со ва. Са ма 
те ма „за и про тив ЕУ“ ни је се на мет ну ла то ком из бор не кам-
па ње као ва жна за опре де ље ње би ра ча. Две нај ја че и у кам-
па њи нај за сту пље ни је стран ке, Де мо крат ска стран ка (ДС) и 
Срп ска на пред на стран ка (СНС), узи ма ле су ком па ти бил ност 
др жав них и еко ном ских ин те ре са Бе о гра да и Бри се ла као не-
што не у пит но и са мо ра зу мљи во. По себ но је ДС ин си сти рао 
на то ме да се, на кон до би ја ња ста ту са кан ди да та (1. мар та 
2012), Ср би ји отва ра ју ле пе еко ном ске и раз вој не пер спек ти-
ве. Са дру ге стра не, евро скеп тич ке стран ке, по пут ДСС, Две-
ри, па и СРС, ни су ин си сти ра ле на свом евро скеп ти ци зму, 
од но сно на пот пу ни јем об ја шња ва њу су штин ског кон флик та 
ин те ре са Ср би је и ЕУ. Та ко су се из бо ри 2012. ипак по ка за ли 
као про пу ште на при ли ка за увер љи ви ју афир ма ци ју евро-
скеп тич ког ста но ви шта.

„Де бри се ли за ци ја“ срп ских би ра ча

Без об зи ра на сла бу при сут ност евро скеп тич ке ар гу-
мен та ци је у глав ним ме ди ји ма, као и на ду гу тран зи ци ју по-
је ди них стра на ка ка евро скеп ти ци зму, а за тим и на њи хо ву 
не до вољ ну спрет ност у из бор ном на сту пу 2012, у Ср би ји је, 
у раз до бљу 2007-2013, за бе ле жен сна жан по раст евро скеп ти-
ци зма. 

6 Уз то, са ма иде ја „по ли тич ке и вој не не у трал но сти“ ко ју је у про грам ској 
књи зи За што Ср би ја а не Европ ска уни ја, штам па ној уочи из бо ра, из нео 
ли дер ДСС Во ји слав Ко шту ни ца, а ко ја је за тим по ста ла лајт мо тив це ле из-
бор не кам па ње ДСС-а, ни је би ла до вољ но ја сна и при влач на за ши ри круг 
љу ди. Та иде ја је ве о ма под се ћа ла на „по ли ти ку не свр ста ва ња“, ко ја је има ла 
сми сао у јед ној са свим дру гој кон сте ла ци ји ме ђу на род них од но са, као и у 
дру го ја чи јем по ло жа ју на ше зе мље, а ко ја 2012. ипак ни је из гле да ла до вољ-
но ре а ли стич на. Та ко ђе, ни у овој књи зи се, на ме сти ма где се те ма ти зу је 
про блем бу ду ћег од но са Ср би је и ЕУ (Ко шту ни ца, 2012: 15-20; 111-114), ни је 
из но си ла кон крет на за ми сао ка ко би тач но из гле да ла „по ли тич ка и вој на 
не у трал ност“ у кон тек сту од но са Ср би је са ЕУ и САД, на јед ној, и Ру си је и 
Ки не, на дру гој стра ни.
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Ако по гле да мо се ри ју те рен ских ис тра жи ва ња јав ног 
мне ња НСПМ 2007-2013. (Ву ка ди но вић и сар., 2013)7, ви де ће-
мо да се у том раз до бљу евро скеп ти ци зам го то во удво стру-
чио (са 21 на 39 по сто), јед на ко као и нео д луч ност (са 7 на 
15 по сто), док је пак евро ен ту зи ја зам за бе ле жио пад са 72 на 
46 по сто. И у дру гим зе мља ма, ме ђу кан ди да ти ма за ЕУ или 
чла но ви ма Уни је, за бе ле жен је по раст евро скеп ти ци зма (То-
до ро вић, 2010). У зе мља ма ЕУ пет на е стор ке, на јед ног евро-
скеп ти ка је, 1990, до ла зи ло де сет евро фи ла, а 2004. све га три 
(Мар ко вић, 2005: 57). Да нас је у зе мља ма ЕУ прак тич но из-
јед на чен удео гра ђа на ко ји има ју по зи ти ван и не га ти ван став 
пре ма Уни ји (по зи ти ван 30 по сто, не га ти ван 29 по сто, не у-
тра лан 39 по сто; Euro ba ro me ter 2012: 15). Као што по ка зу ју 
по да ци из Та бе ле 1, и у Ср би ји је по раст евро скеп ти ци зма 
био до ста брз, и до вео до то га да се, и по ред свих на ве де них 
сла бо сти за го вр ни ка евро скеп ти ци зма, за 5,5 го ди на удео 
скеп ти ка пре ма учла ње њу у Уни ју удво стру чи.

Табела 1
Кретање евроентузијазма и евроскептицизма 

у Србији 2007-2013. (у %)

Да ли сте за улазак 
Србије у ЕУ?

Да Не Нема 
став

Укупно

октобар 2007. 72 21 7 100 
фебруар 2008. 67 23 10 100 

јун 2008. 73 19 8 100 
октобар 2009. 67 22 11 100 
април 2010. 70 16 14 100 

јул 2010. 66 24 10 100 
јун 2011. 61 30 9 100 

август 2011. 55 30 15 100 
децембар 2011. 46 38 16 100

април 2012. 52 32 16 100
децембар 2012. 50 30 20 100

април 2013. 46 39 15 100
Извор: Вукадиновић и сар., 2013.

7 Сва ис тра жи ва ња су ра ђе на на ре пре зен та тив ном узор ку од 1.200 ис пи та ни-
ка, на те ри то ри ји Ср би је, без Ко со ва.
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Уоче на тен ден ци ја па да 2007-2013. мо же се об ја сни ти 
де ло ва њем три чи ни о ца: 1. при зна њем се це си је Ко со ва од 
стра не ве ћи не зе ма ља ЕУ (2008); 2. не пре ста ним при си ља-
ва њем Ср би је да као услов да љег при кљу че ња ЕУ фак тич ки 
при зна ко сов ску се це си ју; 3. еко ном ском кри зом у ЕУ (2009-). 

По вре ме но об на вља ње евро ен ту зи ја зма та ко ђе се мо же 
об ја сни ти по ли тич ком кон јунк ту ром. Скок на 73 од сто, за бе-
ле жен у ју ну 2008, учи нак је до брог из бор ног ре зул та та ли-
сте „За европ ску Ср би ју – Бо рис Та дић“  (ДС, Г17, СПО, ЛСВ, 
СДП) и њи хо ве кам па ње у ко јој је до ми ни ра ла Та ди ће ва иде-
ја да „не мо же мо да убе ђу је мо европ ске др жа ве да не при зна-
ју Ко со во ако смо из ван ЕУ”, те да је, на вод но, пот пи си ва њем 
ССП Ср би ја „се би отво ри ла про стор да вр ши ста лан при ти-
сак на европ ске др жа ве ко је су при зна ле не за ви сност Ко со ва 
(да се пре до ми сле? – С. А), али и да пру жи ефи ка сну по др-
шку оним чла ни ца ма ко је то ни су учи ни ле“ (Тан југ, 2008). 

Та ко ђе, и уз лет евро ен ту зи ја зма за бе ле жен у апри лу 
2010. ла ко се мо же об ја сни ти учин ком уки да ња ви за, од но сно 
пр вим по сле ди ца ма ста вља ња Ср би је на Шен ген ску ли сту, у 
де цем бру 2009. Исто, опо ра вак евро ен ту зи ја зма, за бе ле жен у 
апри лу 2012, по сле ди ца је до брог ути ска ко је је при хва та ње 
кан ди да ту ре Ср би је, у Бри се лу, 1. мар та 2012, оста ви ло на 
гра ђа не.

У осно ви, ме ђу тим, ре ла тив на ве ћи на гра ђа на до жи-
вља ва ла ЕУ као не при ја тељ ску си лу. Иако је за ула зак у ЕУ 
46 по сто гра ђа на, чак 41 по сто сма тра да је ЕУ не при ја тељ ска 
фор ма ци ја (при ја тељ ска 34 по сто, не зна 25 по сто; Та бе ла 2). 
Да кле, ви ше је оних ко ји су за ула зак у ЕУ (46 по сто), не го 
оних ко ји ми сле да је ЕУ при ја тељ ска пре ма Ср би ји (34 по-
сто). То зна чи да је чак и део оних ко ји ни су си гур ни да ли је 
ЕУ при ја тељ Ср би ји или не, ипак за ула зак у Уни ју. 
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Табела 2
ЕУ као непријатељска сила (у %)

(април 2013)
Коју од следећих 

држава / заједница 
сматрате претежно 

пријатељском, 
а коју претежно 

непријатељском?

прија-
тељска

неприја-
тељска

не знам 
/ немам 

став
Укупно

Русија 88 3 9 100

Кина 83 4 13 100

Црна Гора 61 24 15 100

Македонија 75 11 14 100

Турска 40 31 29 100 

ЕУ 34 41 25 100

Немачка 25 54 21 100 

Велика Британија 22 50 28 100 

САД 15 65 20 100 

Хрватска 13 73 14 100 

Албанија 7 80 13 100
Извор: Вукадиновић и сар., 2013.

Та ко ђе, у јав ном мне њу Ср би је ве ћин ски је став да, уко-
ли ко је услов за ула зак у ЕУ пре ста нак по др шке Ср би ма на 
Се ве ру Ко со ва, тај услов би тре ба ло од би ти (68 од сто, а 16 
по сто да би га тре ба ло при хва ти ти; Та бе ла 3). Не тре ба за бо-
ра ви ти да Бри сел ши ро ко ко ри сти „по ли ти ку усло вља ва ња“ 
ка ко би од кан ди да та за члан ство до био што ви ше усту па ка 
(То до ро вић, 2011), те да је још 23. ав гу ста 2011. не мач ка кан-
це лар ка Ан ге ла Мер кер из ја ви ла да Ср би ја не мо же да ра чу-
на на до би ја ње ста ту са кан ди да та све до тле док не „уки не 
па ра лел не струк ту ре на се ве ру Ко со ва“ (Из ја ва, 2011). Пре-
го во ри во ђе ни у Бри се лу, по чет ком 2012, из ме ђу Бе о гра да и 
При шти не, а уз по сред ни штво ЕУ, из ри чи то су ишли у том 
прав цу, уз од су ство го то во сва ке кри тич но сти глав них бе о-
град ских ме ди ја пре ма та квом зах те ву Бер ли на и Бри се ла. 
Ипак, као што по ка зу је Твбе ла 3, и да ље ве ли ки део јав ног 
мне ња Ср би је од би ја зах тев Бри се ла да се Ср би ја по ву че са 
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по след њег де ла Ко со ва над ко јим још има не ку кон тро лу, 
што би зна чи ло пре пу шта ње Се ве ра Ко со ва При шти ни. 

Табела 3
ЕУ и Север Косова (у %)

(април 2013)

Уколико би услов за улазак у ЕУ било прихватање 
независности  Косова и престанак подршке Србима на северу, 

да ли мислите да би тај услов требало прихватити?  
Да 16
Не 68

не знам / немам став 16
Укупно 100

Извор: Вукадиновић и сар., 2013. 

Ка да је пак реч о мо гу ћим стра те шким ал тер на ти ва ма 
ЕУ, ве ћин ско је рас по ло же ње гра ђа на Ср би је (69 по сто) за ус-
по ста вља ње да ле ко те шњих од но са са  Ру си јом (Та бе ла 4, пр-
во пи та ње). Ста вље ни пред нео ду ми цу ко ме да ти пред ност 
– ЕУ или Ру си ји (Та бе ла 4, дру го пи та ње) – нај ве ћи део ис-
пи та ни ка (44 по сто) од го ва ра „под јед на ко“, али од мах за тим 
сле ди од го вор „Ру си ји“ (37 по сто), док за ЕУ оп ти ра увер-
љи ва ма њи ма (12 по сто). Ако има мо у ви ду чи ње ни цу да је 
евро ен ту зи ја зам до ми нант ни дис курс го то во це ле на ше по-
ли тич ке и ме диј ске ели те, он да овај на лаз ипак по ка зу је сна-
жне ка па ци те те срп ског би рач ког те ла да при хва ти мо гу ћу 
стра те шку пре о ри јен та ци ју др жав не по ли ти ке.

Табела 4
Руска алтернатива (у %)

(април 2013)

Да ли подржавате савез Србије са Русијом?
Да 69
Не 16

немам став / без одговора 15
Укупно 100
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Да ли сте за то да Србија развија:
најближе могуће односе са Русијом, па тек онда са ЕУ 37
најближе могуће односе са ЕУ, па тек онда са Русијом 12

подједнако добре односе и са ЕУ и са Русијом 44
не знам/ немам став 7

Укупно 100
Извор: Вукадиновић и сар., 2013. 

Кочничари „дебриселизације“

Иако је у Ср би ји не сум њи во на де лу „де бри се ли за ци ја“ 
би рач ког те ла, она је ипак огра ни че на де ло ва њем не ко ли ко 
чи ни ла ца. Нај пре, при ме тан је рас ко рак из ме ђу ру ко вод ства 
по је ди них стра на ка и њи хо вих би ра ча ка да је реч о од но су 
пре ма ЕУ. Би рач ко те ло је че сто ма ње на кло ње но евро ин те-
гра ци ја ма, не го ру ко вод ство. Ако по гле да мо укр шта ње стра-
нач ког опре де ље ња (за пар ла мен тар не пар ти је) и од го во ра на 
пи та ње „Да ли по др жа ва те ула зак Ср би је у ЕУ?“ (Та бе ла 5, 
гле да ти ко ло не под IV/13), ви де ће мо да се стран ке пре ма гла-
са чи ма мо гу по де ли ти у три гру пе. У пр ву спа да ју стран ке у 
ко ји ма огром ну ве ћи ну чи не евро ен ту зи ја сти (УРС 83 по сто, 
ДС 82 по сто и ЛДП 81 по сто) и чи ја ру ко вод ства за го ва ра ју 
евро ин те гра циј ску по ли ти ку. У дру гу гру пу спа да ју стран ке 
у ко јој ве ћи ну чи не евро скеп ти ци (ДСС 79 по сто) и чи ја ру ко-
вод ства су евро скеп тич ка. У тре ћу пак гру пу спа да ју стран ке 
где је од нос евро ен ту зи ја стич ких и евро скеп тич ких гла са ча 
из јед на чен (у СНС 42:45 по сто, у СПС 42:37 по сто), али њи хо-
ва ру ко вод ства ипак во де евро ен ту зи ја стич ку по ли ти ку. 
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Табела 5
Присталице парламентарних странака и однос према ЕУ (у %)

децембар 2011. (XII/11) и април 2013. (IV/13)

Да ли подржавате улазак Србије у ЕУ?

Странка
ДА НЕ немам став укупноXII/11 IV/13 XII/11 IV/13 XII/11 IV/13

ДС  
(Б. Тадић/Д.

Ђилас)
83 82 9 14 8 4 100

СНС  
(T. Николић/ 

А. Вучић)
27 42 56 45 17 13 100

ДСС  
(В. 

Коштуница)
26 10 60 79 14 11 100

СПС  
(И. Дачић) 52 42 35 37 13 21 100

ЛДП  
(Ч. Јовановић) 91 81 6 5 3 14 100

Г17+/УРС  
(M. Динкић) 70 85 13 5 17 10 100

Неизјашњени 42 46 38 32 20 22 100

Извор: Вукадиновић и сар., 2013. 

У том по гле ду је по себ но ка рак те ри стич на ди на ми ка 
од но са ру о вод ства и гла са ча СНС, баш ка да је у пи та њу став 
пре ма ЕУ. И би ра чи и глав ни по ли ти ча ри из СНС до ла зе из 
кор пу са ста ре Срп ске ра ди кал не стран ке. И док су пр ва ци 
СНС, на кон рас це па, у јав ним на сту пи ма од луч но при хва-
ти ли ори јен та ци ју ка Бри се лу, до тле су њи хо ви сим па ти зе-
ри, по иде о ло шкој инер ци ји, на ста ви ли да бу ду сум њи ча ви  
пре ма ЕУ. Тај део би рач ког те ла се, за пра во, на шао у сво је-
вр сној тран зи ци ји из на ци о нал но-су ве ре ни стич ког у евро-
уни о ни стич ки та бор (Па вло вић и Ан то нић, 2008: 152-3). Ако 
по гле да мо ка кав је не ка да био став при ста ли ца СНС пре ма 
ЕУ (Та бе ла 5, гле да ти ко ло не под XII/11) ви де ће мо да је још 
у де цем бру 2011. од нос про тив ни ка и при ста ли ца учла ње ња 
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у ЕУ ме ђу на пред њач ким гла са чи ма био је 56 по сто про тив, 
27 по сто за (17 по сто нео д луч ни). То је да ва ло сра зме ру ме ђу 
на пред ња ци ма од 2:1 у ко рист евро скеп ти ка. 

Ме ђу тим, до ла ском на власт СНС уче ста ле су из ја ве 
њи хо вих чел ни ка у ко ме је ула зак Ср би је у ЕУ пред ста вљан 
као је ди на мо гу ћа по ли тич ка оп ци ја. Та ко је пред сед ник 
СНС, Алек сан дар Ву чић, 29. но вем бра 2012, у скуп шти ни ре-
као: „Ако не ко ми сли да мо же мо ла ко без Евро пе, ја ћу вам 
ре ћи да не мам ни ка кву дог му, ја вам ка жем ми не мо же мо да 
пре жи ви мо. Не ће мо има ти од че га да ис пла ти мо пен зи је» 
(РТС, 2012; кур зив С. А). А пар да на доц ни је је у аме рич-
ком кон гре су из ја вио: „Ула зак у ЕУ је наш глав ни циљ и то 
је је ди ни пут ко јим мо же мо да по бољ ша мо стан дард на ших 
гра ђа на (...)Не мо же мо да пре не брег не мо чи ње ни цу да је наш 
нај ве ћи парт нер, ин ве сти тор и до на тор баш ЕУ. Без парт нер-
ства са њи ма, њи хо ве по мо ћи и ин ве сти ци ја не ма нам бу дућ
но сти” (Ми шић, 2012; кур зив С. А).

Има ју ћи у ви ду да је, у ме ђу вре ме ну, удео гла са ча СНС 
ско чио, а ДС пао, за от при ли ке де се так ин дек сних по е на, по-
ве ћа ње уде ла евро ен ту зи ја ста ме ђу гла са чи ма СНС (са 27 на 
42 под сто) мо жда би се мо гло об ја сни ти при ли вом у СНС но-
во при до шлих сим па ти зе ра ко ји су не ка да оп ти ра ли за ДС. 
Ме ђу тим, ова хи по те за се мо ра се од ба ци ти. На ве де но ис тра-
жи ва ње, на и ме, по ка зу је да су раз о ча ра ни гла са чи ДС огром-
ном ве ћи ном (њих 5/6) оти шли у из бор не ап сти нен те или 
нео д луч не8. Оно што се мо же за кљу чи ти је сте да се, ба рем 
ка да је реч о ЕУ, део СНС гла са ча „пре у мио“ и по чео да по-
др жа ва ула зак Ср би је у ЕУ. А за слу га за то се мо же при пи са-
ти пре све га ути ца ју ре то ри ке стра нач ког ру ко вод ства СНС, 
пр вен стве но не по ко ле бљи ве евро ен ту зи ја стич ке ре то ри ке 
но вог ли де ра на пред ња ка и сва ка ко нај по пу лар ни јег срп ског 
по ли ти ча ра, Алек сан дра Ву чи ћа.

Ипак, то пре у мље ње де ла на пред њач ких гла са ча ни-
је пре ви ше ду бо ко и трај но. Из Та бе ле 6 се ви ди да го то во 

8 Та ко се и мо же об ја сни ти да је у ка те го ри ји „не из ја шње ни“ (ко ја об у хва та 
из бор не ап сти нен те и стра нач ки нео пре де ље не) до шло до по ве ћа ња уде ла 
евро ен ту зи ја зма, уз сма ње ње уде ла евро скеп ти ци зма (ви ди Та бе лу 5). За-
пра во је ак ту ел ни по раст мо гу ћих гла со ва за СНС, ко ји бе ле же сва ис тра жи-
ва ња, ви ше по сле ди ца од ла ска ДС гла са ча у ап сти нен те (због че га је ско чио 
удео СНС би ра ча ме ђу опре де ље ни ма), не го не ке ве ће про ме не стра нач ког 
опре де ље ња срп ских би ра ча.



Слободан Антонић О „ДЕБРИСЕЛИЗАЦИЈИ“ БИРАЧА ...

92

по ло ви на оних из СНС ко ји су за ула зак у ЕУ ни је у ста њу 
да оце ни да ли је ЕУ при ја тељ ска или не при ја тељ ска пре ма 
Ср би ји. Да кле, зна тан део би ра ча СНС је у кон тра дик тор ној 
по зи ци ји: сма тра ју да Ср би ја тре ба да се уто пи у бри сел ску 
су пер-др жа ву, а да уоп ште ни су си гур ни да ли нам је та над-
на ци о нал на струк ту ра при ја тељ или не при ја тељ.

Табела 6
Оцена ЕУ страначких присташа (у %)

(април 2013)
Да ли ЕУ сматрате претежно пријатељском 

или претежно непријатељском?

странка пријат-
ељска

непри ја-
те љска

не знам/
 немам 

став
Укупно 

ДС (Д. Ђилас) 60 24 16 100
СНС (А. Вучић) 24 48 28 100
СРС (В. Шешељ) 10 75 15 100

ДСС (В. Коштуница) 10 73 17 100
СПС-ПУПС-ЈС 

(И.Дачић) 28 36 36 100

ЛДП (Ч. Јовановић) 91 0 9 100
УРС (M. Динкић) 85 10 5 100

Неизјашњени 33 40 27 100
Извор: Вукадиновић и сар., 2013. 

Све у све му, не сум њи во је до шло до из ве сне тран зи ци је 
де ла би рач ког те ла ко је на ги ње ка СНС из евро скеп ти ци зма 
у евро ен ту зи ја зам. Јер, ако је од нос евро скеп ти ка и евро ен-
ту зи ја ста код би ра ча СРС, у ју ну 2008, био 4:1, по што је на-
пра вљен рас цеп и ство ре на СНС (ок то бар 2008), тај од нос се 
код оних гла са ча ко ји су пре шли у СНС по чео сма њи ва ти, па 
је до де цем бра 2011. он пао на 2:1, а ви ди мо ка ко се у апри лу 
2013. он фак тич ки из јед на чио, тј. свео на 1:1.  

Тим ла га ним (прем да и да ље плит ким) пре у мље њем 
де ла гла са ча до ми нант не по ли тич ке стран ке у Ср би ји знат-
но је успо рен про цес де бри се ли за ци је на шег би рач ког те ла. 
Уоп ште, тај про цес би био да ле ко бр жи да не по сто ји го ле ми 
рас ко рак из ме ђу евро ен ту зи ја зма код на ше дру штве не ели те 
и оног код на ших гра ђа на. Док је у на шој дру штве ној ели ти 
– по ли тич кој, еко ном ској, ме диј ској и кул тур ној – омер евро-
скеп ти ка и евро ен ту зи ја ста нај ма ње 5:1 (ово је мо ја про це на; 
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за са да не рас по ла же мо од го ва ра ју ћим ис тра жи ва њи ма), до-
тле је тај омер у гра ђан ству, као што по ка зу је на ве де но ис-
тра жи ва ње, око 3:2.

Ме ха ни зам амор ти зо ва ња про це са де бри се ли за ци је 
Ср ба, ко јим се слу жи на ша, углав ном ком пра дор ска ели та 
(ви де ти: Ан то нић, 2012: 45-73), нај бо ље се мо же раз у ме ти 
пре ко Та бе ле 7. Про бри сел ски би ра чи – ако узме мо у об зир 
са мо опре де ље не – чи не бла гу ве ћи ну у би рач ком те лу: од-
нос евро ен ту зи ја ста и евро скеп ти ка ту је 54:46. Ме ђу тим, ка-
да по ли тич ка ели та фор му ли ше ста нач ке про гра ме и ка да се 
гла со ви би рач ког те ла „ули ју“ у стран ке, до ла зи до пра вог 
„тран ссуп стан ци ра ња“. По сма тра мо ли са да те гла со ве по 
про грам ским опре де ље њи ма њи хо вих стра на ка, од нос 54:46 
се пре тва ра у 84:16 у ко рист евро ен ту зи ја ста. Ко нач но, ка да и 
из бор ни ценз, те рас по де ла ман да та од ра де свој део по сла (па 
СРС и Две ри оста ну ван скуп шти не), сра зме ра 54:46 у пар ла-
мен ту по ста је 93:7.

9101112

Табела 7
„Танссупстанцирање“ евроскептика у евроентузијасте

Однос 
бирача 

према ЕУ9

Удео у гласови
ма10 странака 

про11 и контра12 
ЕУ

Удео у мандати
ма странака про 

и контра ЕУ

Евроентузијасти 54 84 93
Евроскептици 46 16 7

Ова сра зме ра у по след њем ко ра ку се пре сли ка ва и у ме-
ди ји ма. Под из го во ром да стран ке до би ја ју ме диј ски про стор 
за из но ше ње ста во ва у скла ду са сво јом пар ла мен тар ном сна-
гом, за сту пље ност евро скеп тич ких гле ди шта (ре ци мо, ДСС) 
у на шим ве ли ким гла си ли ма рет ко пре ла зи 5-7 по сто. Та ко је 
круг за тво рен. Евро скеп ти ци зма је у ме ди ји ма го то во де сет 
пу та ма ње не го у би рач ком те лу, а то ра ди кал но успо ра ва 
„раш ча ра ва ње“ гра ђа на Ср би је од бри сел ских на ра ти ва. 

9 Постотак у овој колони се односи на испитанике који су, у истраживању 
НСПМ у априлу 2013, дали одговор на питање Да ли сте за улазак Србије у 
ЕУ? (без неизјашњених и неодлучних).

10 На изборима у мају 2012.
11 ДС, СНС, СПС, УРС, ЛДП, странке мањина.
12 ДСС, СРС и Двери.
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* 
*   *

У Ср би ји је уоч љив тренд опа да ња евро ен ту зи ја зма, 
од но сно по ра ста евро скеп ти ци зма. Ме ђу тим, тај тренд се не 
ви ди по са ста ву скуп шти не, чи јих 93 по сто ме ста тре нут но 
за у зи ма ју евро ен ту зи ја стич ке стран ке. Нај ве ће за слу ге за 
овај рас ко рак при па да пре све га вла да ју ћим стран ка ма, СНС 
и СПС, чи ја ру ко вод ства во де чвр сту про бри сел ску по ли ти-
ку, иако су њи хо ви гла са чи из ра зи то ам би ва лент ни. То је и 
глав на коч ни ца бр же „де бри се ли за ци је“ срп ских би ра ча. Хо-
ће ли се по ме ну ти тренд и у бу дућ но сти на ста ви ти, и ко јом 
бр зи ном, за ви си ће од по ли тич ке кон јунк ту ре, а пр вен стве-
но од ис хо да са да шњих пре го во ра Бе о гра да и Бри се ла (одн. 
При шти не) о ре ша ва њу ко сов ског пи та ња. 

Slo bo dan An to nic

ABO UT «DEBRUS SEL SI ZA TION”  
OF SER BIAN VO TERS: 

EURO SCEP TI CISM IN THE PU BLIC OPI NION

Summary

In the first part of the pa per aut hor pre sents the main euro
skep ti cal ar gu ments that can be fo und in pu blic opi nion in Ser bia, 
and de scri bes the tran si tion of cer tain Ser bian par ti es to wards 
Euro scep ti cism. In the se cond part of the pa per aut hor de scri
bes the 20072013 trend of dec re a se Euro ent hu si asm (from 72% 
to 46%), and in cre a sed of Euro scep ti cism (from 21% to 39%, as 
well as in de ci si ve ness, from 7% to 15%). Ho we ver, this trend is 
not map ped in the com po si tion of the par li a ment, whe re 93% of 
se ats oc cu pied by Euro ent hu si a stic par ti es. This pa ra dox is di
scus sed in the third part of the pa per, whe re it is shown that most 
re spon si bi lity for this di scre pancy be longs to the ru ling party, the 
SNS and SPS, who se le a der ship car ried firm proEU po licy, even 
tho ugh the ir highly am bi va lent vo ters. Will this trend to con ti nue 
in the fu tu re wo uld de pend on the po li ti cal co njun ctu re, and espe
ci ally of the out co me of the cur rent ne go ti a ti ons bet we en Bel gra
de and Brus sels (or Pris hti na) con cer ning of the Ko so vo is sue. 
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Resume

In the first part of the paper author presents the main euro
skeptical arguments that can be found in public opinion in Serbia, 
and describes the transition of certain Serbian parties towards 
Euroscepticism. In the second part of the paper author describes 
the 20072013 trend of decrease Euroenthusiasm (from 72% to 
46%), and increased of Euroscepticism (from 21% to 39%, as 
well as indecisiveness, from 7% to 15%). However, this trend is 
not mapped in the composition of the parliament, where 93% of 
seats occupied by Euroenthusiastic parties. This paradox is dis
cussed in the third part of the paper, where it is shown that most 
responsibility for this discrepancy belongs to the ruling party, the 
SNS and SPS, whose leadership carried firm proEU policy, even 
though their highly ambivalent voters. Will this trend to continue 
in the future would depend on the political conjuncture, and es
pecially of the outcome of the current negotiations between Bel
grade and Brussels (or Prishtina) concerning of the Kosovo issue. 

The fundamental weakness of a eurosceptic position in Ser
bia is certainly the lack of closer consideration of the following 
issue – what is an alternative to Serbia’s accession to the EU? 
Taking an alternative into consideration is, namely, an important 
factor in eurosceptic argumentation, since one social option can 
only be seriously criticised after it has been confronted with a 
real alternative. Serbia, as a state and society, has to think what it 
will do if things go wrong, or in other words, what ”exit strategy” 
will it implement. Although most of the Serbian political elite for 
now sincerely wants to join the EU, for the time being it is not 
considering what to do if its aim fails. Such attitude is always 
frivolous and far from the European ideals – because every seri
ous country has an exit strategy and strategic alternative.

However, it is important that, in the confrontation of eu
rosceptics and euroenthusiasts in Serbia, there be as many argu
ments as possible, and as little propaganda and manipulation. 
The role of the ”public intellectuals” is to remember all argu
ments, pros and cons, to pass them through the filter of rational
ity, and present them to the public in a systematic manner.
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