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С а ж е т а к

Рад при ме њу је про стор ну ре пре зен та ци ју стра нач ке кон ку рен
ци је на ана ли зу ви ше стра нач ког так ми че ња. До са да шња ли те
ра ту ра је би ла фо ку си ра на на ана ли зу дво стра нач ког так ми че ња 
ко је је по ве за но са ве ћин ским из бор ним си сте ми ма. На осно ву 
ску па прет по став ки бли ских Да ун со вим, рад те о риј ски де ду ку је 
мо гу ће по зи ци о ни ра ње стра на ка, а он да пред ла же при ме ну ана
ли зе на по зи ци о ни ра ње стра на ка у Ср би ји, у пе ри о ду 2003–2012. 
У ви ше стра нач ком над ме та њу по сто ји те жња ка ме ди ја ни (као 
код дво стра нач ког так ми че ња), али и под сти ца ји за по зи ци о ни
ра ње на екс тре ми ма ди мен зи је по ли ти ке. У ра ду се ар гу мен ту је 
слич ност те о риј ских пред ви ђа ња са ем пи риј ским по да ци ма из 
Ср би је и ра ни јим су до ви ма екс пе ра та о по зи ци ја ма нај ва жни јих 
стра на ка у њој. 
Кључне речи: Про стор но пред ста вља ње, ра ци о нал ни из бор, 
по ли тич ке стран ке, ви ше стра нач ки си стем, Да унс, Ср би ја, ЕУ 
и Ко со во. 

У овом ра ду ана ли зи рам по зи ци о ни ра ње нај ва жни јих 
пар ти ја у Ср би ји ко ри сте ћи се про стор ним при сту пом так ми че ња 
стра на ка. Мо же мо ли про ме не по ли ти ка стра на ка об ја сни ти про
стор ним мо де лом ко ји по ти че из те о ри је ра ци о нал ног из бо ра? У 
ли те ра ту ри ко ја се ко ри сти овим при сту пом до ми ни ра ана ли за др
жа ва са ве ћин ским из бор ним си сте мом. Ова кав си стем је ти пич но 
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по ве зан са дво стра нач ком кон ку рен ци јом ко ја по сто ји у нај чи сти
јем об ли ку у САД. На су прот то ме, др жа ве са про пор ци о нал ним си
сте мом рас по де ле пред став нич ких ман да та ти пич но ка рак те ри ше 
ви ше стра нач је и Ср би ја спа да у ову гру пу зе ма ља. Ови слу ча је ви 
су ма ње ана ли зи ра ни, а за кључ ци у ли те ра ту ри су ве о ма огра ни че
не при ро де. 

Овај рад ци ља да до при не се по пу ња ва њу те пра зни не у 
гра ђи на уч не ли те ра ту ре и фо ку си ран је на ана ли зу слу ча ја Ср би је. 
У ра ду раз ма трам на те о риј ски на чин ка кви су под сти ца ји за по
зи ци о ни ра ње стра на ка у ви ше стра нач кој кон ку рен ци ји, те пред ла
жем при ме ну ове ана ли зе на нај ва жни је стран ке у Ср би ји. До дат
но, ова ана ли за срп ских стра на ка мо же да до при не се об ја шње њу 
њи хо ве по ли ти ке и про ме не по ли тич ких по зи ци ја, ко је из о ста је у 
до са да шњој ли те ра ту ри. Овај не до ста так об ја шња ва ња про ме не 
стра нач ких по ли ти ка у Ср би ји се по себ но од но си на при ступ те о
ри је ра ци о нал ног из бо ра. 

Про стор ни мо дел по ли ти ке је пред ста вља ње по зи ци о ни
ра ња по ли тич ких ак те ра (укљу чу ју ћи би ра че и стран ке) по мо ћу 
ма те ма тич ких пој мо ва тач ке, пра ве и рав ни. Нај че шће су ти мо де
ли јед но ди мен зи о нал ни, што зна чи да се по зи ци о ни ра ње стра на ка 
пред ста вља на јед ној пра вој о ко јој се го во ри као о ди мен зи ји по
ли ти ке. Сло же ни ји и ма ње ко ри шће ни мо де ли мо гу да има ју ви ше 
ди мен зи ја, ма да ауто ри нај че шће те же да по јед но ста ве сло же ни је 
мо де ле и да их све ду на јед но ди мен зи о нал не. У овом ра ду ћу се ко
ри сти ти сле де ћом ди мен зи јом по ли ти ке: на јед ном кра ју је по ли ти
ка при сту па ња ЕУ од нај ве ће ва жно сти за Ср би ју, док је на дру гом 
кра ју нај ве ћа ва жност Ко со ва и Ме то хи је (да ље Ко со во), те Ср би ја 
тре ба да од у ста не од свих по ли ти ка ко је не во де ње го вом очу ва њу 
у са ста ву Ср би је. 

Већ је у ли те ра ту ри при ме ће но да су те жња Ср би је ка ЕУ 
и по тра жи ва ње те ри то ри је Ко со ва су прот ста вље ни ци ље ви (Su bo
tic, 2010, 607–609). Та ко ђе, еуро скеп тич не стран ке у Ср би ји су у 
ду жем вре мен ском пе ри о ду кри ти ко ва ле про е вроп ску по ли ти ку 
др жа ве због по мо ћи ко ју је ЕУ чи ни ла ства ра њу не за ви сног Ко со ва 
(в. нпр. ДСС 2012а). Спор око ста ту са Ко со ва по сто ји ду жи низ го
ди на и већ је ука зи ва но на про блем ка ко тај спор мо же да ути че на 
при сту па ње ЕУ, те ка ква је по ли ти ка ЕУ пре ма Ко со ву (в. Ри стић, 
2009, 122). При сту па ње ЕУ је јед на од про ми нен тих те ма из бор них 
про це са у Ср би ји, а на ро чи то су би ли кон тро верз ни усло ви ко је је 
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др жа ва тре ба ло да ис пу ни у овом про це су. Да кле, по сто је раз ло зи 
за што се тре ба ко ри сти ти ди мен зи јом по ли ти ке ЕУ–Ко со во, ко ја је 
по ме ну та. Осла ња ње на ову ди мен зи ју у ра ду не ис кљу чу је ана ли
зе дру гих мо гу ћих ди мен зи ја срп ске по ли ти ке ко је се мо гу учи ни
ти, али ко је овај рад не по ку ша ва.

Рад је ор га ни зо ван на сле де ћи на чин. Пр ва гла ва ће пред
ста ви ти про стор ни мо дел по ли ти ке и про бле ме ве за не за ње го ву 
при ме ну на ви ше пар тиј ске си сте ме. На кон то га, дру га гла ва уво ди 
прет по став ке те о риј ске ана ли зе на ко ји ма ће се за сни ва ти по ку шај 
об ја шње ња про ме на по зи ци ја стра на ка у Ср би ји. У тре ћој гла ви 
су из не та те о риј ска пред ви ђа ња у ко ји ма је те о риј ски де ду ко ва но 
по зи ци о ни ра ње стра на ка.  Че твр та гла ва се ба ви стран ка ма у Ср
би ји, те по ку ша ва да укло пи те о риј ска пред ви ђа ња са ем пи риј ским 
по да ци ма и прет ход ним ана ли за ма екс пе ра та. Ко нач но, пе та гла ва 
из но си мо гу ће за кључ ке ра да, као и не ке про бле ме.

1. О просторном моделу политике

Пред ста вља ње кон ку рен ци је стра на ка на про сто ран на
чин има осно ве у ра ду Ха рол да Хо те лин га из 1929. го ди не. Он је 
осми слио мо дел кон ку рен ци је две фир ме чи ји су по тро ша чи пред
ста вље ни као да су рав но мер но ди стри бу и ра ни дуж јед не ли ни је, 
ко ја мо же да пред ста вља глав ну ули цу или же ле знич ку пру гу (Ho
te ling, 1929, 45). Же лео је да об ја сни за што сви по тро ша чи не ку пу
ју код про дав ца ко ји има ни же це не. Ње го во је об ја шње ње да тре ба 
ува жи ти уда ље ност ку па ца од про да ва ца. Куп ци од ла зе код оног 
ко им је бли жи, те се про дав ци тру де да бу ду што бли жи куп ци ма. 
Хо те линг ни је раз вио при ме ну овог мо де ла на по ли тич ко тр жи ште, 
што ће се де си ти ка сни је. 

За про стор не мо де ле је ка рак те ри стич но да ко ри сни ци 
(би ра чи) би ра ју услу ге по ну ђа ча (кан ди да та или стра на ка) ко ји су 
им бли жи на ди мен зи ји по ли ти ке. Про дав ци или по ли ти ча ри ће се 
по ме ра ти на пра вој ли ни ји све док не по стиг ну рав но те жни ис ход. 
Рав но те жа или екви ли бри јум је оно ста ње у про стор ном мо де лу 
ка да ни ти је дан од по ли ти ча ра не мо же да уве ћа сво ју ко рист. Да
кле он не мо же јед но стра ним ак ци ја ма и по ме ра њем на ди мен зи ји 
по ли ти ке да при до би је ви ше би ра ча. Овај мо дел је вре ме ном раз
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ви јан (в. Adams, Mer rill III и Grof man, 2005, 7–9; Downs, 1957, 115; 
Po le, 2005, 7; Ham mond и Hu mes, 1995, 141–142).

Нај по зна ти ју при ме ну про стор ног мо де ла пред ста вља 
Економскатеоријадемократије Ен то ни Да ун са из 1957. Он је по
шао од прет по став ке да „пар ти је фор му ли шу по ли ти ке да по бе де 
на из бо ри ма, а не по бе ђу ју на из бо ри ма да би фор му ли са ле по
ли ти ке“ (Downs, 1957, 28), те је по ку шао да де ду ку је ра ци о на лан 
смер ак ци је ко ји би оне пред у зе ле ка ко би мак си ми ра ле гла со ве. 
Нај по зна ти ји за кљу чак ње го ве књи ге је да, ако су оста ле окол но
сти не про ме ње не, стран ке у дво пар тиј ском си сте му на мер но ме
ња ју про гра ме та ко да ли че јед не на дру ге. Да кле, стран ке ни су 
ра су те на ди мен зи ји по ли ти ке, већ су гру пи са не око ме ста на ко
јем је ди мен зи ја пре по ло вље на, од но сно око ме ди ја не. До да нас је 
Економскатеорија нај у ти цај ни ји рад у обла сти про стор ног мо де
ло ва ња по ли тич ке кон ку рен ци је. 

Ме ђу тим, гру пи са ње стра на ка око ме ди ја не је мо гу ћа ка
рак те ри сти ка дво стра нач ке из бор не утак ми це. У дво стра нач ким 
си сте ми ма уве ћа ва ње гла со ва по ве ћа ва и шан се да стран ке осво
је власт. Ово ни је ну жно слу чај у ви ше стра нач ким си сте ми ма (в. 
ви ше у Adams, 2001, 122; Strom , 1990,  566–68). На про тив, у ви
ше стра нач ким си сте ми ма уоп ште ни је из ве сно да би стран ка са мо 
же ле ла ви ше гла со ва, већ би же ле ла да до ђе на власт или да мак
си ми ра порт фо лио по зи ци ја у вла сти. У њи ма се про стор но так ми
че ње ка рак те ри ше знат но сло же ни јим стра те ги ја ма ак те ра не го у 
дво стра нач ким ве ћин ским. Ве ћи број пар ти ја зна чи да сва ки ак тер 
у си ту а ци ји стра те шког од лу чи ва ња тре ба да раз ми шља о оче ки
ва ним ак ци ја ма ве ћег бро ја пре о ста лих ак те ра и о оче ки ва ним ко
ри сти ма од ових ак ци ја. Ве ће стран ке не мо ра ју ну жно да бу ду део 
вла сти, већ ма ње и иде о ло шки бли же стран ке мо гу да фор ми ра ју 
ко а ли ци ју. На при мер, ре ли гиј ска Шас (Shas) пар ти ја у Изра е лу се 
ни је тру ди ла да уве ћа гла со ве на из бо ри ма 1992. и 1996. го ди не, 
већ да ве ћом пре го ва рач ком сна гом у скла па њу ко а ли ци је на вла
сти по ве ћа сво ју ко рист (Scho fi eld и Se ned, 2002, 205). Ова пар ти ја 
је би ла пи во тал на у скла па њу вла да у ко ји ма је мо гла да уче ству је 
јед на од ве ћих стра на ка Ли куд или Ла бу ри стич ка.

У про у ча ва њу по ли тич ких стра на ка је по знат Ди вер же
ов за кон, ко ји пред ста вља пр ву од две хи по те зе ко ју је пред ло жио 
Ди вер же. Пр ва је да јед но кру жни ве ћин ски из бо ри са јед но ман дат
ним је ди ни ца ма сна жно под сти чу дво стра нач ки си стем (Du ver ger, 
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1966 [1954], 217). Гла са чи и спон зо ри су не вољ ни да под та квим 
усло ви ма ба ца ју гла со ве или кам пањ ска сред ства на тре ће стран ке 
ко је не ма ју шан се да до би ју. Та ко ђе, зна ју ћи ово, тре ће стран ке су 
уна пред не вољ не да се упу сте у из бор ну утак ми цу. Дру га Ди вер
же о ва хи по те за су ге ри ше да су про пор ци о нал ни из бор ни си сте ми 
по ве за ни са ви ше стра нач ким си сте ми ма (239). Упра во је та кав слу
чај са Ср би јом. Ли те ра ту ра ко ја по ти че из по ља те о ри је ра ци о нал
ног из бо ра и на про сто ран на чин ана ли зи ра стран ке, а ба ви се ви
ше стра нач ким си сте ми ма, је знат но скром ни ја од оне ко ја се ба ви 
дво пар тиј ским над ме та њем. 

Глав ни про блем у ра до ви ма са про стор ним при сту пом је 
ти пич но то ка ко об ја сни ти или до сти ћи екви ли бри јум ста ње стра
нач ког над ме та ња. Ве ро ват но је раз лог за то у шар му и ин ту и тив ној 
при влач но сти јед но став них на ла за да стран ке те же ме ди ја ни у ве
ћин ским си сте ми ма. Ме ђу тим, да ли је то ну жно ис хо ди ште ви ше
пар тиј ских си сте ма? Чак и де мо кра ти је За пад ног све та са чи стим 
или еле мен ти ма про пор ци о нал ног си сте ма рас по де ле ман да та (у 
ко је спа да нпр. Изра ел, Нор ве шка и Бел ги ја) има ју не рет ко ве о
ма ве ли ки број пар ла мен тар них пар ти ја, а ства ра ње постиз бор них 
ко а ли ци ја је ве о ма не из ве сно. Сто га, рав но те жа по зи ци о ни ра ња 
стра на ка не из гле да као ну жност у ви ше пар тиј ским си сте ми ма.

Да унс прет по ста вља да би у слу ча ју по сто ја ња ви ше 
пар ти ја оне те жи ле да се иде о ло шки раз ли ку ју и ја сно ме ђу соб
но дис тан ци ра ју на ли ни ји рас це па (Downs, 1957, 126–127). То га 
до во ди до за кључ ка да на би ра че у ви ше стра нач ким си сте ми ма ви
ше ути чу стра нач ке иде о ло ги је не го код дво пар тиј ских си сте ма. 
Шта ви ше, он твр ди да у ви ше стра нач ким си сте ми ма не по сто ји 
те жња за ими та ци јом као код дво стра нач ких (140–41). Ме ђу тим, 
он ана ли зи ра са мо је дан по се бан слу чај ка да су би ра чи гру пи са ни 
на ди мен зи ји по ли ти ке око не ко ли ко ја сних по зи ци ја, што ге не
рал но не мо ра да бу де слу чај. Та ко ђе, он твр ди да ка да се стран ке 
јед ном по ја ве на по ли тич кој сце ни, оне не мо гу на ли ни ји рас це па 
да „пре ско че“ дру ге (123). Ме ђу тим, шта их спре ча ва у то ме? Ако 
је у пи та њу дво стра нач је, из гле да ра зум но да пар ти је по тра ди ци
ји за у зи ма ју ви ше ле ву или де сну по зи ци ју на рас це пу, те да се не 
пре ска чу, ме ња ју ћи уло ге. За што он да исто то прет по ста ви ти за 
ви ше стра нач ке си сте ме? Ве ћи број ак те ра чи ни над ме та ње сло же
ни јим и apriori се мо же прет по ста ви ти да стран ке мо ра ју да се но
се са сло же ни јим стра те ги ја ма, ако же ле да мак си ми ра ју гла со ве. 
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Хај де да раз ми шља мо о то ме да стран ке у бор би ме ња ју по зи ци је и 
по тен ци јал но мо гу да пре ско че дру ге ако ви де про стор да по ве ћа ју 
по др шку. Осим то га, ова кав сце на рио је знат но ве ро ват ни ји ка да се 
ра ди о зе мља ма мла де де мо кра ти је.

Ко нач но, по гле дај мо ка ко Да унс об ја шња ва по ја ву но вих 
пар ти ја. Нај ва жни ји пред у слов за то ви ди у про ме ни ди стри бу ци
је гла со ва на ли ни ји рас це па. Ако до та кве про ме не ни је до шло, 
стран ке на ста ју са мо да би ути ца ле на већ по сто је ће а не да би 
ствар но би ле иза бра не на из бо ри ма (130–31). Чи ни се да и ов де 
Да ун сов мо дел у ве ћој ме ри па ше дво стра нач ким си сте ми ма у ко
ји ма сам из бор ни си стем огра ни ча ва по ја ву но вих пар ти ја. У ви
ше стра нач ким си сте ми ма про пор ци о нал не ре пре зен та ци је ова ква 
мо гућ ност ни је ис кљу че на. Ме ђу тим, но ве стран ке не мо ра ју да се 
огра ни ча ва ју са мо на ути цај на већ по сто је ће јер зна ју да мо гу да 
осво је оно ли ко ме ста у пар ла мен ту ко ли ка је њи хо ва по др шка.1 На 
осно ву из бор них ре зул та та и ве о ма ма ле стран ке мо гу да уче ству ју 
у по де ли ман да та код ко а ли ци о них вла да.

Кокс се сла же да је ма ло ра до ва о под сти ца ји ма на по
зи ци о ни ра ње пар ти ја ко је пру жа ју си сте ми про пор ци о нал не рас
по де ле ман да та. Он про на ла зи пр ве ра до ве овог ти па ко ји су на
пи са ни тек осам де се тих, са знат ним от кло ном од об ја вљи ва ња 
Економскетеорије1957 (Cox, 1990, 919–20). Чак и ови ра до ви су 
ана ли зи ра ли са мо по се бан слу чај ре пре зен та ци је ко ји је по сто јао 
у Вај мар ској Не мач кој. Ме ђу тим, и сам Кокс за кљу чу је да не мо же 
иден ти фи ко ва ти оп ште пра ви ло о цен три пе тал ним и цен три фу гал
ним тен ден ци ја ма раз ли чи тих из бор них си сте ма. Оно што твр ди о 
про пор ци о нал ној ре пре зен та ци ји је при лич но слич но Да ун со вим 
за кључ ци ма. На и ме, пар ти је не ће би ти кон цен три са не, већ при
лич но ра су те на ди мен зи ји по ли ти ке и сва ка ће има ти ре ла тив но 
ма лу ни шу. Ма њи цен зус ће во ди ти ве ћој дис пер зи ји (921–22; 927).

Ско фил до ви за кључ ци су не што дру га чи ји. Он је ми шље
ња да ве ћин ски си стем има скло но сти да ре зул ти ра екс трем ни јим 
ис хо ди ма не го што би то био слу чај са про пор ци о нал ним (Scho fi
eld, 1997, 280–83). На при мер, Кон зер ва тив ци у УК су ре ла тив но 
не цен трал на стран ка, али су за хва љу ју ћи ве ћин ском си сте му оси
1 На рав но, то ни ка да ни је пот пу но тач но. Са вр ше на про пор ци о нал ност ни је 

мо гу ћа а мо жда ни са свим по жељ на. Раз ли чи ти ме то ди до де љи ва ња ман да та 
у про пор ци о нал ним си сте ми ма се сма тра ју раз ли чи то на кло ње ним по је ди
ним стран ка ма.
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гу ра ли не цен трал ни ис ход по ли ти ке у ди стрик ти ма ко је су до би ја
ли. Са дру ге стра не, ка да би у слич ним си ту а ци ја ма по сто јао про
пор ци о нал ни си стем, ве ро ват ни је је да би цен трал на оп ци ја има ла 
пре ва гу. Ка ко он об ја шња ва, ако по сто ји си стем са три стран ке и 
ни јед на са ма не ма ве ћи ну, ни јед на по ли ти ка не мо же да по бе ди без 
уче шћа цен трал не. Ни јед на вла да та ко ни је мо гу ћа без цен трал
не стран ке ко ја по не кад мо же и ма њин ски да вла да (упор. La ver и 
Shep sle, 1996, 69). Сто га, по Ско фил ду, про пор ци о нал ни си сте ми 
ви ше не го ве ћин ски во де по ли тич ким ис хо ди ма ко ји су цен трал ни. 

У ли те ра ту ри по сто је и дру ги на ла зи на осно ву ко јих је 
Да унс кри ти ко ван. Та ко, Адамс и Ме рил III на ла зе упо ри ште у ли
те ра ту ри и ис тра жи ва њи ма да по ли тич ке стран ке за у зи ма ју слич не 
по зи ци је као њи хо ви гла са чи али екс трем ни је. Они на сто је да об ја
сне ту по ја ву ко ја из гле да да про тив ре чи Да ун со вим су ге сти ја ма о 
те жњи стра на ка ка ме ди ја ни, а о то ме се по зи ва ју на из ве стан број 
ра до ва на ту те му (Adams и Mer rill III, 1999, 765–66). Ови ауто
ри пред ла жу об ја шње ње по ко јем на од лу ку би ра ча ути чу не по ли
тич ки раз ло зи ко га да по др же. Ме ђу тим, ови на ла зи ни су ну жно у 
про тив реч но сти са Да ун со вим пред ви ђа њи ма. На и ме, Адамс и Ме
рил III те сти ра ју сво је об ја шње ње на слу ча ју Нор ве шке, ко ја има 
вер зи ју про пор ци о нал ног из бор ног си сте ма. Да унс је за пра во и 
пред ви ђао да ће у про пор ци о нал ним си сте ми ма до ћи до ме ђу соб
ног дис тан ци ра ња пар ти ја. Овај текст ипак ука зу је на не до вољ ну 
раз ра ђе ност кон се квен ци про пор ци о нал ног си сте ма на стра те ги ју 
ра ци о нал них ак те ра. 

2. Претпоставке теоријске анализе

У овој гла ви уво дим скуп прет по став ки на ко ји ма ће се 
за сни ва ти да ља ана ли за тек ста. Оне су у скла ду са Да ун со вим, или 
са мо екс пли цит но на во де прет по став ке ко је су че сто при сут не у 
ли те ра ту ри ра ци о нал ног из бо ра, али и до зво ља ва ју при ме ну мо де
ла на по ли тич ко так ми че ње у Ср би ји. Текст се за сни ва на прет по
став ка ма ко је да ље об ја шња вам.

О по ли тич ком си сте му:

•  Др жа ва је де мо крат ска и из бо ри се одр жа ва ју пе ри о
дич но, у од ре ђе ним ин тер ва ли ма. Сви од ра сли има ју 
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по је дан глас, гу бит ни ци на из бо ри ма не по ку ша ва ју 
да на си љем до ђу на власт, си стем је ви ше пар тиј ски и 
власт не по ку ша ва да огра ни чи де ло ва ње опо зи ци је.2

О стран ка ма:

•  Прет по ста вљам да стран ке ис кљу чи во мо ти ви ше же
ља да мак си ми ра ју гла со ве на из бо ри ма (упор. Downs, 
1957, 28). Мо же се, та ко ђе, ре ћи да стран ке мак си ми
ра ју оче ки ва ни број ме ста у пар ла мен ту. По ли ти ча ри 
же ле моћ, пре стиж и при хо де, а све то мо гу да по стиг
ну уве ћа њем ути ца ја стран ке. Ин ту и тив но ова прет
по став ка мо же да бу де про бле ма тич на јер стран ке у 
ре ал но сти мо ти ви ше ком би на ци ја же ља за осва ја њем 
вла сти и им пле мен та ци јом по ли ти ке. Та ко ђе, раз ли
чи ти дру штве ни фак то ри мо гу да ути чу на по ли ти ке 
стра на ка и њи хо во по зи ци о ни ра ње на из бо ри ма. Ме
ђу тим, у овом тек сту је узе та у об зир са мо јед на, по ме
ну та мо ти ва ци ја, и ана ли зи рам ка кве су ње не им пли
ка ци је.

•  Прет по ста вљам да се стран ке по на ша ју као да су јед
на осо ба. То зна чи да по сто ји пот пу но сла га ње оних 
ко ји до но се од лу ке у пар ти ја ма (упор. Downs 1957, 
26–27). У ре ал но сти ства ри ни су та ко јед но став не и 
оправ да ност ове прет по став ке је оспо ра ва на у но ви
јој ли те ра ту ри (в. Мла де но вић, 2013, 31–33). Стран ке 
ни су ствар но је дин стве не, ни ти има ју објек тив но по
сто ја ње не за ви сно од сво јих чла но ва. Ме ђу тим, чак и 
ка да по сто је уну тар стра нач ке раз ли ке, би ра чи по др жа
ва ју стран ку од ко је у це ло сти оче ку ју нај ве ћу ко рист. 
Уну тар стра нач ке раз ли ке су об у хва ће не је дин стве ном 
про це ном по зи ци је стран ке (38).

•  Ме ња ње по ли ти ка стра на ка не пред ста вља тро шак за 
њих. У ствар но сти би ова прет по став ка би ла кон тра
ин ту и тив на. Стран ке ко је ме ња ју про гра ме се сма тра ју 
не ис кре ним и то ве ро ват но ре зул ти ра опа да њем по др
шке, без об зи ра на њи хо ву по зи ци ју. Ма ње, као и про
ме не ко је ни су че сте мо гу да де лу ју при хва тљи ви је. Ту 

2 Све ове прет по став ке су ве за не за де мо крат ски ка рак тер по рет ка и, са же то 
из ра же но, у скла ду су са Да ун со вим (в. Downs, 1957, 23–24).
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се од мах мо же уочи ти про блем ко је се про ме не мо гу 
сма тра ти ма њим. Ме ђу тим, упр кос про бле ма тич но сти, 
ова прет по став ка омо гу ћа ва за не ма ри ва ње крат ко роч
них про бле ма про ме не по ли ти ка. Крат ко роч но гле да но 
про ме не по зи ци ја мо гу да има ју тро шко ве, али оне се 
чи не због оче ки ва не ду го роч ни је ко ри сти од по ве ћа ња 
гла со ва. Ко нач но, рад не укљу чу је вре мен ски фак тор, 
та ко да се о под сти ца ји ма ко је стран ке има ју и про ме
на ма по зи ци ја мо же раз ми шља ти као да се де ша ва ју 
по сте пе но и у ду жем пе ри о ду. 

О би ра чи ма:

•  Сви би ра чи има ју јед но вр шне пре фе рен ци је. То зна
чи да сви они има ју по тач но јед ну иде ал ну тач ку на 
ди мен зи ји по ли ти ке. Са уда ља ва њем од ње, све дру ге 
тач ке су ма ње пре фе ри ра не, у за ви сно сти од ове уда
ље но сти. Сва ки би рач би нај ра ди је гла сао за стран ку 
ко ја је по зи ци о ни ра на у овој иде ал ној тач ки, а ако то 
ни је мо гу ће, у сле де ћој нај бли жој.

•  Гра ђа ни су пот пу но ин фор ми са ни о по ли тич кој по ну
ди (има ју пер фект ну ин фор ма ци ју). Про бле ми це не 
гла са ња, ре пу та ци је и кон зи стент но сти по ли ти ке не ће 
би ти раз ма тра ни.

•  Иде ал не тач ке гла са ча су уни форм но ди стри бу и ра не 
дуж ли ни је по ли тич ког рас це па. По сле ди ца ове прет
по став ке је сте да је ме ди ја на иден тич на сре ди ни рас
це па. Ти ме је по јед но ста вље но гра фич ко пред ста вља
ње про ме на по зи ци ја на рас це пу. Бу ду ћи да је тра жња 
не е ла стич на (в. сле де ћу прет по став ку), ова прет по
став ка не ма по сле ди це на са мо из во ђе ње за кљу ча ка.

•  Сви гла са ју и има ју са мо по је дан глас. То ефек тив но 
зна чи да је тра жња не е ла стич на, јер се из ла зност би ра
ча на из бо ри ма не ме ња у за ви сно сти од то га ка ква је 
по ну да стра на ка.

•  Гла са ње је искре но (Downs, 1957, 48).

О пар тиј ском си сте му:

•  Ова прет по став ка ће зна чи ти кључ ну раз ли ку од Да
ун со вог мо де ла и омо гу ћи ће ње го ву при ме ну на Ср
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би ју. Прет по ста вљам да се ра ди о так ми че њу стра на ка 
у ви ше пар тиј ском си сте му, ка кав ти пич но по сто ји у 
др жа ва ма са про пор ци о нал ном из бор ном фор му лом. 
Стран ка са ви ше осво је них гла со ва ни је ауто мат ски 
она ко ја до ла зи на власт, као што је у слу ча ју САД и 
ве ћин ских из бо ра. На при мер, Да унс је прет по ста вљао 
да са мо јед на пар ти ја или ко а ли ци ја до ла зи на власт 
(Downs, 1957, 23).

Од на ве де них прет по став ки (о по ли тич ком си сте му, 
стран ка ма, би ра чи ма и пар тиј ском си сте му) пр ве три од го ва ра
ју Да ун со вим. Он их или екс пли цит но по ми ње или под ра зу ме ва. 
По след ња на ве де на (о из бор ном си сте му) зна чи на пу шта ње ње го
вих прет по став ки и омо гу ћа ва ана ли зу ви ше пар тиј ског си сте ма. У 
сле де ћој гла ви же лим да раз мо трим ка ква пред ви ђа ња по на ша ња 
стра на ка мо же мо да на чи ни мо на осно ву ова квих прет по став ки.

3. Теоријска предвиђања

До са да сам об ја снио прет по став ке ана ли зе по ли тич ких 
стра на ка, те ка кве су слич но сти и раз ли ке у од но су на Да ун сов мо
дел. Ако же ли мо при ме ну про стор не ана ли зе стра нач ке кон ку рен
ци је на Ср би ју, тре ба ло би да раз мо три мо по на ша ње ви ше од две 
пар ти је у по ли тич кој утак ми ци. По че ћу од нај јед но став ни је прет
по став ке да их је три и раз мо три ћу мо гућ ност по ја ве но вих. Овај 
рад не ма та ко ве ли ку ам би ци ју да по ну ди све о бу хват но об ја шње ње 
кон ку рен ци је стра на ка, ни ти да су ге ри ше по сти за ње екви ли бри ју
ма као ста бил ног ис хо да стра нач ког над ме та ња. Ана ли зи рам про
ме не по зи ци ја стра на ка ко ји пре тен ду ју да уна пре де раз у ме ва ње 
са мо де ла стра нач ког ра да. На ме ре су ми да пред ло жим об ја шње
ње те жње ка цен тру по ли тич ке ди мен зи је, као и код дво пар тиј ских 
си сте ма, али и обр ну те те жње ка по ли тич ким екс тре ми ма. О пр вој 
те жњи пи шем као о цен три пе тал ној, док о дру гој као о цен три фу
гал ној тен ден ци ји. 

Не ка су стран ке A, B и C рас по ре ђе не као на Слици1, на 
ко јој су L и D екс трем не тач ке ре ле вант не ди мен зи је по ли ти ке. 
Ва жно је при ме ти ти да увек по сто је тач но две екс трем не стран
ке. „Екс трем ним стран ка ма“ на зи вам оне ко је су пр ве са ле ве и 
де сне стра не ди мен зи је по ли ти ке (A и C на овој сли ци). Овај тер
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мин не ма ика кво вред но сно зна че ње, већ ис кљу чи во опи сно. Чак 
иако по сто ји ве ћи број стра на ка у си сте му, увек ће по сто ја ти са мо 
две екс трем не. По што стран ке до би ја ју гла со ве би ра ча ко ји су им 
нај бли жи на ди мен зи ји, стран ка A би осво ји ла LA+ AB гла со ва. 
Стран ка B би осво ји ла AB+ BC, док би C осво ји ла BC+CD. 

Слика1.Позицијетристранке

Ка кво би би ло по на ша ње стра на ка ко је же ле да уве ћа ју 
по др шку би ра ча? Ка да су у пи та њу екс трем не стран ке, то се јед
но став но по сти же по ме ра њем ка сред њем би ра чу. Већ је по ме нут 
Да ун сов за кљу чак да стран ке на мер но ме ња ју про гра ме да ви ше 
ли че јед на на дру гу (гла ва 1). Да кле, у ви ше стра нач ким као и дво
пар тиј ским си сте ми ма тре ба оче ки ва ти по сто ја ње цен три пе тал не 
тен ден ци је по ме ра ња стра на ка. Ме ђу тим, же лим да ар гу мен ту јем 
да ви ше пар тиј ске си сте ме, за раз ли ку од ових дру гих, ка рак те ри ше 
и цен три фу гал на тен ден ци ја по ја ве или по ме ра ња ка екс трем ним 
тач ка ма. Она има два ви да ко ја се ма ни фе сту ју у мо гућ но сти по ја
ве но вих пар ти ја и по на ша њу већ по сто је ћих.

Пр во, раз мо три мо мо гућ но сти по ја ве но вих стра на ка. 
Те но ве стран ке не мо ра ју ну жно би ти но во на ста ле, не го мо гу да 
бу ду и не ке мар ги нал не ко је су већ по сто ја ле, али ни су успе ва ле 
да пре ђу цен зус. У Ср би ји по сто ји ви ше де се ти на ре ги стро ва них 
стра на ка и вр ло је ве ро ват но да мно ге не пар ла мен тар не по сто је 
са иде ал ним тач ка ма дуж чи та ве ди мен зи је по ли ти ке. Оне же ле 
да уве ћа ју сво ју по пу лар ност, ако за то има ју при ли ку. Ме ђу тим, 
на осно ву Ди вер же о вих хи по те за по ме ну тих у гла ви 1, у про пор
ци о нал ним из бор ним си сте ми ма, ceterisparibus, не по сто ји фак
тор ко ји би обес хра брио по ја ву но вих стра на ка као код ве ћин ских. 
Њи хо ва је ди на пре пре ка је из бор ни цен зус. Ако је цен зус ма њи, 
пар ла мен та ри за ци ја је лак ша и обрат но. Да кле, да би смо на ди мен
зи ји по ли ти ке иден ти фи ко ва ли но ву стран ку D, она тре ба да пре ђе 
цен зус. Ка ко би се по зи ци о ни ра ле ове но ве стран ке?

Но ве пар ти је мо гу да бу ду екс трем не или неекс трем не. 
Же лим да об ја сним да им је мно го лак ше да бу ду екс трем не. За
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ми сли мо да на по сто је ћој ди мен зи ји по ли ти ке сво ју шан су да по
ста ну пар ла мен тар не тра же но ве стран ке D1 и D2 (Слика2). Ако би 
но ва стран ка D1 би ла екс трем на, мак си ми ра ла би оче ки ва ну по др
шку би ра ча по ста вља њем тик по ред А. На тај на чин она би мо гла 
да ра чу на на го то во све гла со ве са ли ни је LA. Ме ђу тим, ако је но ва 
стран ка неекс трем на (D2), он да је она са ста но ви шта мак си ми ра
ња гла со ва ин ди фе рент на пре ма по зи ци ји где се тач но по ста вља. 
Она све јед но до би ја број гла со ва ко ји је јед нак

AD2 + D2B = (AD2 + D2B) = AB.

Да кле, да би но ва стран ка пре шла цен зус по треб но је или 
да је број гла со ва LA или AB до вољ но ве ли ки да јој то до зво ља
ва. Но вим стран ка ма је у пр вом слу ча ју по треб но дво стру ко ма ње 
отва ра ње про сто ра на ди мен зи ји по ли ти ке за де ло ва ње да би пре
шле цен зус не го у дру гом. То не зна чи да стран ка са про цен том по
др шке би ра ча ко ји је јед нак цен зу су ауто мат ски по ста је пар ла мен
тар на. Гла са чи и спон зо ри мо гу да се по на ша ју стра те шки и да не 
по др жа ва ју стран ку ко ја очи глед но има ма ње шан се да по бе ди или 
да фор ми ра ко а ли ци ју на кон из бо ра. Да кле, пси хо ло шки раз ло зи 
мо гу да обес хра бре гла са ње за не ку стран ку (в. ви ше у Cox и Shu
gart, 1996). Ме ђу тим, чак иако прет по ста ви мо да је стран ка ма по
тре бан ве ћи ни во по др шке ме ђу би ра чи ма да би пре ва зи шли ефек
те у ко је спа да ју пси хо ло шки раз ло зи ко ји обес хра бру ју гла са ње за 
њих или не до ста так пре по зна тљи во сти име на (namerecognition), 
по ме ну ти ре зон ва жи. Про стор за де ло ва ње но вих стра на ка тре ба 
да је дво стру ко ве ћи ако су неекс трем не. 

Слика2.Појавановестранке

На при мер, у Ср би ји се стран ка Г17 плус на кон по ја вљи
ва ња за ла га ла за исто риј ски ком про мис Ср ба и Ал ба на ца на Ко со
ву (Ком шић, 2007, 35). По ње ном ви ђе њу, би ло је ло ше за Ср би ју 
да вре ме ном Ср би по ста ну ма њи на у др жа ви. Сто га је она пред ла
га ла за по чи ња ње ди ја ло га из ме ђу Ср ба и Ал ба на ца на Ко со ву, уз 
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по сре до ва ње ве ли ких си ла. Ме ђу тим, кра јем 2003. го ди не, Г17 је 
убла жио сво је ста во ве и по др жа вао по ли ти ку „стан дар ди пре ста
ту са“ (36). Да кле, ова стран ка је по по ја вљи ва њу за сту па ла екс
трем ну по ли ти ку ко ја би фак тич ки во ди ла не за ви сно сти Ко со ва и 
ко ја та да ни је за сту па на од дру гих ва жни јих стра на ка. Ипак, Г17 је 
сво ју по зи ци ју ка сни је уме рио, про це њу ју ћи ве ће ко ри сти од уме
ре не по ли ти ке. На при мер, Г17 је мо гао да про це ни уочи из бо ра да 
би уме ре ни јом по зи ци јом био при хва тљи ви ји ко а ли ци о ни парт нер 
(в. о ово ме у Pritchett и Spoon, 2012, 22–23).

Дру го, раз мо три мо по на ша ње већ по сто је ћих пар ти ја. 
При ме ти мо да цен три пе тал на тен ден ци ја екс трем них стра на ка 
ста вља неекс трем ну B у све ло ши ју по зи ци ју јер се сма њу је број 
би ра ча ко ји ма је она нај бли жа. На по слет ку, да би уве ћа ла број би
ра ча, њој по ста је ра ци о нал но да се по ме ри и „пре ско чи“ јед ну од 
екс трем них стра на ка (Слика3). Су прот но ово ме, Да унс је у Еко
номскојтеорији ис кљу чио мо гућ ност да стран ке чи не пре ска ка ња. 
До пре ска ка ња би би ло ра ци о нал но да до ђе ка да 

LA ∨ CD > AB + BC,

LA ∨ CD > (AB + BC),

LA ∨ CD > AC.

Дру гим ре чи ма, чим се на кра је ви ма ди мен зи је отво ри 
до во љан про стор да стран ка уве ћа по др шку би ра ча у од но су на 
неекс трем ну по зи ци ју, њој по ста је ра ци о нал но да „пре ско чи” екс
трем ну стран ку C (или A) и по зи ци о ни ра се у по ло жа ју B1. Та ко 
мо же да од се че нај ве ћи део би ра ча са екс тре ма по ли тич ке ди мен
зи је.

Слика3.Прескакањенеекстремнестранке 

Прет ход на два слу ча ја об ја шња ва ју да у ви ше стра нач ком 
так ми че њу по сто ји и цен три пе та ла и цен три фу гал на тен ден ци ја. 
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Екс трем не стран ке же ле да уве ћа ју гла со ве по ме ра њем ка цен тру, 
али ти ме мо гу да отво ре про стор за но ве кон ку рен те на екс тре ми
ма. Ова ана ли за је да ле ко од то га да бу де ис црп на. Она су ге ри ше 
из ве стан ре зон ко јим се стран ке мо гу во ди ти, ко ји не мо ра да бу
де је дин ствен. На про тив, по сто је фак то ри ко ји спре ча ва ју про ме не 
по зи ци ја стра на ка у ко је спа да ју по ли тич ке иде о ло ги је ко ји ма су 
стран ке при вр же не и ве зе стра на ка са дру штве ним гру па ма (син
ди ка ти). Са по зи тив не стра не, ло гич но је прет по ста ви ти да ови ин
хи би ра ју ћи фак то ри бу ду сна жни је при сут ни у зе мља ма са ду жом 
тра ди ци јом де мо крат ског над ме та ња, за раз ли ку од оних са мла
ђом де мо кра ти јом. За то би и по ме ра ња стра на ка у Ср би ји са сла
бом кон со ли до ва но шћу стра нач ке сце не мо гла да бу ду ди на мич ни
ја не го у ста ри јим де мо кра ти ја ма. У сле де ћој гла ви ћу пред ло жи ти 
ка ко ова те о риј ска ана ли за мо же да по мог не раз у ме ва ње по зи ци о
ни ра ња стра на ка у Ср би ји. 

4. Позиционирање странака у Србији

На кон што сам у прет ход ној гла ви те о риј ски ана ли зи рао 
под сти ца је за мо гу ће про ме не по зи ци ја стра на ка, у овој гла ви ћу се 
окре ну ти укла па њу те о ри је са ем пи ри јом. Као што је по ме ну то на 
по чет ку ра да, у овој гла ви ћу се ко ри сти ти ЕУ–Ко со во ди мен зи јом 
по ли ти ке. Ана ли зи ра ћу по зи ци о ни ра ње стра на ка у Ср би ји у пе ри
о ду од 2003. до 2012. го ди не. Огра ни ча вам се на овај пе ри од из три 
раз ло га. Пр ви је да су из бо ри ко ји су прет хо ди ли они ма из 2003. 
го ди не, пар ла мен тар ни из бо ри из 2000. го ди не, би ли ре а ли зо ва ни 
у „пра вим по стре во лу ци о нар ним при ли ка ма“ (Па вло вић и Ан то
нић, 2007, 86). Тек се 2003. го ди не де си ло да власт, на кон што је 
ор га ни зо ва ла из бо ре, мир но при хва ти по раз (103). Сто га је ана ли
за де мо крат ског по ли тич ког так ми че ња стра на ка мно го по год ни ја 
на кон ове го ди не. Осим то га, Ко со во је у пр вом пе ри о ду на кон па
да Ми ло ше ви ћа би ло ван фо ку са по ли тич ке де ба те и по ли ти ча ри 
су из бе га ва ли рас пра ве о ду го роч ној бу дућ но сти Ко со ва (Bi e ber, 
2003, 7). Сто га је те шко уоп ште при ме ни ти по ме ну ту ди мен зи ју на 
ана ли зу пе ри о да од па да Ми ло ше ви ћа до 2003. го ди не. Ко нач но, 
огра ни чи ћу ана ли зу из бо ри ма из 2012. го ди не. Вла да ко ја је фор
ми ра на на кон тих из бо ра је при хва ти ла Бри сел ски спо ра зум ко јим 
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се defacto при зна је не за ви сност Ко со ва, те је ди ле ма ЕУ или Ко со
во у ве ли кој ме ри из гу би ла на зна ча ју (в. Мла де но вић, 2014).

Фо ку си ра ћу се на по зи ци о ни ра ње нај ва жни јих стра на ка 
у Ср би ји у по ме ну том пе ри о ду: ДСа, ДССа и СРСа, те стра на ка 
ко је су се од њих одво ји ле. Пр ве две пар ти је су у пе ри о ди ма да ва ле 
пред сед ни ке вла де, а СРС је кон зи стент но би ла нај ја ча по је ди нач
на пар ти ја. Уве рен сам да тач на по зи ци ја сва ке од ових стра на ка на 
ди мен зи ји по ли ти ке мо же да бу де спор на, на ро чи то на гра фич ким 
при ка зи ма у да љем тек сту. Ме ђу тим, ми слим да су у да љој ана ли зи 
тач но при ка за ни њи хо ви ре ла тив ни од но си.

На кон рас па да ДОСа и из бо ра 2003. ре ла тив ни по ло жај 
пар ти ја мо же гру бо да се пред ста ви као на Слици5. ДС је стран ка 
ко ја је од па да Ми ло ше ви ћа да ва ла при о ри тет по ли ти ка ма ко је би 
во ди ле при сту па њу ЕУ. Ан то нић (2007, 58–62) иден ти фи ку је не ко
ли ко по зи ци ја стра на ка на по ли тич кој сце ни Ср би је. На ле вој стра
ни ди мен зи је на Слици4, на осно ву ње го ве ана ли зе, на во дим две 
по зи ци је: А) тре ба од мах и без у слов но при сту пи ти ЕУ и при зна ти 
не за ви сност Ко со ва и Б) по др жа ва се ин те гра ци ја у ЕУ али то ни је 
раз лог да Ко со во бу де не за ви сно. По Ан то ни ћу (62), ДС је за у зи
ма ла по зи ци ју из ме ђу А и Б. ДСС је та ко ђе стран ка ко ја се за ла же 
за „уче шће на ше др жа ве у ре ги о нал ним и европ ским ин те гра циј
ским про це си ма ко ји су у ин те ре су срп ског на ро да“ (Ву ко ма но
вић, 2007, 99).  Ме ђу тим, она је са ма њом по др шком ен ту зи ја ста у 
при сту па њу ЕУ ме ђу гра ђа ни ма, а ве ћом по др шком скеп ти ка и као 
та ква је де сни ја од ДСа, на по ло жа ју око цен тра (в. Ор ло вић, 2008, 
522). СРС за у зи ма де сну по зи ци ју са нај ма њим сте пе ном по др шке 
иде ји при сту па ња ЕУ ме ђу сим па ти зе ри ма.

Слика4.ПоложајистранаканаконраспадаДОСа
иизбора2003.године

У пе ри о ду пр ве Ко шту ни чи не вла де ДС кон ти ну и ра но 
убла жа ва су ко бе са ДССом и иде о ло шки му се при бли жа ва, што 
је ве ро ват но и олак ша ло ка сни је ства ра ње за јед нич ке вла де. У го
ди на ма ко је сле де, ДС је остао на ве о ма слич ним по зи ци ја ма на 
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ди мен зи ји по ли ти ке, из ра жа ва ју ћи при вр же ност и ци љу од бра не 
Ко со ва и при сту па ња ЕУ. Ме ђу тим, ово збли жа ва ње стра на ка и 
по ме ра ње ДСа од екс тре ма ЕU отва ра мо гућ ност за по ја ву но вог 
игра ча из ре до ва ове стран ке на екс трем ној по зи ци ји. Та ко ЛДП 
фор мал но од 2005. пре у зи ма по зи ци је ко је је ДС имао кра јем 2001. 
(Слика5) (Ком шић, 2007, 38). Ан то нић (2007, 62) та ко ђе об ја шња
ва да је ДС у вре ме по де ле био на де сни јем по ло жа ју не го у прет
ход но вре ме.

Слика5.ПомерањеДС–аинаступЛДПа2005.године

У на ред ном пе ри о ду до ла зи до по ме ра ња ДССа и СРСа. 
Пред сед ник ДССа, Ко шту ни ца, је у екс по зеу ка да је дру ги пут би
ран за пред сед ни ка вла де 2007. го ди не об ја снио зна чај Ко со ва и 
ЕУ. По ње му, пр ви и прин цип од нај ве ћег зна ча ја је би ло очу ва ње 
по ло жа ја Ко со ва са гла сно Уста ву РС (ДСС, 2007, 344). Ме ђу тим, 
од ре ла тив но цен трал не по зи ци је на ди мен зи ји по ли ти ке, ДСС се 
вре ме ном по ме ра уде сно. ДСС је био про тив пот пи си ва ња Спо ра
зу ма о ста би ли за ци ји и при кљу че њу (ССП) 2008. го ди не, ако овај 
не са др жи од ре ђе ње да је Ко со во део Ср би је. У из бор ној кам па њи 
за пар ла мент исте го ди не, ДСС је за го ва рао иде ју да Ср би ја тре ба 
да на ста ви при сту па ње ЕУ са мо ако ова ор га ни за ци ја при хва ти це
ло ви ту Ср би ју (са Ко со вом). У пе ри о ду док је би ла ван ре пу блич ке 
вла сти, од 2008. до 2012. го ди не, ова стран ка је још оштри је кри ти
ко ва ла ЕУ. По ње ном ви ђе њу, ЕУ је тра жи ла од Ср би је по сте пе но 
при зна ње не за ви сно сти Ко со ва, ЕУ је по ни жа ва ла Ср би ју и ра ди ла 
је у ин те ре су ал бан ских ин сти ту ци ја на Ко со ву (ДСС 2012а; ДСС, 
2012б). ДСС је сто га био про тив при сту па ња ЕУ, што га ја сно по
ме ра уде сно (Слика6). Са дру ге стра не, СРС ре то рич ки, иако не 
про грам ски, све ви ше при хва та иде ју при сту па ња ЕУ. Ово се ја
сно при ме ћу је у пред сед нич кој кам па њи 2008. го ди не, у ко јој се 
по ја вљу ју из ја ве да би и То ми слав Ни ко лић мо гао да во ди Ср би ју 
у Евро пу, баш као и Бо рис Та дић. Упр кос то ме, ова стран ка стра
те шки за др жа ва дво сми сле ност у де ло ва њу, ко ја се ма ни фе сту је и 
од ба ци ва њем ССПа.
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Слика6.Главнапомерањаупериоду2006–08.

Кра јем 2008. го ди не до ла зи до из два ја ња СНСа из СРСа. 
У по ли тич ком дис кур су СНСа је све ви ше те ма ве за них за при сту
па ње ЕУ, а ова стран ка идеј но све ви ше под се ћа на ДС. По ли ти ка 
Бо ри са Та ди ћа је у пе ри о ду од 2008. до 2012. го ди не, ка да је ДС 
во дио вла ду, би ла по зна та по фор му ли: ЕУ и Ко со во. Та дић је об ја
шња вао да др жа ва тре ба да те жи члан ству у ЕУ, али и да тре ба да 
се бо ри за ин те ре се Ср би је на Ко со ву. Ту, на из глед успе шну, фор
му лу осва ја ња вла сти при хва та СНС. Ова стран ка при хва та стра
те шки циљ при сту па ња ЕУ, али од ба цу је мо гућ ност не за ви сно сти 
Ко со ва. Са дру ге стра не, ма њи оста так СРСа од луч но за у зи ма екс
трем ну по зи ци ју од ба цу ју ћи при сту па ње ЕУ као „нај ве ћег зла“ ко
је би за де си ло Ср би ју, по Ше ше ље вом ви ђе њу (Слика7).

Слика7.ПоделаСРСа2008.иновепозиције

5. Дискусија и закључак

Ми слим да се те о риј ска пред ви ђа ња у ве ли кој ме ри укла
па ју са про ме на ма по зи ци ја нај ва жни јих стра на ка у Ср би ји. Не ка да 
екс трем не пар ти је, пр во ДС а он да и СРС, се по сте пе но по ме ра ју 
ка цен тру. То је по ме ра ње ко је сам у гла ви 3 об ја снио као ра ци о
на лан по тез ко јим екс трем не стран ке мо гу да уве ћа ју оче ки ва ну 
по др шку би ра ча. За и ста, ДС на тај на чин до би ја на по пу лар но сти 
ко ја кон ти ну и ра но ра сте до 2008. За то вре ме не ка да нај по пу лар
ни ји ДСС кон стант но гу би на по пу лар но сти (в. у Ор ло вић, 2008, 
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592596). Та ко ђе, СРС је по сте пе но убла жио ан ти е вроп ску ре то
ри ку. Оба ова по ме ра ња не ка да екс трем них пар ти ја (у опи сном 
зна че њу) су жа ва ју мо гућ но сти по зи ци о ни ра ња ДССа и ути чу не
га тив но на ње го ву по пу лар ност. У гла ви 3 сам су ге ри сао да неекс
трем на стран ка мо же да ра ци о нал но пре ско чи не ку од екс трем них 
стра на ка, у ова квом слу ча ју. Ово од го ва ра про ме ни по зи ци је ко ју је 
ДСС од лу чио да учи ни. Ова стран ка, угро же на по ме ра њем ДСа и 
СРСа ка цен тру, чи ни „пре скок“ ка де сној стра ни ди мен зи је, усва
ја ју ћи ен ти е вроп ску ре то ри ку ве о ма слич ну оној по ко јој је не ка да 
СРС био пре по зна тљив. 

Мо гу ћа при мед ба на до са да шњу ана ли зу је да се не мо же 
раз ми шља ти о ДСу или ДССу као по је ди нач ним стран ка ма, јер су 
обе би ле чла но ви ко а ли ци је у из бор ним про це си ма у Ср би ји. Мо
же ли ово да бу де про блем за за кљу чи ва ње у тек сту? Ми слим да то 
ни је ну жно слу чај. На при мер, Ба ке и Си тер ана ли зи ра ју пар тиј ску 
ко ле бљи вост (volatility) у бив шој Ис точ ној Евро пи и су сре ћу се са 
слич ним про бле мом (Bak ke и Sit ter, 2005, 250). Они би ра ју да тре
ти ра ју стран ке ко је се де ле и спа ја ју из ме ђу из бо ра као је дан блок, 
ка ко не би ве штач ки уве ћа ва ли пар тиј ску ко ле бљи вост. Има ју ћи у 
ви ду овај при мер, ми слим да је оправ да но и у слу ча ју Ср би је иден
ти фи ко ва ти са мо глав не стран ке ко је су по ме ну те у овом тек сту, а 
за не ма ри ти у овој ана ли зи њи ма бли ске ко а ли ци о не чла но ве. Ако 
се чла ни це ко а ли ци је за јед но по ме ра ју, он да оне ефек тив но на сту
па ју као је дан блок. Осим то га, опи са не тен ден ци је уве ћа ва ња и 
сма њи ва ња по пу лар но сти ДСа и ДССа ва же и ка да се по сма тра ју 
по је ди нач не стран ке и ко а ли ци је ко је су пред во ди ле. 

Цен три пе тал на тен ден ци ја екс трем них стра на ка отва ра 
про стор за по ја ву но вих стра на ка на кра је ви ма ди мен зи је. Пр ва 
зна чај ни ја стран ка ко ја се у опи са ном пе ри о ду по ја ви ла на екс
трем ној по зи ци ји је ЛДП. То је је ди на од ста ра на ка ко ја је пре шла 
из бор ни цен зус, ко ја је отво ре но твр ди ла да је Ко со во defacto већ 
би ло не за ви сно и да Евро па не ма ал тер на ти ву. Ова ква по ли ти ка 
ЛДПа ја сно по зи ци о ни ра ову стран ку на ле ву екс трем ну по зи ци ју 
опи са не ди мен зи је по ли ти ке, што ни је не слич но те о риј ским пред
ви ђа њи ма из гла ве 3. 

На дру гој, де сној, стра ни ди мен зи је је СРС, ко ја је пре о
ста ла на кон из два ја ња СНСа. У овој си ту а ци ји по сто ји про блем 
за пред ви ђа ња из гла ве 3, јер СРС ни је но ва стран ка ко ја се по ја
ви ла на екс трем ној по зи ци ји. Она је за пра во ста ра стран ка, док је 
СНС та ко ја је но во на ста ла. Ме ђу тим, одва ја ње СНСа од СРСа 
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то ком 2008. го ди не пред ста вља спе ци фич ну си ту а ци ју. Пре то га је 
не ко ли ко го ди на фак тич ки ли дер СРСа био То ми слав Ни ко лић. У 
том пе ри о ду је већ би ло еви дент но по ме ра ње СРСа од кра је ва ди
мен зи је (укљу чу ју ћи из бо ре 2008. го ди не, као што је по ме ну то у 
гла ви 4). Но ва Ни ко ли ће ва стран ка, СНС, је на ста ви ла те жњу ка 
по ли тич ком цен тру. Са дру ге стра не, од одва ја ња СНСа, за пра во 
је СРС чвр сто за у зео екс трем ну, ан ти е вроп ску по зи ци ју. Сто га је 
фак тич ко ста ње та кво да бих пре ре као као да се СРС из дво јио из 
СНСа, а не обр ну то (ка да је реч о по зи ци о ни ра њу стра на ка на ди
мен зи ји). У сва ком слу ча ју, цен три пе тал на тен ден ци ја СРСа пре 
2008. го ди не је омо гу ћи ла да но ва стран ка угра би по зи ци ју на екс
тре му, а то је но ви СРС (на кон 2008). 

У овом ра ду сам по ку шао да те о риј ски обра зло жим ка кво 
по зи ци о ни ра ње стра на ка тре ба оче ки ва ти у слу ча ју да је ана ли зи
ра но ви ше пар тиј ско так ми че ње. Об ја снио сам скуп прет по став ки 
под ко ји ма се мо же оче ки ва ти цен три пе тал но и цен три фу гал но по
ме ра ње стра на ка, а за тим ана ли зи рао слу чај Ср би је. Ми слим да се 
ова те о риј ска пред ви ђа ња у ве ли кој ме ри по кла па ју са ствар ним 
про ме на ма по зи ци ја нај ва жни јих стра на ка у Ср би ји. Ин ту и тив но 
раз у ме мо да по зи ци о ни ра ње стра на ка не пред ста вља це ли ну њи хо
вог де ло ва ња, као и да оне ни су ис кљу чи во под стак ну те мо ти вом 
мак си ми ра ња гла со ва. Њи хо ве стра те ги је су знат но сло же ни је не го 
што их овај рад пред ста вља. Та ко ђе, на по зи ци о ни ра ње стра на ка 
у Ср би ји је ути ца ла ЕУ сво јом по ли ти ком усло вља ва ња у про це су 
при сту па ња (Мла де но вић, 2014). Сто га, овај рад мо же у нај бо љем 
слу ча ју да пред ло жи об ја шње ње са мо де ла мо ти ва стра на ка у Ср
би ји да се по зи ци о ни ра ју и по ме ра ју. 

Об ја шња ва ти про блем про стор ним мо де лом по ли ти ке, 
као и дру гим при сту пи ма ко ји по ти чу из те о ри је ра ци о нал ног из
бо ра, зна чи су ге ри са ти шта би би ло ло гич но да се де си под да тим 
прет по став ка ма. Ме ђу тим, чак иако мо дел мо же на за до во ља ва ју
ћи на чин да пред ви ди ствар на до га ђа ња, то не зна чи ну жно да су 
њи ме за и ста об ја шње не по ја ве. У нај бо љем слу ча ју се мо же из ве
сти за кљу чак да се ак те ри (као што су стран ке) по на ша ју „као да“ 
су ра ци о нал ни. Ова кво за кљу чи ва ње има сво је про бле ме (в. El ster, 
2007, 25 и да ље). Ар гу мен та ци ји у овом ра ду се, сто га, мо же упу
ти ти при го вор, као и дру гим ана ли за ма ко је се за сни ва ју на те о ри ји 
ра ци о нал ног из бо ра. Са дру ге стра не, ин стру мен та ли сти ма ова кав 
при го вор и ни је ва жан. Ва жна је са мо тач ност пред ви ђа ња, а не ис
прав ност прет по став ки.
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 Рад пред ста вља по ку шај ана ли зе по зи ци о ни ра ња стра на
ка у ви ше стра нач ком над ме та њу, што је не до вољ но ис тра же на те
ма у ли те ра ту ри ко ја по ти че из те о ри је ра ци о нал ног из бо ра и ба ви 
се про стор ном ана ли зом. Та ко ђе, овај рад по ку ша ва да об ја сни по
на ша ње стра на ка у Ср би ји, од но сно да осве тли раз ло ге за про ме не 
по зи ци ја нај ва жни јих стра на ка. По ку ша ји екс пла на ци је те о ри јом 
ра ци о нал ног из бо ра су до са да из о ста ја ли. Упр кос мо гу ћим при
мед ба ма, рад пред ла же об ја шње ње по на ша ња стра на ка ко је ба рем 
де ли мич но мо же да по мог не раз у ме ва њу под сти ца ја са ко јим су се 
су о ча ва ле. Мо жда би да ља ана ли за мо гла да по ну ди пот пу ни је раз
у ме ва ње стра нач ког по зи ци о ни ра ња. 
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Nikola Mladenović

POSITIONING OF POLITICAL 
PARTIES IN SERBIA IN LIGHT 

OF SPATIAL APPROACH TO 
POLITICS

S u m m a r y

This es say ap pli es spa tial me tap hor of party com pe ti tion to analysis 
of mul ti party com pe ti tion. Pre vi o us li te ra tu re was ma inly fo cu sed on 
twoparty com pe ti tion, which is typi cally as so ci a ted with plu ra lity 
vo ting systems. Ba sed on а set of as sump ti ons si mi lar to tho se of 
Downs, this es say the o re ti cally de ducts pos si ble po si ti ons of po li ti cal 
par ti es and advan ces its ap pli ca tion to po si ti o ning of par ti es in Ser
bia, 2003–2012. The re is a ten dency in mul ti party systems of par ti es 
con ver ging to the me dian (just li ke in twoparty com pe ti tion), but 
the re are al so in cen ti ves for par ti es to po si tion them sel ves at the ex
tre mes of po li ti cal di men sion. This es say ar gu es that the o re ti cal pre
dic ti ons are si mi lar to em pi ri cal fin dings from Ser bia, and to pre vi o us 
ex pert jud gments abo ut po si ti ons of most im por tant par ti es in it.
Keywords: Spa tial re pre sen ta tion, ra ti o nal cho i ce, po li ti cal par ti es, 
mul ti party system, Downs, Ser bia, EU and Ko so vo. 
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