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ОСНИВАЊЕ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКЕ 
ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ НА КРАЈУ 
ПРОЦЕСА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ*

Са же так
Аутор вр ши ана ли зу, на уч ну ева лу а ци ју и мо гу ће прог но зе 

уло ге и ме ста у дру штву и у по ли тич ком жи во ту Со ци јал де мо крат-
ске пар ти је Ср би је, осно ва не де цем бра 2009. го ди не у Бе о гра ду. 
Тран зи ци ја у Ср би ји је, упр кос упо зо ре њи ма број них струч ња ка, 
спро ве де на по ви со кој це ни де ин ду стри ја ли за ци је, ви со ке и трај не 
не за по сле но сти, си ро ма штва. нај ве ћу це ну пла ти ли су ин ду стриј-
ски рад ни ци. При ва ти за ци ја спро ве де на по мо де лу За ко на о при ва-
ти за ци ји ни је омо гу ћи ла је дан од стра те шких ци ље ва при вре де: јак 
до ма ћи сек тор ма лих и сред њих пред у зе ћа (МСП), већ је ство ре-
на за ви сна при вре да са мо но по лом мул ти на ци о нал них ком па ни ја. 
Из воз је стаг ни рао и због де ло ва ња свет ске еко ном ске кри зе, те се 
за ду же ност зе мље по сле 2008. го ди не дра стич но по ве ћа ва. У та-
квим окол но сти ма осно ва на је но ва, Со ци јал де мо крат ска пар ти ја 
Ср би је, чи је про грам ске до ку мен те усво је не на осни вач ком кон-
гре су аутор ов де ана ли зи ра и оце њу је.
Кључ не ре чи: тран зи ци ја, де ин ду стра и ја ли за ци ја, Со ци јал де мо крат ска 

пар ти ја Ср би је, не за по сле ност, свет ска еко ном ска кри за

*) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-
ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“ (149057 Д) ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за 
на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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УВОД

Осни вач ки кон грес Со ци јал де мо крат ске пар ти је Ср би је одр-
жан је 12. 12. 2009. го ди не у Бе о гра ду. Овај до га ђај та да ни је при-
ву као ве ли ку ме диј ску па жњу, што се мо же схва ти ти у кон тек сту 
са да шње еко ном ске, со ци јал не, по ли тич ке и оп ште дру штве не 
кри зе, али и за си ће но шћу гра ђа на по сто ја њем број них прет ход них 
стра на ка са со ци јал де мо крат ским на зи вом, ко је ни су оста ви ле зна-
чај ни јег тра га у про те кле две де це ни је. Кри за вред но сти ути че и 
на кри зу по ве ре ња гра ђа на у ин сти ту ци је, па и у ис кре не на ме ре да 
се по ли тич ки ар ти ку ли шу вред но сти со ци јал не прав де и ин те ре си 
оних ко ји жи ве од сво га ра да. У то ку про те клих два де сет го ди на на-
ста ло је ви ше ова квих по ли тич ких стра на ка ко је су се де кла ри са ле 
као со ци јал де мо крат ске: Ли га со ци јал де мо кра та Вој во ди не осно-
ва на је 1990. го ди не, за њом Со ци јал де мо крат ска пар ти ја Мом чи ла 
Трај ко ви ћа 1992. го ди не (от це пље њем од СПС), Со ци јал де мо крат-
ска уни ја на ста ла је 1996. го ди не  одва ја њем јед ног де ла члан ства 
Гра ђан ског са ве за, Вук Об ра до вић је осно вао Со ци јал де мо кра ти ју 
1997. го ди не. Ка рак те ри сти ка ових стра на ка је да ни су при до би-
ле ши ре члан ство, на ста ја ле су про це сом де ље ња или одва ја ња од 
ма тич не стран ке, што им ни је да ва ло ле ги ти ми тет аутен тич но сти. 
Објек тив но, нај ве ћа пре пре ка раз ви ја њу  по ли тич ке пар ти је са ова-
квим про гра мом је ве ли ко си ро ма штво ста нов ни штва, при вре де и 
др жа ве, у ко ме не ма мо гућ но сти да се вр ши пре ра спо де ла бо гат-
ства, ни ти др жа ва има сред ста ва за вр ше ње раз ли чи тих со ци јал них 
функ ци ја.  По сто ји још је дан раз лог ко ји је на стао у  до ма ћој по-
ли тич кој прак си, а то је од сту па ње Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је 
од из вор ног про гра ма и ти ме де за ву и са ње иде је ле ви це на ду жи 
рок у са мој Ср би ји. Про цес гло ба ли за ци је, са пре моћ ном нео ли бе-
рал ном иде о ло ги јом  не би ус пео да по ли тич ки и те о риј ски по бе ди 
у Ср би ји, да је по сто ја ла до вољ но кон зи стент на по ли тич ка сна га 
ко ја би се и прак тич ни бо ри ла за свет ра да. Ма ни пу ла тив ни од нос 
СПС пре ма соп стве ном про гра му, пре ма гра ђа ни ма, син ди ка ти ма и 
сви ма ко ји су озбиљ но схва ти ли ви ше стра нач ки по ли тич ки си стем 
и су шти ну со ци јал ног ди ја ло га, ство рио је от пор пре ма иде ји ле ви-
це. Иде о ло шки су ко би и не ги ра ње ан ти фа ши стич ке уло ге ју го сло-
вен ске и срп ске ле ви це пре и у то ку Дру гог свет ског ра та уда љи ли 
су мла де ге не ра ци је од ове иде је. 

На ци о нал но-др жав на про бле ма ти ка пред ста вља ле су при о-
ри тет но пи та ње за би ра че и основ ни тест успе шно сти по ли тич ких 
стра на ка у Ср би ји то ком 90-тих  и по сле 2000. го ди не. Тек ма сов на 
не за по сле ност сре ће па жњу на еко ном ска и со ци јал на пи та ња. О 
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сло же ним пи та њи ма по ли тич ког и др жав ног ле ги ти ми те та пи са-
ли су Вла дан Стан ко вић1), Жар ко Об ра до вић2), Иљаз Осман лић3), 
Дра ган Ж. Мар ко вић4), по себ но о кор пу су про бле ма ве за них за по-
ли тич ке стран ке пи са ли су мла ђи ауто ри у ча со пи су Срп ска по-
ли тич ка ми сао, Вла дан Стан ко вић,5) „Иде о ло ги је: од со ци о ло шке 
ана ли зе до по ли тич ке прак се“, и Ди ја на Ву ко ма но вић, „За што (ни)
су ли бе ра ли – Г17плус и ЛДП?“6) За о штре на на ци о нал на и со ци јал-
на пи та ња ства ра ће кон флик те и убу ду ће, што пред ста вља иза зов 
за по ли ти ко ло ге и прав ни ке да се фо ку си ра ју на рас пра ве о те о риј-
ским, иде о ло шким  и прак тич ким прет по став ка ма и раз ре ше њи ма 
ових од но са. Сва ка ко да по ја ва сва ког но вог по ли тич ког су бјек та 
на та ко сло же ној, по ли тич ки не до вољ но уре ђе ној и ви со ко не то ле-
рант ној сре ди ни, отва ра но ва пи та ња о кон фи гу ра ци ји по ли тич ких 
од но са у да љој пер спек ти ви по ли тич ког жи во та Ср би је.

Тран зи ци ја је у зе мља ма Ис точ не Евро пе, упр кос до бро на-
мер ним са ве ти ма струч ња ка упу ће ним њи хо вим по ли тич ким ели-
та ма и син ди ка ти ма, на не ла знат не ште те, кроз уру ша ва ње до ма ће 
при вре де, ви со ку не за по сле ност, сла бље ње до ма ће ва лу те и све у-
куп ну ре тро град ност дру штве них про це са, уме сто оче ки ва не (обе-
ћа ња су да ва на од стра не за пад них еко ном ских екс пе ра та, функ ци-
о не ра Свет ске бан ке за раз вој и Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да).  
Ср би ја је због ста ту са изо ло ва не и бло ки ра не при вре де и бом бар-
до ва ња 1999. го ди не, ве о ма ка сно за по че ла са тим про це сом. Бо ло 
је до вољ но вре ме на да се са гле да ју и про це не нај те же по сле ди це 
јед но стра не при ме не нео ли бе рал ног мо де ла при ва ти за ци је, као 
што је де зин ду стри ја ли за ци ја чи та вих обла сти и по сле дич но ми-
гри ра ње ста нов ни штва. 

Си ро ма штво и не за по сле ност су до ве ли до иден тич них по-
сле ди ца као и у прет ход ним зе мља ма: до со ци јал них про бле ма 
(на си ље у по ро ди ци) и про фе си о нал ног кри ми на ла, те бру та ли за-
ци је свих дру штве них од но са у од но си ма пре ма бо ле сним ста рим 

1) Вла дан Стан ко вић, „Ин те гра ци о но по ље по ли тич ког ле ги ти ми те та – при мер Ср би је“, 
По ли тич ка ре ви ја,  2/2010, ИПС, Бе о град, стр. 103-119.

2) Жар ко Об ра до вић, „Ср би ја- др жа ва со ци јал не прав де (устав на на че ла и прак са)”, По ли-
тич ка ре ви ја, 1/2008, ИПС, Бе о град, стр. 205-222.

3) Иљаз Осман лић, „Др жа ва“, По ли тич ка ре ви ја, 1/2010. ИПС, Бе о град, стр. 115-129.

4) Дра ган Ж. Мар ко вић, „Пер спек ти ве де мо кра ти за ци је оту ђе не по ли тич ке вла сти“, По ли-
тич ка ре ви ја, 1/2010, ИПС, Бе о град, стр. 131-145.

5) Вла дан Стан ко вић, „Иде о ло ги ја: од со ци о ло шке ана ли зе до по ли тич ке прак се“, Срп ска 
по ли тич ка ми сао, 1/2009, ИПС, Бе о град, стр. 99-116.

6) Ди ја на Ву ко ма но вић, „За што (ни)су ли бе ра ли – Г17плус и ЛДП?, Срп ска по ли тич ка 
ми сао, 2/2010, ИПС, Бе о град, стр. 335-361.
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и не моћ ним ли ци ма. зло у по тре бе у про це су при ва ти за ци је до ве ле 
су до не за до вољ ства, штрај ко ва оште ће них рад ни ка, и не ка да за-
по сле них у бив шим дру штве ним пред у зе ћи ма, па и са мо о са ка ће-
ња, као крај њег из ра за не по ве ре ња у др жав не ин сти ту ци је, оча ја 
и без на ђа. Рад у при ва ти зо ва ном пред у зе ћи ма ни је и га ран ци ја за 
ис пла ту за ра де, јер се за по сле ни ма ме се ци ма не ис пла ћу ју за ра де, 
не по сто ја ње ми ни мал них ме ра обез бе ђе ња на опа сним по сло ви ма 
(по да ци за гра ђе вин ску ин ду стри ју у 2009. го ди ни: 40 по ги ну лих 
на гра ди ли шти ма, око 1000 рад ни ка са те шким по вре да ма, 25000 
рад ни ка за до би ло лак ше по вре де).7) Ово су не ки од по ка за те ља ка-
пи та ли зма ко ји је на стао у Ср би ји у про те клој де це ни ји. Све у куп на 
при вред на и дру штве на кри за, удру же на са ефек ти ма свет ске еко-
ном ске кри зе, до ве ла је до опа да ња ин те ре со ва ња гра ђа на за уну-
тар стра нач ка пи та ња, од нос про гра ма и ње го ве при ме не у прак-
си, ак ти ви зам и уло гу мла дих ге не ра ци ја у по ли тич ким стран ка ма 
узе тим по је ди нач но.  Апа ти ја је из раз не по ве ре ња да по ли тич ке 
пар ти је мо гу да про ме не са да шње еко ном ско ста ње, уве ду рад у 
за ко но дав ство и пра во су ђе, ти ме по ста ве те мељ прав не др жа ве у 
ко јој ће гра ђа ни мо ћи да оства ру ју сво ја пра ва. не мо гућ ност оства-
ри ва ња уста вом утвр ђе ног пра ва на ра ђе је дан од зна чај них мо ти ва 
од у ста ја ња гра ђа на од сва ког ви да по ли тич ке ак тив но сти, укљу чу-
ју ћи ту и из бор ну ап сти нен ци ју. 

Из на ве де них раз ло га но вог Со ци јал де мо крат ској пар ти ји 
Ср би је би ће те шко да се про фи ли ше и ле ги ти ми ше пред гра ђа ни ма 
као стран ка со ци јал не прав де. Док ста нов ни штво убр за но ста ри, а 
мла ди се убр за но исе ља ва ју из зе мље, осни ва ње стран ке ко ја се по 
при ро ди сво је ори јен та ци је за сни ва на ак ти ви зма мла дих чла но ва, 
пред ста вља иза зов за њу и за дру ге ак те ре на по ли тич кој сце ни. 

ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ И 
СРЕДСТВА ДЕЛОВАЊА СДП

На осни вач ком кон гре су Со ци јал де мо крат ске пар ти је Ср би-
је (СДП) усво је на су два основ на по ли тич ка кон сти ту тив на до ку-
мен та пар ти је, као основ ње ног ле гал ног и ле ги тим ног де ло ва ња: 
Ста тут ко ји има 88 чла но ва и Про гра ма, ко ји се са сто ји од пр вог 
по гла вља са шест де ло ва, про грам ских на че ла и Со ци јал не по ве-
ље СДП. Про грам ски до ку мен ти од штам па ни су као је дин стве на 

7)  Ви ди: Eko nom: east ma ga zin,  524,24.06.201, Во ји слав Сте ва но вић, „Цр на ста ти сти ка“, 
стр. 54-55.
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пу бли ка ци ја, и ов де ће би ти на во ђе ни по ре до сле ду у тој пу бли ка-
ци ји.

Ста тут је опе ра тив ни до ку мент, ко ји пред ста вља ор га ни за-
ци о ну струк ту ру пар ти је, као опе ра ци о на ли за ци ју основ них по ли-
тич ких на че ла са др жа них у пар тиј ском про гра му. ста тус утвр ђу је 
ор га не стран ке, њи хов хи је рар хиј ски од нос уза јам но, од нос тих 
ор га на и пар ти је пре ма дру гим по ли тич ким пар ти ја ма у зе мљи и 
ино стран ству, по себ но пре ма пар ти ја ма исте иде о ло шке ори јен та-
ци је. Од нос пре ма со ци јал де мо крат ским пар ти ја ма за пад ног Бал-
ка на од но сно бив шим ју го сло вен ским ре пу бли ка ма је спе ци фи чан. 
на и ме, ове пар ти је има ле су те жак за да так да, иако из вор на иде ја 
по чи ва на ин тер на ци о на ли зму, по ми ре иде ју со ци јал не прав де са 
др жа во твор ном иде јом. У прак си су за то че сто до жи вља ва ле из-
бор не по ра зе или нео че ки ва ни пад по пу лар но сти – то је по ка за ла 
по ли тич ка прак са у Хр ват ској, Бо сни и Хер це го ви ни, Цр ној Го ри, 
у про шлој де це ни ји и у Сло ве ни ји. Тр жи шна при вре да је мо ра ла 
да до би је про тив те жу у иде ји со ци јал не прав де, али ка да је иде ју 
со ци јал но пра вич не тр жи шне при вре де тре ба ло спро ве сти у прак-
си, по ка зи ва ло се да је то мо гућ ност бо га тих дру шта ва, а не др жа-
ви ца ко је су тек иза шле из рат них ра за ра ња, бом бар до ва ња и сма-
ње ња про из вод ње као по сле ди це тран зи ци је. Нео ли бе рал ни мо дел 
при ва ти за ци је ни је по ну дио ви зи ју но вог дру штва – ка ко раз ви ја ти 
при род не и људ ске ре сур се, ка ко ускла ди ти број не но ве над ле жно-
сти са иде јом јев ти ни је др жа ве, ка ко раз ви ја ти обра зо ва ње, на у-
ку и кул ту ру. За то је тест де мо кра тич но сти и со ци јал не прав де за 
пар ти је ко је се бе де фи ни шу као со ци јал де мо крат ске, ве о ма те жак, 
јер ци ље ви за ко је су гла са ли гла са чи у зе мља ма Европ ске Уни је у 
усло ви ма бла го ста ња и ви со ког тех но ло шког раз во ја, ове стран ке 
по ку ша ва ју да оства ре у усло ви ма си ро ма штва. Мо жда је и у то ме 
од го вор на пи та ње за што су по је ди ни одељ ци про гра ма СДП ис-
пу ње ни емо ци ја ма, ко је из би ја ју из тек ста – због два де сет го ди на 
по ре ме ће ног дру штва, по ре ме ће них дру штве них од но са у по ро ди-
ци, у рад ној сре ди ни, на јав ном ме сту, у ме ди ји ма. Сна жне емо ци је 
пра ти ле су и сам рад осни вач ког кон гре са СДП. 

Прин цип со ли дар но сти као из вор но на че ло со ци јал де мо кра-
ти је за у зео је ви со ку по зи ци ју у ста ту ту СДП, јер већ у од ред ба-
ма о оба ве за ма и пра ви ма чла на, у чл. 98. ста ту та се на во ди: члан 
мо же сло бод но да из ра жа ва ми шље ња у окви ру стран ке, да да је 
пред ло ге, по кре ће ини ци ја ти ве у скла ду са про гра мом и Ста ту том 
и уче ству је у оства ри ва њу по ли ти ке пар ти је, има ак тив но и па сив-
но пра во гла са уну тар пар ти је, пра во да тра жи и до би је ту ма че ње 
ста ту та од стра не Ста ту тар не ко ми си је. По себ но је на ве де но пра во 
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чла на да до би је по моћ пар ти је, у скла ду са ње ним мо гућ но сти ма. 
Ово је је дин стве но пра во, као из раз прин ци па со ли дар но сти, ко је 
ни је са др жа но у про гра ми ма ни ти дру гим ак ти ма по ли тич ких пар-
ти ја у Ср би ји.  Сва ка ко да је по ве за ност чла на ко ји ни је пре пу штен 
сам се би, са пар ти јом ко ја га не пре пу шта тр жи шној и дру гој сти-
хи ји, чвр шћа не го у дру га чи јим стран ка ма. С дру ге стра не, прак са 
је по ка за ла да је вр ло чвр ста по ве за ност и за ви сност ру ко вод ства 
го то во свих  стра на ка од моћ них би зни сме на ко ји фи нан си ра ју 
по је ди не стра нач ке ак тив но сти (пред из бор ну кам па њу), док су 
обич ни чла но ви ко ји не мо гу да уло же ма те ри јал на сред ства у рад 
по ли тич ке пар ти је исто вре ме но и без ве ћег ути ца ја на стра те ги ју 
и по ли тич ке од лу ке пар ти је ко јој при па да ју. Ова од ред ба је исто-
вре ме но и по ка за тељ си ро ма штва ста нов ни штва Ср би је, у ко јој 
се чо век осе ћа не мо ћан, као оту ђе но би ће, ли ше но свих пра ва и 
људ ског диг ни те та. Чак и као фор мал на од ред ба, са др жа на у Ста-
ту ту СДП, она вра ћа диг ни тет по је дин цу. По тре бе ми ли о на љу ди у 
Ср би ји су да ле ко ве ће од оно га што је тр жи шна при вре да у ста њу 
да им по ну ди, али по сто је и не ма те ри јал не по тре бе, као што је по-
тре ба за ува жа ва њем.  

Исто риј ски по раз со ци ја ли зма оте жа ва на пор со ци јал де мо-
крат ских пар ти ја за ре де фи ни са њем пар ти ја ле ви це, са ме иде је со-
ци јал не прав де ко ја не оспо ра ва тр жи ште, те у том сми слу у са мом 
Про гра му СДП по сто је ре че ни це го то во из ви ња ва ју ће, да СДП не 
не ги ра ну жност де ло ва ња тр жи шних за ко ни то сти. Члан СДП има 
број не оба ве зе: да по шту је про грам ска на че ла и ста тут стран ке, 
да уче ству је у раз ли чи тим ње ним ак тив но сти ма да из ра жа ва јав-
но сво ја уве ре ња, при до би ја но ве чла но ве и сим па ти зе ре, да пла ћа 
чла на ри ну. Пред ви ђе на је санк ци ја за не ло јал ност чла на (при пад-
ност две ма по ли тич ким пар ти ја ма), пред ви ђа ју се и на гра де и при-
зна ња. ово је та ко ђе по зи ти ван из у зе так, јер дру штво у це ли ни, уже 
дру штве не гру пе и по себ но цен три по ли тич ке мо ћи пр вен стве но 
су ори јен ти са ни ре пре сив но (ка жња ва ју ћи) док се на гра де не до-
де љу ју ни ка да су пред ви ђе не за ко ном (до бар при мер су ју би лар-
не на гра де за од ре ђе ни број го ди на ста жа за по сле них, пред ви ђе не 
ра ни јим За ко ном о ра ду). Ста тут при зна је ста тус ма њи не у пар-
тиј ским рас пра ва ма и до но ше њу од лу ка (чл. 11), кроз пра во да ма-
њин ско ми шље ње бу де при зна то као ле ги ти ман на чин ра да. 

Струк ту ра ор га на СДП је ве о ма раз у ђе на, што у прак тич ном 
сми слу отва ра низ пи та ња: хи је рар хиј ска и ли не ар на по ве за ност 
зах те ва ју ства ра ње уну тра шњег пар тиј ског апа ра та, то отва ра пут 
би ро кра ти за ци ји пар ти је и до во ди у пи та ње не по сред ну де мо кра-
ти ју, као из вор ну во љу члан ства. у та квим усло ви ма се по ста вља 



Дубравка Стајић Оснивање Социјалдемократске партије Србије на...

221

пи та ња мо гућ но сти ути ца ја обич них чла но ва на рад пар ти је. Та ко 
Глав ни од бор СДП у ко нач ном са ста ву ће има ти 250 чла но ва. Раз у-
ђе ност струк ту ре стра нач ких ор га на мо же се са гле да ти из чла на 48. 
Ста ту та, у ко ме су так са тив но на ве де ни ор га ни СДП: 1) Кон грес; 
2) Пред сед ник; 3) Глав ни од бор; 4) Пред сед ни штво; 5) Пот пред-
сед ни ци; 6) пред сед ник Из вр шног од бо ра; 7) Из вр шни од бор; 8) 
Ге не рал ни се кре тар; 9) По слов ни ди рек тор стран ке; 10) Ин тер на-
ци о нал ни се кре тар; 11) По ли тич ки са вет стран ке; 12) По сла нич ки 
клуб; 13) Над зор ни од бор; 14) Ста ту тар на ко ми си ја; 15) Из бор ни 
штаб; 16) Фо рум же на; 17) Фо рум мла дих.

По ред на ве де них, пред ви ђе но је фор ми ра ње и дру гих стра-
нач ких те ла, као што су од бо ри за на у ку, за ет нич ка и пи та ња ма-
њи на, за раз вој ма лих и сред њих пред у зе ћа, са вет за пи та ња осо ба 
са ин ва ли ди те том, са вет за људ ска пра ва и бор бу про тив дис кри-
ми на ци је.

Број ност ор га на СДП и њи хо ва струк ту ра отва ра ју по ли тич-
ка, не са мо ор га ни за ци о на и фи нан сиј ска пи та ња, ма да ни ова ни су 
за не мар љи ва. Нај пре, да ли је опе ра ци о на ли за ци ја сва ког по ли-
тич ког на че ла Про гра ма мо ра ла да се ис ка же кроз од ре ђе ни од бор 
или са вет, или би спа ја њем функ ци ја би ла до би је на кон зи стент ни-
ја струк ту ра.  Ако се пар ти ја за ла же за за по шља ва ње и бо љи ста-
тус мла дих или пен зи о не ра, да и је би ло нео п ход но кон сти ту и са ње 
Фо ру ма мла дих, од но сно Од бо ра за пи та ња пен зи о не ра (чл. 28). 
Ова ко раз у ђе ни про грам ски од бо ри мо гли би, у прет по ста вље ној 
бу дућ но сти, да по ста ну пре по зна тљи во обе леж је пар ти је, пред-
ност и мо тив за при вла че ње но вих чла но ва. Ме ђу тим, не до ста так 
нов ца у усло ви ма ак ту ел ног си ро ма штва, бр зо ће по ни шти ти по-
чет ни ен ту зи ја зам, по себ но мла дих љу ди. Исто вре ме но, кон цен-
тра ци ја мо ћи по ли ти ке пар ти је ће би ти у Бе о гра ду, и мо жда у још 
не ко ли ко гра до ва ко ји су ус пе ли да тран сфор ми шу при вре ду, те 
ће мо гућ но сти за рад те ри то ри јал них и про грам ских од бо ра би ти 
ве ће.  Пре ма мо јој про це ни, нај те же ће би ти про на ла же ње рав но-
те же из ме ђу же ља и ин те ре са по је ди них гру па ци ја чла но ва, ко је су 
ле ги тим не и осла ња ју се на вред но сти со ци јал де мо кра ти је, али су 
та ко ђе и оп те ре ће ње у фи нан сиј ском сми слу, и ефи ка сног де ло ва-
ња пар ти је у ре ал ном по ли тич ком тре нут ку. Кру ци јал на при вре да 
и др жав на пи та ња, као што је стра те ги ја раз во ја при вре де на сред-
њи (пет го ди на) и дру ги рок (10 го ди на) по ста вља ју се пред све по-
ли тич ке пар ти је, без об зи ра на идеј но опре де ље ње. Су штин ско је 
пи та ње ко ства ра по ли ти ку СДП, да ли је то По ли тич ки са вет ко ји 
од го ва ра Пред сед ни штву, и на ко ји се на чин уза јам но до пу њу ју, а 
не пре кла па ју у ра ду нај ви ши ор га ни пар ти је? Сва та пи та ња про-
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из ла зе и из са ме са др жи не Ста ту та. Број ни ор га ни, од бо ри и са ве-
ти, до при не ће ства ра њу струч ног апа ра та, ко ји ће, по за ко ни то сти 
са мо об на вља ња би ро кра ти је, во ди ти по ли ти ку пар ти је, или ће бар 
има ти та кав ути цај ка кав не ће има ти ве ћи на чла но ва.

По ли тич ки про грам Со ци јал де мо крат ске пар ти је са др жи 
ње не ба зич не вред но сти, ци ље ве ко је је по ста ви ла и сред ства – ме-
то де ра да. Основ на на че ла су кри тич ки став пре ма нео ли бе рал ном 
ка пи та ли зму, со ци јал ни ди ја лог три со ци јал на парт не ра, дру штве-
на со ли дар ност као оп шти услов за уте ме ље ње со ци јал не др жа ве.

На по чет ку По ли тич ког про гра ма СДП са др жан је је дан оп-
шти осврт на ка рак те ри сти ке дру штва у ко јем жи ви мо у про те кле 
две де це ни је. На кон кон ста та ци је да је Ср би ја до че ка ла крај 20. ве-
ка као не до вр ше на др жа ва, из но си се сле де ће: „ода бран је пут ауто-
ри тар ног по ли тич ког по рет ка и ма ни пу ли са ња на ци о на ли змом као 
основ ним ин стру мен том вла да ња, ко ји је био осло њен на не ре фор-
ми са ну дру штве ну при вре ду, а рат ни су ко би ко ји су се од и гра ли на 
под руч ју бив ше Ју го сла ви је од ве ли су зе мљу у без на ђе и су но врат 
обе ле жен људ ским жр тва ма, огром ном ма те ри јал ним ра за ра њи ма 
и гу би ци ма, ве ли ким бро јем из бе глих и ин тер но ра се ље них љу ди, 
су спен до ва њем су ве ре них пра ва на те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је 
и ожи вља ва њем мно гих дру штве них ан та го ни за ма, за ко је се ве ро-
ва ло да су пре ва зи ђе ни, та ко да је де мо крат ске про ме не 2000. Ср-
би ја за и ста до че ка ла као не до вр ше на др жа ва и дру штво“.8) „Свет 
21. ве ка у ве ли кој ме ри по ста је мул ти по ла ран, са ја сно уоч љи вом, 
ра сту ћом уло гом тр жи шта тре ћег све та. у по ли тич кој те о ри ји и 
прак си чак и нај ве ћих и нај ра зви је ни јих при вре да све та по но во се 
при хва та ју иде је др жав ног ин тер вен ци о на ли зма и со ци јал не ре гу-
ла ци је тр жи шне при вре де са из ме ње ном и оја ча ном уло гом др жа-
ве у сфе ри при вре ђи ва ња и со ци јал не ре гу ла ци је. оства ре ње тих 
иде ја и про гра ма тре ба да во ди со ци јал ној си гур но сти и ве ли ком 
бро ју обез бе ђе них јав них слу жби, ко је по ла зе ћи од јед на ко сти и 
рав но прав но сти, со ли дар но сти и дру штве них сло бо да љу ди, тре ба 
да бу ду до ступ не сви ма. (...) Ве ли ка еко ном ска кри за по твр ди ла је, 
ме ђу тим, да ка пи та ли зам, без др жав ног ин тер вен ци о ни зма, не мо-
же да бу де са мо о др жив и са мо ре гу ла то ран дру штве но-еко ном ски 
по ре дак (...) Ср би ја про ме не у све ту и свет ску еко ном ску кри зу не 
до че ку је спрем но“.9)

СДП је де фи ни сао свој про грам ски став о Ср би ји у пе ри о ду 
кри зе на сле де ћи на чин: „Од го вор на кри зу та ко ђе не пред ста вља 

8) Про грам ски до ку мен ти, стр. 34.

9)  По ли тич ки до ку мен ти, op. cit., стр. 34-35.
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ни рас про да ја на ци о нал них бо гат ста ва и ре сур са, бр зе и ола ко из-
вр ше не при ва ти за ци је, на ме та ње дав но про шлих и пре ва зи ђе них 
иде о ло шких те ма и по да ла, или нео д го вор но скри ва ње ко руп ци је, 
не ра да, не е фи ка сно сти, лич них ин те ре са и не спо соб но сти по ли ти-
ча ра иза де ма го шких па ро ла“.10)

Ови кри тич ки ста во ви упу ће ни су члан ству, али су усме ре ни 
и ка нај ши рој по ли тич кој јав но сти, у ко јој СДП же ли да оства ри 
свој по ли тич ки иден ти тет. Ве ли ки иза зов за но ву пар ти ју је ве ли ка 
иде ја ко ја је у не дав ној исто риј ској прак си зло у по тре бље на у лич-
не, или сит но груп не ин те ре се. Јед но од пи та ња ко је ће се тек по-
ста вља ти у прак си је обез бе ђе ње нов ца за рад стран ке, рас по де ла 
сред ста ва уну тар ње них ор га на, што све мо же де за ву и са ти до бре 
по чет не од но се. Та ко ђе, пи та ње од но са уну тар стран ке и од го вор-
но сти у слу ча ју до ла ска на власт, ре ле вант на су ка ко у по ли тич ком, 
та ко и вред но сно-идеј ном сми слу.  По ли ти ко лог Зо ран Сто јиљ ко-
вић упо зо ра ва да је „оп шта бо лест“ срп ских по ли тич ких стра на ка 
ауто ри та ран на чин од лу чи ва ња уну тар стран ке: „Ауто ри тар но од-
лу чи ва ње у нај у жем кру гу пар тиј ског ру ко вод ства и у по сла нич-
ком клу бу, по ка зу ју не до ста так де мо кра ти је уну тар стран ке, као и 
не моћ гра ђа на да ути чу на бит не про це се у дру штву“.11)  Да ли ће 
уну тра шњи ме ха ни зми де мо крат ског од лу чи ва ња по мо ћи СДП да 
из бег не ове зам ке, по ка за ће тек ње но прак тич но де ло ва ње.

У со ци о ло шком сми слу, на ста ја ње но ве по ли тич ке пар ти је 
отва ра пи та ње ње них при ста ли ца, од но сно ко је дру штве не гру-
пе – мла ди, рад ни ци, не за по сле ни, пен зи о не ри, не ке дру ге гру-
пе – при хва та ју овај про грам као по ли тич ку опе ра ци о на ли за ци ју 
сво јих про бле ма и ре ша ва ња тих про бле ма. Гло ба ли за ци ја је оп-
шти на зив за кри зу ка пи та ли зма, кри зу иде ја и кри зу ху ма ни те та. 
Мо дел др жа ве бла го ста ња одав но је де ро ги ран еко ном ским при-
ти ском ефи ка сно сти, пре ра спо де лом тр жи шта рад не сна ге на азиј-
ски кон ти нент, пра ва из ра да као људ ска пра ва угро же на су ве ли-
ким ми гра ци ја ма и еми гра ци јом са дру гих кон ти не на та у Евро пу 
и кон ку рен ци јом јев ти не рад не сна ге. На свет ском пла ну вр ши се 
по ла ри за ци ја на ве о ма бо га ту ма њи ну, и све ши ри круг оси ро ма-
ше ног ста нов ни штва. Сред ство те свет ске пре ра спо де ле бо гат ства 
би ла су свет ска фи нан сиј ска тр жи шта и тр жи шта не крет ни на, ко ја 
су сво јим сло мом ге не ра ли са ла по че так свет ске еко ном ске кри зе 
2008. го ди не. За то је иде ја о об но ви со ци јал де мо кра ти је ак ту ел на и 
мо дер на, а за јед нич ки со ци јал ни име ни тељ је то пље ње и не ста ја-

10) Op. cit, стр. 35.

11) Зо ран Сто јиљ ко вић, По ли ти ка, 20.07.2010. стр. 16.
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ње сред ње кла се, ко ја је би ла исто риј ски но си лац иде ја мо дер ни за-
ци је и дру штва на у ке и зна ња. 

Сред ња кла са у дру штви ма тр жи шне при вре де отво ри ла је 
и про бле ма ти зо ва ла пи та ња ма њи на, ет нич ких и дру гих (ли ца са 
по себ ним по тре ба ма), пи та ња ста ту са же на, мла дих, али и ста рих. 
Гло ба ли за ци ја ни је са мо над моћ ка пи та ла, она све отво ре но по ка-
зу је као на си ље ка пи та ла. Но по ли тич ки ре а ли тет на ме ће да СДП 
од ре ди сво је ви ђе ње спољ не по ли ти ке спрам ре ал них од но са сна-
га, за ла жу ћи се за мир у ре ги о ну и ства ра њу усло ва за са рад њу са 
свим ве ли ким си ла ма: „Не ће би ти ни шта од европ ских ин те гра ци-
ја Ср би је, до брих од но са са Ру ском Фе де ра ци јом, САД и ја ча ња 
ре ги о нал не уло ге Ср би је уко ли ко се др жа ва јед но вре ме не по све ти 
се би, од но сно ако не бу де би ла у мо гућ но сти да вре ме, енер ги ју 
и ре сур се усме ри ка ре ша ва њу еко ном ске и со ци јал не кри зе и ка 
из град њи ста бил них, функ ци о нал них и јеф ти них ин сти ту ци ја“.12)

У Про гра му се ин си сти ра на зна ча ју људ ских ре сур са, на 
ква ли те ти ма љу ди ко ји оба вља ју јав не функ ци је, као и за по сле них 
у др жав ним уста но ва ма: „Огром на енер ги ја ко ја се ра си па на не га-
ти ви зам и не про дук тив ну кри ти ку тре ба да се ка на ли ше у по зи тив-
ну про ме ну ко јој сва ки гра ђа нин Ср би је мо же да до при не се сво јим 
за ла га њем. На том по љу уло га по ли тич ких стра на ка и њи хо вих 
про гра ма је од су штин ске ва жно сти“.13)

Сем прин ци па со ци јал не прав де, ре ди стри бу ци је при хо да 
кроз си стем про гре сив ног опо зи ва ња при хо да и имо ви не, бит на 
пи та ња јав ног дру штве ног жи во та ко ја су пред мет про гра ма СДП 
су ме ђу на род ни по ло жај Ср би је: „У мул ти по лар ном не кон фликт-
ном све ту у ко јем до ми ни ра ју еко ном ске и енер гет ске те ме, Ср би-
ја има су штин ски ин те рес да бу де ста бил но дру штво и ста би лан 
при вред ни си стем ко ји ће до при не ти ре ги о нал ној ста бил но сти, а 
ти ме и афир ма ци ји и за до во ље њу соп стве них ин те ре са и по тре-
ба.“14) Се бе као со ци јал де мо крат ску пар ти ју ви ди као ону сна гу ко-
ја „мо же да га ран ту је по сто ја ње прав ног по рет ка и прин ци па ко ји 
узи ма ју у об зир ин те ре се свих гра ђа на и омо гу ћа ва ју дру штве ну 
ин те гра ци ју, а ти ме и пре ва зи ла же ње ан та го ни зма ко ји би у ма лим 
дру штви ма би ли опа сни и су штин ски ути ца ли на сам оп ста нак за-
јед ни це“.15)

12) По ли тич ки до ку мен ти, стр. 37.

13) По ли тич ки до ку мен ти, стр. 37.

14)   Op cit., стр. 36.

15)  Op cit., стр. 38.
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Осим ан ти фа ши стич ке и ан ти ек стре ми стич ке ори јен та ци је, 
СДП се за ла же за ре ги о на ли за ци ју и де цен тра ли за ци ју, али као ин-
стру мент кон тро ле пред ла же се уво ђе ње кон тро ле за ду жи ва ња је-
ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.  По себ но се ис ти че без бед но сна уло-
га је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве у бор би про тив кри ми на ли те та у 
Ср би ји.

Зах тев за по о штра ва њем кри вич ног за ко но дав ства, ге не рал-
не и спе ци јал не пре вен ци је зах те ва по дроб ни је раз ми шља ње, ка ко 
о мо ти ви ма пи са ца Про гра ма, ткао и по сле ди ца ма евен ту ал не при-
ме не ових пред ло га. Овај по ли тич ки про грам на стао је на кра ју 
про це са при ва ти за ци је и ре ал но пред ста вља сли ку Ср би је: оси ро-
ма ше не, са ма сом не за по сле них љу ди, ви со ко ор га ни зо ва ним про-
фе си о нал ним кри ми на лом.... Шта ви ше, чи тав оде љак у про гра му 
но си на зив „Без бе дан жи вот у Ср би ји, бор ба про тив кри ми на ла и 
ко руп ци је“, у овом де лу про гра ма ин си сти ра се на „по што ва њу ка-
зни за сва кри вич на де ла“.16) Ку му ла тив но де ло ва ње тран зи ци о не 
не за по сле но сти, си ро ма штва, опа да ња при вред не ак тив но сти, сло-
ма мо рал ног си сте ма вред но сти а не по сто ја ња гра ђан ског мо ра ла, 
кри ми нал је по стао де лат ност ко ја се ис пла ти. Ср би ја је по ста ла 
не бе збед на за сво је гра ђа не, што се ви ди у да љем тек сту у ко јем се 
по себ но на во ди угро же ност де це: због на си ља у по ро ди ци и шко-
ли, по ми ње се и де чи ја пор но гра фи ја. Сва ка ко да сла бост и не до-
вр ше ност др жа ве је сте је дан од узро ка ова ко те шког ста ња, али 
за пар ти ју ко ја се бе ви ди као но си о ца мо дер ни за ци је дру штва ту 
на ста је про блем: ка ко по ми ри ти прин цип не по сред не де мо кра ти је 
са по о штра ва њем ка зне не по ли ти ке, што да ље ја ча апа рат ре пре-
си је, пред ста вља те рет за гра ђа не у об ли ку по ве ћа них по ре за и ја ча 
ауто ри тар не сна ге у дру штву. Иде ја о со ци јал ној прав ди под ра зу-
ме ва то ле ран ци ју, сма њи ва ње кон тро ле и ја ча ње по ве ре ња гра ђа на 
у дру штву као но си о ца ва жних функ ци ја за жи вот гра ђа на.

Нај о бим ни ји део про гра ма чи ни текст о со ци јал ној тр жи-
шној при вре ди. Овај део је струч но ко рект но на пи сан, са по зна ва-
њем те о риј ске ли те ра ту ре и стра них ис ку ста ва. Ме ђу тим, уко ли ко 
су ове иде је при ме њи ве у су же ном оби му у Европ ској Уни ји, мо-
гућ ност њи хо ве при ме не се за о штра ва по ста вља ју у оси ро ма ше ној 
и со ци јал ној по ла ри зо ва ној Ср би ји. По ме ну ли смо да су по тре бе 
гра ђа на над ма ши ле сва ку мо гућ ност при вре де и др жа ве. Про грам 
за то са др жи кла сич не пред ло ге, ко ји пред ста вља ју ну жно, вре мен-
ски огра ни че но ре ше ње као што су јав ни ра до ви (ма сов ни и ло кал-
ни, под јед на ко), као сред ство бор бе про тив ду го трај не не за по сле-
но сти. Со ци јал на со ли дар ност при ме ње на је кроз по ре ски си стем 

16)  По ли тич ки до ку мен ти, стр. 45. 
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кроз про гре сив но опо ре зи ва ње не по крет но сти ко је не слу же про-
из вод њи. Тра же ћи мо дел одр жи вог раз во ја, СДП се за ла же да при-
вре да не бу де оп те ре ће на по ве ћа њем ни оп штег ни по себ ног ПДВ.

Про грам на сто ји да об у хва ти све јав не де лат но сти, усме ре не 
ка за до во ље њу јав ног ин те ре са и до бро би ти гра ђа на, те су по себ но 
об ра ђе ни про бле ми др жав не упра ве, по ро ди це, здрав ства, обра зо-
ва ња, енер ге ти ке, одр жи вог раз во ја жи вот не сре ди не.

Ов де ни је по треб но так са тив но на во ди ти че тр на ест бит них 
пи та ња на ко ји ма ин си сти ра про грам СДП у ци љу обез бе ђи ва ња 
рад них ме ста и со ци јал не си гур но сти. Пар ти ја се по себ но из ја сни-
ла у ко рист ре ша ва ња број не дис кри ми ни са не гру па ци је гра ђа на, а 
то су под ста на ри. Стра не од 62 до 69. про гра ма су по све ће не овом 
про бле му. Про грам отва ра про блем де зин ду стри ја ли за ци је, о ко-
ме се ни је отво ре но го во ри ло и пи са ло до про шле го ди не. Упр кос 
упо зо ре њи ма не ких на уч ни ка и струч ња ка, да је мо гу ћа ре струк-
ту ра ци ја пред у зе ћа и спа са ва ње здра вих де ло ва пред у зе ћа, при ва-
ти за ци ја је ре а ли зо ва на по мо де лу тен дер ске про да је, без ка сни је 
кон тро ле ис пу ње ња со ци јал ног про гра ма и дру гих оба ве за куп ца. 
У стра те шком сми слу, ва жан је онај део тек ста у ко ме се ауто ри 
за ла жу за енер ге ти ку као по кре та ча но вог ин ду стриј ског ци клу са 
у Ср би ји. То је за не ма ре на гра на ин ду стри је, ко ја би мо гла да бу де 
ви со ко про фи та бил на, а у ко ју се ни је ула га ло по сле 2002. го ди не, 
ис ти че се у Про гра му. Исто вре ме но, упо зо ра ва се на бр зи раст за-
ду жи ва ња Ср би је, та ко да у 2010.  „до сти же 50% укуп ног из во за 
ро бе и услу га, а сма тра се да је овај од нос са ста но ви шта одр жи-
вост ду га на гра ни ци 25%.“17)

Отво ре на су пи та ња ка пи та ли за ци је пен зиј ских и здрав стве-
них фон до ва, ка ко би се за шти тио ми ни мал ни стан дард гра ђа на 
по себ но ста ре по пу ла ци је. Про грам СДП ис ка зу је во љу, же ље и 
ак ти ви зам јед ног бро ја љу ди у Ср би ји ко ји се не ми ре са те жња-
ма нео ли бе рал них, моћ них по ли тич ко-фи нан сиј ских мо но по ла, 
те тра же ре ше ње за обич ног гра ђа ни на. Про грам је ком пе тент но 
на пи сан, од стра не струч них по зна ва ла ца по је ди них ди сци пли на 
(еко но ми ја, пра во, и др.) По сто је уну тра шње не у са гла ше но сти из-
ме ђу по је ди них прин ци па, и сред ста ва за њи хо во оства ри ва ње. Од 
стра не те о ре ти ча ра нео ли бе рал не док три не не сум њи во би до шла 
кри ти ка да има ису ви ше др жа ве у при вред ној де лат но сти и јав ним 
де лат но сти ма, чи не ћи их исто вре ме но ску пљим и не е фи ка сни-
јим.  Но то ни је пи та ње не кон зи стент но сти, већ иде о ло шког опре-
де ље ња ко је дик ти ра вред но сти си сте ма на ко ме се за сни ва овај 

17)  По ли тич ки до ку мен ти, стр. 18.
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про грам. Про бле ма тич на је дру га не кон зи стент ност – у усло ви ма 
ве ли ког си ро ма штва, оче ку је се низ оба ве за др жа ве пре ма гра ђа-
ни ма и со ци јал но угро же ним гру па ма, а исто вре ме но се оче ку је да 
др жа ва бу де јеф ти ни ја.

Но, и ови идеј но-по ли тич ки и прак тич ни про бле ми и не до-
у ми це ни су спре чи ли ла га ни раст члан ства. Но ва пар ти ја до би ја 
чла но ве, и по са зна њу ауто ра овог тек ста, у не ким оп штин ским 
од бо ри ма у Бе о гра ду пре ко 40% чи не же не. То је до бар знак да су 
гра ђа ни пре по зна ли по ли тич ку ор га ни за ци ју ко ја же ли да за сту па 
њи хо ве ин те ре се. Ов де се тре ба под се ти ти и на пра во чла на на по-
моћ, санк ци о ни са но чл. 8. Ста ту та. По сто ји и по ли тич ки од го вор 
на по ја ву ове стран ке. У по сред ном сми слу, но ве ли ра ње Про гра ма 
Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је, ко јом се она пред ста вља као со-
ци јал но де мо крат ска пар ти ја, а ко је ће би ти зва нич но усво је но на 
кон гре су пар ти је у де цем бру 2010. го ди не, је сте од го вор пар ти је 
– кон ку рен та на по ли тич кој ле ви ци. У прак тич ном сми слу, пар ти ју 
че ка ју раз ли чи те не до у ми це и зам ке: пр ва ло ша мо гућ ност је да, 
за хва љу ју ћи угле ду и лич ном ути ца ју ње ног пред сед ни ка, са да ми-
ни стра за рад и со ци јал ну по ли ти ку, Со ци јал де мо крат ска пар ти ја 
Ср би је по ста не ли дер ска пар ти ја, ка квих већ има мно го на срп ској 
по ли тич кој сце ни, а то би де за ву и са ло иде ју со ци јал де мо кра ти је.

Да ли ће но ва со ци јал де мо крат ска пар ти ја уме ти му дро да 
из бег не сла бо сти прет ход них стра на ка са тим на зи вом, по ка за ће 
прак са. По себ но озбиљ на пи та ња отво ри ће се уко ли ко се ко а ли ци-
јом у ко ју је сту пи ла то ком про ле ћа 2010. го ди не до би је до во љан 
број гла со ва да до би је по сла нич ке ман да те у ре пу блич кој Скуп-
шти ни. Та да ће се на пра ви на чин по ка за ти да ли по сто је ве за ни 
ман да ти, ка ко функ ци о ни ше по сла нич ки клуб, да ли је мо гу ће из-
но ше ње по је ди нач ног по сла нич ког пи та ња, не за ви сно од ин струк-
ци ја нај у жег ру ко вод ства пар ти је. То би до и ста би ла но ви на у по-
ли тич ком жи во ту Ср би је, схва та ње де мо кра ти је као од го вор но сти 
пре ма гра ђа ни ма. 

ЗАКЉУЧАК

У члан ку је да та ана ли за и јед но мо гу ће ви ђе ње про грам-
ских до ку ме на та Со ци јал де мо крат ске пар ти је Ср би је. Про грам су 
са ста ви ли струч ња ци из од ре ђе них обла сти (пра во, еко но ми ја, еко-
ло ги ја, низ дру гих), и у ње му се осе ћа све жи на иде ја ко је до но се 
мла ди љу ди. Не ки пред ло зи и иде је ну жно ће се ме ња ти, јер ће то 
на мет ну ти прак са. Ов де бих под се ти ла да у иде ји ре ин ду стри ја ли-
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за ци је пре по зна јем и сво ју кри ти ку при ва ти за ци је, ко ју из но сим у 
ра зним те сто ви ма већ пу них шест го ди на. Но ту тре ба би ти се лек-
ти ван и вр ло ре а лан. При ме ра ра ди, Свет ска тр го вин ска ор га ни-
за ци ја (СТО) одо бри ла је пре фе рен ци јал не у про из вод њи го то вих 
тек стил них про из во да у про цен ту од 80% Ки ни, 15% свим оста лим 
про из во ђа чи ма у све ту и 5% про из во ђа чи ма ви со ке мо де (лук су зни 
про из во ди). За то  ова ин ду стриј ска гра на не мо же да бу де но си-
лац ин ду стри ја ли за ци је и за по шља ва ња у Ср би ји, ка ко се на во ди 
у Про гра му. Али по сто је дру ге гра не, по љо при вре да, ру дар ство и 
ме тал ски ком плекс, по себ но енер ге ти ка, ко ји ма тре ба по све ти ти 
па жњу кроз рад стра нач ких од бо ра, По ли тич ког са ве та и струч них 
по је ди на ца. 

Мо гу ће је да ће но ва по ли тич ка пар ти ја по кре ну ти по зи тив-
не про ме не у дру штву ко је је за па ло у озбиљ ну и ду бо ку кри зу.

Dubravka Stajic

ESTABLISHMENT OF  
THE SOCIAL-DEMOCRATIC PARTY OF SERBIA 

AT THE END OF TRANSITION PROCESS

Sum mary
In the pa per aut hor analyzed and eva lu a ted the So cial-De moc ra-

tic Party of Ser bia that had been esta blis hed in De cem ber 2009 in Bel-
gra de and at temp ted to ma ke a prog no sis re gar ding its ro le and pla ce 
in so ci ety and po li ti cal li fe in Ser bia. Tran si tion in Ser bia, de spi te the 
war nings of nu me ro us ex perts, has been go ing on paying the high pri ce 
in the form of de-in du stri a li za tion, high and per ma nent unem ployment 
and po verty. The hig hest pri ce was paid by the la bor for ce in in du stry. 
Pro cess of pri va ti za tion that has been go ing on by the Law on Pri va ti-
za tion has not pro vi ded for one of stra te gic ob jec ti ves of eco nomy: a 
strong do me stic sec tor of small and mid dle-si ze com pa ni es (SMC), but 
in stead it cre a ted a de pen dent eco nomy ru led by a mo no poly of mul ti-
na ti o nal com pa ni es. In ad di tion, due to the world eco no mic cri sis, the 
ex port pro cess has stag na ted, af fec ting the ri se of the debt of the sta te 
in the pe riod af ter 2008. In such si tu a tion, the So cial-De moc ra tic Party 
was esta blis hed and in the pa per the aut hor analyzed and eva lu a ted the 
pro gram do cu ments (Sta tu tory Acts) that had been adop ted on the party 
esta blis hment con gress. 

The pro gram me en com pas ses all im por tant qu e sti ons of pu blic 
li fe, in clu ding the re form of co urts, lo cal ad mi ni stra tion, so cial-mar ket 
eco nomy, im pro ve ment of the system of pu blic he alth, edu ca tion, cul-
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tu re and en vi ron ment. The pro gram me of SDP al so con ta ins so me stra-
te gic iedas on eco no mic de ve lo pe ment, in clu ding the pu blic works and  
in vest ments in fo the sec tor of energy and agri cul tu re. It al so sug gests 
pro vi sion of mo re so cial help to sin gle pa rents, unem ployed pe o ple and 
old pe o ple. The aut hor qu e sti o ned how the mo ney ne ces sary for all the-
se task co uld be pro vi ded wit ho ut put ting ad di ti o nal bur den of pu blic 
debt on the eco nomy and all the ci ti zens and sug ge sted that the party 
to ok this is sue in to con si de ra tion, along with the at tempt to help the 
eco no mic growth of the sta te.
Key Words: tran si tion, de-in du stri a li za tion, So cial-De moc ra tic Party of Ser-

bia, unem ployment, world eco no mic cri sis 
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