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U по след њих два де се так го ди на ле ви ца у Ср би ји се су о ча ва са 
број ним про бле ми ма и  иза зо ви ма.  Бре ме ни то на сле ђе ко је је 

ле ви ци у Ср би ји оста вио ауто ри тар на власт Сло бо да на Ми ло ше-
ви ћа осе ћа ће се још де це ни ја ма.  За мно ге љу де ко ји жи ве у Ср би-
ји ле ви ца је и да ље сим бол бе де, санк ци ја, ра то ва.  Та ко је ре жим 
Сло бо да на Ми ло ше ви ћа и  ње го ве су пру ге, по ред све га оста лог,  
* Овај рад је на стао као део про јек та „Дру штве не тран сфор ма ци је у про це су Европ ских 

ин те гра ци ја - мул ти ди сци пли нар ни при ступ“ ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке и 
тех но ло ги је Ре пу бли ке Ср би је, број 47010.
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го то во пот пу но обе сми слио и сам по јам ле ви це и ство рио кон фу зи-
ју ко ја се у ве ли кој ме ри осе ћа и да нас,  де сет го ди на на кон ње го вог 
па да. На и ме, де кла ра тив но се из ја шња ва ју ћи као пар ти ја ле ве ори-
јен та ци је. У пе ри о ду вла сти Сло бо да на Ми ло ше ви ћа до шло је до 
рас па да и из би ја ња ра то ва на про сто ри ма не ка да шње Ју го сла ви је. 

Док се цео свет а по го то во Евро па отва ра ла и ру шио бер лин-
ски зид, Ср би ја  се за тва ра ла и ср ља ла у санк ци је и изо ла ци ју.  Ка да 
су све зе мље ре ал ног со ци ја ли зма на пу шта ле ко му ни стич ку иде о-
ло ги ју, Ср би ја се под вла шћу Сло бо да на Ми ло ше ви ћа и  ње го ве 
су пру ге вра ћа ла из вор ном марк си зму. У Ср би ји је сим бол ле ви це 
по ста ла екс трем на ор га ни за ци ја ЈУЛ на чи јем че лу се на ла зи ла ње-
го ва су пру га Мир ја на Мар ко вић. И док је она про па ги ра ла иде је 
со ци јал не прав де, ми ра и љу ба ви ње на ор га ни за ци ја и Сло бо дан 
Ми ло ше вић су во ди ли по ли ти ку ко ја је у прак си из гле да ла пот-
пу но дру га чи је. Та ко је по ред ра то ва, санк ци ја и изо ла ци је сво јом 
по ли ти ком Сло бо дан Ми ло ше вић ство рио пот пу ну збр ку у гла ва ма 
љу ди ко ји не са мо да не раз ли ку ју основ не по ли тич ке пој мо ве већ 
им и да ље ве о ма че сто да ју по гре шно ту ма че ње. 1)  

Овај про цес је до не кле за у ста вљен 2000 го ди не на кон па да 
ауто ри тар на власт Сло бо да на Ми ло ше ви ћа али су број ни ап сур-
ди као и  бр ка ње основ них по ли тич ких  пој мо ва и  да ље оста ли 
са став ни део по ли тич ког жи во та Ср би је. Је дан од нај зна чај ни јих 
при ме ра ка ко пој мо ви не мо ра ју има ти зна че ње ко је им се из вор но 
при пи су је је сте сва ка ко и  по де ла на пар ти је ле ви це и  де сни це.2) 
Та ко у Ср би ји, за раз ли ку од дру гих зе ма ља Евро пе за пар ти је де-
сни це у ве ли кој ме ри гла са ју нај си ро ма шни ји сло је ви а за пар ти-
је ле ви це они бо га ти ји. Пре ма ре зул та ти ма број них ис тра жи ва ња 
јав ног мње ња ле во ори јен ти са ни би ра чи гла са ју ви ше за пар ти је 
де сни це не го за пар ти је ле ви це. 3) Ка да је реч о со ци јал ној струк ту-
ри гла са ча ис тра жи ва ње Срећ ка Ми хај ло ви ћа из 2006 го ди не по ка-

1) Ви ди ви ше у Ком шић, Пан тић и Сла ву је вић, Основ не ли ни је пар тиј ских по де ла и мо-
гу ћи прав ци по ли тич ког пре гру пи са ва ња у Ср би ји, Fri drich Ebert Stif tung и Ин сти тут 
дру штве них на у ка, Бе о град 2003 

2) Та ко на при мер,  со ци о лог  Срећ ко Ми хај ло вић ка же да око по ло ви не гра ђа на ни је у 
ста њу да за се бе ка же да ли при па да ле ви ци или де сни ци. Љу ди ма је у гла ви збр ка а 
по ја ча ва ју је стран ке ко је се би ле пе ети ке те ко је има ју про ђу. По ли ти ка 12. де цем бар  
2010 

3) Та ко на при мер, пре ма ис тра жи ва њу Ме ди ум га лу па из сеп тем бра  2008 го ди не „Ле-
ви ца и де сни ца“ чак 18% гла са ча ле ви це гла са за екс трем но де сни чар ску Срп ску ра-
ди кал ну стран ку и све га 11% за ле во ори јен ти са ну ДС. С дру ге стра не, исти про це нат 
де сни ча ра гла са и за СРС и за ДС - 29% 
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зу је да су ле ви ци и  де сни ци го то во под јед на ко на кло ње ни кључ ни 
дру штве ни сло је ви по пут кв рад ни ка, вкв рад ни ка, тех ни ча ра, слу-
жбе ни ка, струч ња ка и  до ма ћи ца. Ле ви ци из ве сну пред ност да ју 
пен зи о не ри и  се ља ци а де сни ци уче ни ци, сту ден ти, не за по сле ни 
и вла сни ци. 

Циљ овог ра да је сте да ука же на по сле ди це ко је је ре жим Сло-
бо да на Ми ло ше ви ћа оста вио на де ло ва ње са вре ме них пар ти ја ле-
ви це али и  на на сто ја ње две нај ве ће пар ти је  ле ви це – Де мо крат ске 
стран ке и Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је да се ко нач но по зи ци о-
ни ра ју као со ци јал де мо крат ске пар ти је на ле вом спек тру по ли тич-
ке сце не Ср би је.4) На кон фор ми ра ња вла де 2008.  срп ску по ли тич ку 
сце ну ле во од цен тра од ли ку је из у зет на ди на ми ка ко ја ће и  би ти 
у цен тру па жње на ше ана ли зе. Ову ди на ми ку од ли ку је пре све га 
при бли жа ва ње ДС и  СПС, до но ше ње  Де кла ра ци је о по ли тич ком 
по ми ре њу ДС и СПСа,  као и  нај но ви ји до ку мен ти ове две пар ти је 
до не се ни на њи хо вим кон гре си ма одр жа ним у де цем бру 2010. 

Тра ди ци о нал но, још од вре ме на гра ђан ске ре во лу ци је у Фран-
цу ској 1789  ле ви ца је  озна ча ва ла по кре те ко ји су те жи ли за јед-
на ко шћу, уни вер зал ним пра ви ма, брат ством, ин тер на ци о на ли змом 
док је де сни ца би ла ви ше ори јен ти са на ка ауто ри те ту, тра ди ци ји, 
на ци о на ли зму, хи је рар хи ји. По ред ове основ не по де ле на ле ви цу и  
де сни цу у  за пад но е вроп ској те о ри ји ко ја се ба ви по ли тич ким пар-
ти ја ма до ста је ши ро ко при хва ће на Вон Беј ме о ва по де ла на де вет 
основ них  иде о ло шких  по ро ди ца 1. ли бе рал ну, 2. кон зер ва тив ну, 
3. со ци ја ли стич ку и  со ци јал де мо крат ску, 4. хри шћан ско де мо крат-
ску 5. ко му ни стич ку 6. аграр ну 7. ре ги о нал ну и  ет нич ку 8. де сно 
екс тре ми стич ку  9. еко ло шку 5)

По ста вља се пи та ње ка кве би ре зул та те да ла при ме на ове  кла-
си фи ка ци је у Ср би ји ка да су у пи та њу пар ти је ле ви це?  Иако и  ДС 
и  СПС  ис ти чу да при па да ју овој тре ћој гру па ци ји ла ко је уочи ти 
да у про грам ским опре де ље њи ма и још ви ше по ли тич кој прак си 
ових пар ти ја има  еле мен та ко ји их  мо гу свр ста ти и  у не ке дру ге 
гру па ци је. 

4) По ред ДС и СПС на по ли тич кој сце ни Ср би је по сто ји још је дан број ма њих пар ти ја 
ле ве ори јен та ци је као што су СДУ или Ла бу ри стич ка пар ти ја Ср би је  али оне због свог 
ма лог по ли тич ког ути ца ја не ће би ти пред мет на ше ана ли зе. 

5) Von Beyme,  Po li ti cal  Par ti es in We stern De moc ra ci es, Al der shot 1985
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Та ко је ДС пре шла пут од ли бе рал не стран ке то ком де ве де се-
тих го ди на пре ко со ци ал - ли бер ла не стран ке по чет ком пр ве де це-
ни је 2000. до со ци јал де мо крат ске пар ти је (иако и да ље ви ше по 
ин тен ци ја ма не го по по ли ти ци,  ка ко твр ди ве ћи на ана ли ти ча ра ) 
кра јем пр ве де це ни је 2000 го ди не. 

То ком де ве де се тих го ди на ДС је пред ста вља ла кла сич ну стран-
ку ли бе рал не ори јен та ци је ( 1992 го ди не она се про грам ски од ре-
ђу је као пар ти ја гра ђан ског цен тра)  ин си сти ра ју ћи пре све га на 
вред но сти ма рав но прав но сти свих гра ђа на пред за ко ном, за шти-
ти ма њин ских пра ва, ја ча њу де цен тра ли за ци је, од бра ни при ват не 
сво ји не и  пред у зет ни штва. Вре ме ном, стран ка се де кла ра тив но 
све ви ше по ме ра ла у ле во, у ве ли кој ме ри и  за хва љу ју ћи бли ским 
од но си ма са СПД Не мач ке ко ја јој је и би ла глав на по др шка за ула-
зак у Со ци ја ли стич ку ин тер на ци о на лу. 

Упр кос то ме што се по след њих не ко ли ко го ди на ДС де кла-
ра тив но из ја шња ва као  пар ти ја со ци јал де мо крат ске ори јен та ци-
је,  број ни ис тра жи ва чи сма тра ју да би се ДС мо гла ква ли фи ко-
ва ти и као стран ка праг мат ске ори јен та ци је од но сно  као стран ка  
усме ре на  пре све га на ре ша ва ње дру штве них про бле ма на чи ном 
и  ин стру мен ти ма ко ји ве о ма че сто не ма ју иде о ло шку обо је ност. У 
при лог овој те зи они на во де и  про ти ву реч но од ре ђе ње стран ке у 
ње ним про грам ским до ку мен ти ма. Та ко ДС се бе ви ди као стран ку 
со ци јал не од го вор но сти ко ја укљу чу је и со ли дар ност и ми ни мум  
со ци јал не за шти не али исто вре ме но  и стран ку ко ја ис ти че да со-
ци јал на бри га не сме да бу де из го вор да по је дин ци од у ста ну од 
лич ног ан га жо ва ња и  ин ди ви ду ал не ини ци ја ти ве.6) Као ар гу мент 
у при лог те зе да је ДС ви ше пар ти ја со ци јал но ли бе рал не ори јен-
та ци је не го со ци јал де мо крат ске че сто  се ука зу је и на ли бе рал ну 
еко ном ску по ли ти ку ко ју су спро во ди ле све вла де по сле 2000 на 
чи јем че лу су се на ла зи ли пред став ни ци ДС.  Исти не ра ди тре ба 
ре ћи да по ме ну та еко ном ска по ли ти ка вла да Ср би је на кон 2000 на 
чи јем че лу су се на ла зи ле де мо кра те ни је да ле ко од оно га што је Т. 
Блер по ку шао да спро ве де то ком вла да ви не ла бу ри ста у де ве де се-
тим го ди на ма  и по чет ком две хи ља ди те у Ве ли кој Бри та ни ји  и у 
не што ма њој ме ри СПД кан це ла ра Шре де ра у Не мач кој. У осно ви 
овог  тзв. “тре ћег пу та” је иде ја да ка пи та ли зам не ма ал тер на ти ве и  

6) Ви ди ви ше у Зо ран Сто јиљ ко вић, Пар тиј ски си стем Ср би је, Слу жбе ни гла сник 2008 
стр 302-307



стр:249266.

- 253 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2011год.(XXIII)Xvol=28

да се ра ди о то ме да се он  “по пра ви” и  учи ни ху ма ни јим, пра вед-
ни јим и  ефи ка сни јим.7) По ред овог иде ја “тре ћег пу та” европ ске 
со ци јал де мо кра ти је  под ра зу ме ва  на пу шта ње по ли ти ке на ци о-
на ли за ци је и  про гре сив ног опо ре зи ва ња с јед не стра не и  при-
хва та ња пред у зет нич ког ри зи ка и флек си бил ни јег тр жи шта ра да 
а са мим тим и  од ри ца ње од кон цеп та пу не за по сле но сти, с дру ге 
стра не.  Од сред ства за по сти за ње со ци јал них ци ље ва кон ку рент-
ност при вре де  по ста је са ма за се бе циљ. Та ко ђе, “ тре ћи пут “ под-
ра зу ме ва да по ре ска и  со ци јал на по ли ти ка мо ра ју пу тем по ре ских 
олак ши ца сти му ли са ти ства ра ње но вих рад них ме ста а ре ду ко ва на 
со ци јал на по моћ мо ра би ти та ко по ста вље на да во ди ин ди ви ду ал-
ној  оба ве зи тра га ња за по слом.8) 

По ла зе ћи од све га из не то га са свим је  ра зу мљи во што број-
ни ауто ри по пут Зо ра на Сто јиљ ко ви ћа9)  или Вла ди ми ра Го а ти-
ја10)  убра ја ју ДС у пар ти је со ци јал но ли бе рал не ори јен та ци је или 
пар ти је со ци јал де мо крат ске про ви ни јен ци је ви ше по же ља ма не го 
по ре ал ној по ли ти ци. Уко ли ко се при хва ти ова кво ту ма че ње он да 
тре ба раз ми сли ти о то ме да би се на  сли чан на чин он да мо гле де-
фи ни са ти го то во све со ци јал де мо крат ске пар ти је За пад не Евро пе 
у по след њих два де се так го ди на ко је не успе ва ју да про на ђу аде-
ква тан од го вор на еко ном ску кри зу и чи ја по ли ти ка у ве ли кој ме ри 
под се ћа на  про јек те де сни чар ских пар ти ја о че му ће ви ше би ти 
ре чи на кра ју овог ра да. 

Упр кос ја ком ли бе рал ном на сле ђу и  то ме што је свет ска еко-
ном ска кри за те шко по го ди ла Ср би ју и са мим тим у још ве ћој ме ри 
су зи ла про стор за спро во ђе ње ле во ори јен ти са них по ли ти ка  ДС 
се по след њих го ди на све ви ше по зи ци о ни ра ла  као пар ти ја со ци-
јал де мо крат ске ори јен та ци је. Шта је ути ца ло на ово окре та ње ДС 
ка ле ви ци? Пр во, све из ра же ни је са зна ње да су иде је ле ви це до ми-
нант не уну тар би рач ког те ла и  да је тај  део по ли тич ког спек тра 
Ср би је при лич но не по кри вен, и  дру го,  ње не ве зе са не мач ком со-

7) А. Ги денс,  Тре ћи пут , Об но ва со ци јал де мо кра ти је, По ли тич ка кул ту ра,  За греб 1999
8) О ово ме ви ди ви ше у Зо ран Сто јиљ ко вић, Со ци јал де мо кра ти ја и по ли тич ке стран ке у 

Ср би ји у Збор ни ку, Иде о ло ги ја и по ли тич ке стран ке у Ср би ји, Фри дрих Еберт Штиф-
тунг, ФПН, ИДН, Бе о град 2007 стр 118-120

9) Зо ран Сто јиљ ко виц, Пар тиј ски си стем Ср би је, Слу жбе ни гла сник 2008 стр. 295 
10) Вла ди мир Го а ти, Пар тиј ске бор бе у Ср би ји у по сток то бар ском раз до бљу, Фри дрих 

Еберт Стиф тунг и Ин сти тут дру штве них на у ка 2006 стр.  53
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ци јал де мо крат ском пар ти јом и  ста тус у Со ци ја ли стич кој Ин тер-
на ци о на ли. 

Ве ли ки број ис тра жи ва ња јав ног мње ња по ка зу је да су у осно-
ви иде је ле ви це и  вред но сти и да ље до ми нант не у  срп ском би рач-
ком те лу. Та ко на при мер, пре ма ис тра жи ва њу Ме ди ум га лу па  из 
2008  го ди не “Ле ви ца и  де сни ца”  чак 28% ис пи та ни ка сма тра да 
др жа ва тре ба да пре у зме бри гу да сва ком по је дин цу обез бе ди сред-
ства за жи вот на су прот све га 8% ко ји сма тра ју да по је ди нац сам 
тре ба да пре у зме од го вор ност да обез бе ди сред ства за свој жи вот. 
23% сма тра да би ре фор ме тре ба ло спро во ди ти опре зно и  по сте-
пе но да би се спре чи ло си ро ма ше ње не ких де ло ва дру штва на су-
прот 6% ко ји сма тра ју да би ре фор ме тре ба ло спро ве сти и  по це ну 
при вре ме ног оси ро ма ше ња јед ног де ла по пу ла ци је. 32% сма тра 
да ве ли ка јав на пред у зе ћа тре ба да оста ну у вла сни штву др жа ве 
, док се то ме су прот ста вља 7% ис пи та ни ка. Ис тра жи ва ње је по ка-
за ло да 37% ис пи та ни ка сма тра да рад ни ци тре ба да бу ду укљу че-
ни у од лу чи ва ње о сво јим при ма њи ма. То ме се су прот ста вља 4%.  
Чак 36% сма тра да би бо га ти је сло је ве тре ба ло ви ше опо ре зо ва ти 
на су прот 2.7% ис пи та ни ка ко ји ми сле да је та ква ме ра по гре шна. 
Та ко ђе, 50% ис пи та ни ка сма тра да др жа ва тре ба да обез бе ди бес-
плат но шко ло ва ње и  сту ди ра ње на су прот 3.8% ис пи та ни ка ко ји се 
не сла жу са та квом по ли ти ком. 57% ис пи та ни ка сма тра да ле че ње 
те шких и  хро нич них бо ле сти мо ра да бу де бес плат но. Та кву по ли-
ти ку не по др жа ва све га 2.4% ис пи та ни ка.11) 

На осно ву ових ре зул та та ис тра жи ва ња мо гло би се за кљу чи ти 
ка ко чак две тре ћи не гра ђа на при хва та си стем вред но сти ко ји ка-
рак те ри ше ле ви цу што и  ни је не ко из не на ђе ње с об зи ром на скло-
ност ис точ но е вроп ских и  бал кан ских на ро да  ка ко лек ти ви зму 
и го то во пе де сет го ди на са мо у прав ног со ци ја ли зма.  До слич них 
за кљу ча ка до шли су и  дру ги ис тра жи ва чи јав ног мње ња.12) Оту-
да и ни је чуд но што се ДС по след њих го ди на све ви ше по ме ра ла 
од ли бе рал не и  со ци јал ли бе рал не стран ке ка пар ти ји со ци јал де-
мо крат ске ори јен та ци је. Тим ви ше што је овај  ве ли ки по ли тич-
ки про стор прак тич но не по пу њен од вре ме на ре во лу ци је из 2000 
и   по ра за Ми ло ше ви ће ве Со ци ја ли стич ке пар ти је. Од та да је  на 

11) Ис тра жи ва ње ТНС Ме ди ум Га лу па у пе ри од од 19 до 25 сеп тем бра 2008 год на узор ку 
од 1005 ис пи та ни ка. 

12) Зо ран Сто иљ ко вић, „Со ци јал де мо кра ти ја и по ли тич ке стран ке Ср би је“ у Збор ни ку  
Иде о ло ги ја и по ли тич ке стран ке у Ср би ји, стр 135
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те ре ну ле вог цен тра и  ле ви це прак тич но оста ла са мо осла бље на 
СПС.  С дру ге стра не, на те ре ну де сног цен тра и  де сни це по зи ци-
о ни рао се ве ли ки број пар ти ја по чев од Ли бе рал но Де мо крат ске 
пар ти је, Г17, Де мо крат ске пар ти је Ср би је, Но ве Ср би је, Срп ског 
по кре та об но ве, Срп ске ра ди кал не стран ке и  на кон по де ла у овој 
стран ци но во фор ми ра не Срп ске на пред не стран ке. Има ју ћи у ви-
ду ова кав рас по ред по ли тич ких сна га ла ко је за кљу чи ти да би као 
кон ку рен та на те ре ну ле ви це ДС је има ла са мо СПС док се на те-
ре ну де сног цен тра и  де сни це на ла зи чак се дам зна чај них пар ти ја 
од ко јих нај ма ње пет пре тен ду је да пре ско чи цен сус од 5% и  уђе 
у пар ла мент.13) Сто га ни је те шко за кљу чи ти да је од лу ка ДС да се 
сна жни је за пу ти на те рен ле ви це би ла ра ци о нал на и  у скла ду са 
ак ту ел ним рас по ло же њем би рач ког те ла и  рас по ре дом сна га на 
срп ској по ли тич кој сце ни. 

Ипак, упр кос то ме што сва ис тра жи ва ња јав ног мње ња по ка зу-
ју до ми нант ност ле вих вред но сти и  иде ја, и упр кос то ме што је је 
по ли тич ки те рен де сни це не у по ре ди во по пу ње ни ји од по ли тич ког 
те ре на ле ви це  ДС се ни је од лу чи ла да се бр же и ви дљи ви је  про-
фи ли ше  као пар ти ја со ци јал де мо крат ске ори јен та ци је. Не ко ли ко 
раз ло га је ути ца ло да овај за о крет ДС бу де по сте пен и  уме рен . Као 
пр во,  ДС има ре зер ве пре ма ја чем за о кре ту у ле во због  још увек 
при сут ног от по ра зна чај ног де ла  би ра ча да се у из бор ној утак ми-
ци иден ти фи ку ју са ле во ори јен ти са ном по ли ти ком као по сле ди-
це тра у мат ског  ис ку ства са  ре жи мом Сло бо да на Ми ло ше ви ћа и 
ње го ве су пру ге Мир ја не Мар ко вић.  На и ме, и  да ље код зна чај ног 
де ла би ра ча по јам ле ви це се ве зу је за пар ти ју Мир ја не Мар ко вић и  

13) Ова кав рас по ред по ли тич ких сна га је део ап сур да о ко ме смо го во ри ли на по чет ку ра да. 
Иако  чак две тре ћи не гра ђа на  при хва та со ци јал де мо крат ске вред но сти они и да ље ве-
ћин ски гла са ју за пар ти је ко је се на ла зе у цен тру и де сно од цен тра. На и ме, ис тра жи ва-
ња по ка зу ју да је упр кос ве ћин ском при хва та њу со ци јал де мо крат ских вред но сти ,  тек 
не што ис под по ло вич на  иден ти фи ка ци ја би ра ча са со ци јал де мо крат ском док три ном  
а нај ни жа је са по ли тич ком по зи ци јом уме ре не ле ви це. „Раз ло ге ова квом опре де ље њу 
тре ба тра жи ти у чи ње ни ци да од че ти ри основ не ли ни је со ци јал них рас це па (со ци јал-
но-еко ном ска, ет нич ка, вред но сна и иде о ло шка) кључ ну уло гу у из ја шња ва њу гра ђа на 
и раз вр ста ва њу пар ти ја има ју по де ле на осно ву исто риј ско-ет нич ких и кул тур но-вред-
но сних рас це па. На осно ву њих, пар ти је се мо гу раз вр ста ти на не што ја чу на ци о нал-
но-кон зер ва тив ну и сла би ју гра ђан ско мо дер ни стич ку гру па ци ју“, ка же Зо ран Сто иљ-
ко вић, Со ци јал де мо кра ти ја и по ли тич ке стран ке у Ср би ји, у Збор ни ку Иде о ло ги ја и 
по ли тич ке стран ке у Ср би ји стр 136  Об ја шња ва ју ћи овај фе но мен со ци о лог Срећ ко 
Ми хај ло вић ка же да је по ли тич ка ре ал ност Ср би је, као уоста лом и ве ћи не зе ма ља у 
тран зи ци ји та ква да до ми ни ра при пад ност цен тру а де сни ца има бла гу пре ва гу  (По ли-
ти ка 12. де цем бра 2010) што је и ра зу мљи во ка да се има у ви ду фру стри ра ју ће ис ку ство 
са ко му ни стич ким ре жи ми ма у ис точ но е вроп ским зе мља ма и ЈУ Лом у Ср би ји. 
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зло чи не ко ји су у име ове иде је по чи ње ни  то ком де ве де се тих го ди-
на. Дру го,  ру ко вод ство стран ке је про це ни ло да би би ло те шко ако 
не и не мо гу ће спро во ди ти  јед ну ле ву, кла сич ну со ци јал де мо крат-
ску  по ли ти ку у вре ме ну ду бо ке еко ном ске кри зе и  с об зи ром на 
чи ње ни цу да је еко ном ска  по ли ти ка вла де Ср би је у ве ли кој ме ри 
огра ни че на ре стрик тив ном по ли ти ком ММФ-а.

Овај по сте пен и уме рен пре лаз на со ци јал де мо крат ску по ли-
ти ку ДС је био ви дљив и  на по след њој скуп шти ни ДС одр жа ној 
де цем бра 2010 на ко јој је усво јен  до ку мент „Стра те ги ја Ср би је  
2020“  у ко ме су од ре ђе ни при о ри те ти раз во ја Ср би је до 2020. Као 
глав ни ис так ну ти су члан ство у ЕУ, ус по ста вља ње но ве из во зне 
и ин ду стриј ске по ли ти ке, по ве ћа ње за по сле но сти, сма ње ње си ро-
ма штва, по бољ ша ње ква ли те та обра зо ва ња, ве ћа ула га ња у на у ку, 
ре фор ма пра во суд ног си сте ма, бор ба про тив ко руп ци је и ор га ни зо-
ва ног кри ми на ла и из град ња ин фра струк ту ре. 

У до ку мен ту „Стра те ги ја Ср би је 2020“ по себ но се ис ти че по-
тре ба да се обез бе ди по сао за 65% по пу ла ци је у уз ра сту од 20 до 
64 го ди не. У овом тре нут ку тај про це нат из но си 47% а у Евро пи 
68%. До 2020 број за по сле них би тре бао да се по ве ћа за 400.000 
а број си ро ма шних са 17.7% ко ли ко да нас из но си сма њи на 14%. 
Као циљ раз во ја до 2020 ис ти че се и по тре ба да  30% ста нов ни штва 
има тер ци јар ни ни во обра зо ва ња у уз ра сту од 30 до 34 го ди не,  да 
2% бру то дру штве ног про из во да бу де ин ве сти ра но у на у ку а 6% у 
обра зо ва ње.  

Ана ли зом овог зна чај ног до ку мен та ви ди се да је ДС по ку ша-
ла да на пра ви ба ланс из ме ђу по ли ти ке под сти ца ња из во за и ин-
ве сти ра ња у ин ду стри ју с јед не стра не и по ве ћа ња за по сле но сти, 
ве ћег ула га ња у на у ку и обра зо ва ње и сма ње ња си ро ма штва, с 
дру ге стра не. Не ка да оми ље не те ме европ ске со ци јал де мо кра ти је 
као што су ве зе са син ди ка ти ма,  про гре сив но опо ре зи ва ње, јав на 
кон тро ла над нај ва жни јим др жав ним ре сур си ма и сл. ни су има ле 
зна чај ни је а још ма ње до ми нант но ме сто. Та ко ни је до шло до оче-
ки ва ног  па и на ја вљи ва ног14) ја чег за о кре та у ле во ове стран ке. На 
осно ву до ку мен та скуп шти не ДС и на сту па ње них нај ва жни јих пр-
ва ка мо гло би се за кљу чи ти да је ње но ру ко вод ство про це ни ло да 

14)  На сед ни ци Глав ног од бо ра  ДС пред сед ник  Б. Та дић  је на ја вио да ће на на ред ној 
скуп шти ни ин си сти ра ти да струк ту ра стран ке бу де осна же на по ме ра њем ње ног по ли-
тич ког те жи шта на де мо крат ску ле ви цу и струк тур ну ве зу са син ди ка ти ма јер се без 
њих не мо гу ре ши ти си ро ма штво и еко ном ско за о ста ја ње. По ли ти ка 12 де цем бра 2010
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је до стиг ну ти ни во ле вог опре де ље ња мак си мум у овом тре нут ку 
има ју ћи у ви ду не ка објек тив на огра ни че ња о ко ји ма смо го во ри ли. 

Пут  СПСа пре ма пар ти ји со ци јал де мо крат ског опре де ље ња  
је, на рав но, био дру га чи ји.  СПС је на кон сло ма 2000 пре шла дуг 
пут од тзв. ван си стем ске пар ти је ко ја је о но вим де мо крат ским вла-
сти ма го во ри ла као о ина у гу ри са ном ре жи му за сно ва ном на спре зи 
ма фи је и  по ли ти ке, (Про грам ска де кла ра ци ја VII кон гре са)  пре ко 
по др шке ма њин ској вла ди Во ји сла ва Ко шту ни це 2004 до ула ска у 
вла ду са ДС 2008 и  пот пи си ва ња Де кла ра ци је о по ми ре њу са ДС  
те исте го ди не. Та ко је СПС пре шла пут од ван си стем ске пар ти је 
до соп стве не по ли тич ке ре ха би ли та ци је и  ва жног фак то ра ста бил-
но сти си сте ма вла сти пред во ђе ног ДС. Очи глед но је да је у ру ко-
вод ству СПС пре о вла да ла стру ја ко ја је схва ти ла да је вре ме Сло-
бо да на Ми ло ше ви ћа не по врат но про шло и  да стран ка тре ба да уђе 
у струк ту ре вла сти и  та ко се по ли тич ки ре ха би ли ту је. СПС је ве-
што ис ко ри сти ла по де ле из ме ђу по бед ни ка 2000 и  пре ба цу ју ћи се 
са јед не на дру гу стра ну учвр сти ла по зи ци ју бит ног фак то ра ко ји 
од лу чу је да ли ће власт има ти ДС или ДСС. Та ко је 2004. СПС по-
др жа ла ма њин ску вла ду Во ји сла ва Ко шту ни це а 2008 ушла у вла ду 
са ДС су прот но свим оче ки ва њи ма да ће СРС, ДСС и  СПС би ти ти 
ко ји ће фор ми ра ти вла ду. 

На свом по след њем кон гре су одр жа ном де цем бра 2010 СПС је 
усво ји ла но ви про грам ко ји у ве ли кој ме ри пред ста вља ком пи ла ци-
ју нај зна чај ни јих со ци јал де мо крат ских про гра ма пар ти ја За пад не 
Евро пе. Осно ву но вог про гра ма чи не тра ди ци о нал не со ци јал де-
мо крат ске иде је де мо крат ског со ци ја ли зма и  ме шо ви те при вре де. 
У ње му се ја сно го во ри о др жа ви као нај ја чем ин стру мен ту со ци-
јал не прав де у за шти ти свих оних ко ји жи ве од свог ра да,  об у-
зда ва њу екс пло а та ци је,  на сла ња њу на европ ске со ци ја ли стич ке и  
со ци јал де мо крат ске те ко ви не, при кљу чи ва њу ЕУ, же љи да се до 
2020 оства ри 70% за по сле но сти рад но спо соб ног ста нов ни штва, 
пра вич ним и  ефи ка сним по ре зи ма, стра те ги ји за сма ње ње си ро-
ма штва. У но вом про гра му СПС сво је ме сто су на шле и  дру ге тра-
ди ци о нал не ка те го ри је и  пој мо ви  ле ви це по пут кла сне по де ле, 
не кон тро ли са ног де ло ва ња тр жи шта, со ци јал не прав де, нео им пе-
ри ја ли зма.  Пред сед ник по ли тич ког са ве та СПСа М. Јо ва но вић ка-
же да је про грам пи сан та ко да од го ва ра кри те ри ју ми ма Со ци ја ли-
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стич ке ин тер на ци о на ле за је дан ак ту е лан и  са вре мен про грам ски 
акт. 15)

Та ко ђе,  у од но су на ста ри про грам из 1992 зна чај на но ви на је 
и  на пу шта ње кон цеп та др жав не сво ји не као и  пра ва за по сле них 
на са мо о длу чи ва ње и  са мо у пра ву, док је са дру ге стра не на гла ше-
но при хва та ње оба ве за пре ма Ха шком три бу на лу као и  же ља да се 
при сту пи ЕУ. 

Пре ма ре чи ма пред сед ни ка СПС Иви це Да чи ћа: “иде је со ци-
ја ли зма и  де мо кра ти је су не раз двој но по ве за не у де мо крат ском 
со ци ја ли зму и уте ме ље не на основ ним вред но сти ма – сло бо де, со-
ци јал не прав де, јед на ко сти  и со ли дар но сти.” Пред сед ник СПСа 
И. Да чић је ре као и  то да је: ” циљ исто риј ског кон гре са да се та 
стран ка ни ка да ви ше не ве зу је за лош еко ном ски по ло жај љу ди, 
санк ци је, ра то ве и  по ли тич ка уби ства. На пра ви ли смо ра ди ка лан 
рез са про шло шћу, из ву кли смо по у ке из гре ша ка и  ви ше их ни-
ка да не ће мо по но ви ти”. Да чић је та ко ђе из ра зио на ду да ће СПС 
по ста ти члан СИ.16) 

За ни мљив ко рак у про це су мо дер ни за ци је СПСа пред ста вљао 
је ула зак у ову пар ти ју не ко ли ко ви ђе ни јих геј ак ти ви ста као и по-
зна тог филм ског ре жи се ра ко ји је ра ни је био члан От по ра, ор га-
ни за ци је ко ја је сма тра на за “смрт ног не при ја те ља” не ка да шњег 
СПСа. 

У свом го во ру на кон гре су Да чић је по но вио сво ју при вр же-
ност Де кла ра ци ји о по ми ре њу17) са ДС и  на гла сио да као глав ног 
парт не ра за са рад њу у бу дућ но сти ви ди ДС а не у по ли тич кој и  
еко ном ској  де сни ци. 18) 

Кон гре су СПСа при су ство вао је и пред сед ник Ср би је и  ДС  Б. 
Та дић ко ји је обра ћа ју ћи се де ле га ти ма кон гре са ре као да ће “де-
мо кра те и  со ци ја ли сти за јед нич ки као са ве зни ци кре и ра ти бу дућ-
ност Ср би је у де це ни ји ко ја до ла зи. По ка за ли смо да мо же мо да 
пре ва зи ђе мо не сла га ња из про шло сти и  да кре и ра мо за јед нич ку 

15) Политика 11. децембар 2010
16) Политика 11. децембар 2010
17) Више о Декларацији о помирењу види у чланку Огњен Прибићевић: Изазови политичког 

помирења у Србији у Зборнику „Међуетнички односи у функцији помирења“, стр. 74 
– 91 Конрад Аденауер Стифтунг и Институт друштвених наука 2010.

18)  По ли ти ка 13. де цем бар 2010
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по ли тич ку бу дућ ност … Ми има мо за јед нич ку ви зи ју бу дућ ност, а 
та ви зи ја је ЕУ.” 19)

Овим ре чи ма Б. Та дић је на ста вио да раз ви ја иде ју о са ве зу 
две пар ти је и  по ми ре њу ко ју су оне фор му ли са ле пре две го ди не. 
На и ме, убр зо на кон фор ми ра ња вла де ДС и СПС ове две пар ти је 
су, ок то бра 2008 до не ле Де кла ра ци ју о по ли тич ком по ми ре њу. У 
њој се ка же да су се ове две пар ти је спо ра зу ме ле да њи хо ва бу ду ћа 
са рад ња „ бу де уте ме ље на на за јед нич кој плат фор ми по ли ти ке пре-
ва зи ла же ња су ко ба из про шло сти, бор бе за оства ре ње стра те шких 
ци ље ва на ше др жа ве и на ро да и ства ра ња усло ва за на ци о нал но и 
по ли тич ко по ми ре ње.“ У Де кла ра ци ји је ре че но и то да је „стра-
те шко опре де ље ње Ср би је члан ство у Европ ској уни ји“ и   на гла-
ше но да Ср би ја „од у век при па да Евро пи“  и да две стран ке де ле „ 
европ ске вред но сти“ 20). 

На кон одр жа них пар ла мен тар них из бо ра 2008 го ди не Пред-
сед ник Ср би је и ДС Бо рис Та дић је ре као да је „ње гов по сао да да 
на пра ви на ци о нал но по ми ре ње у Ср би ји, да се по ли тич ке сна ге де-
ве де се тих и по ли тич ке сна ге ко је су во ди ле Ср би ју на кон 2000 об-
је ди не око за јед нич ких ци ље ва, да уми ри мо ста нов ни штво, тен зи је 
и не спо ра зу ме, да те шке ре чи пад ну у за бо рав и да по ку ша мо да у 
сле де ћу де це ни ју уђе мо као ста бил на и про спе ри тет на зе мља“.21) 

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

19)  По ли ти ка 13. де цем бар 2010.
20) Декларација о политичком помирењу и заједничкој одговорности за остваривање 

визије Србије као демократске, слободне, целовите, економски и културно развијене и 
социјално праведне земље. 18. октобар 2008.

21)  Б92, 19. мај 2008.
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со ци ја ли ста да се оства ри на ци о нал но и по ли тич ко по ми ре ње , да 
се иде ка ЕУ.“22) 

По ред за јед нич ког опре де ље ња за ЕУ и на ци о нал но и по ли-
тич ко по ми ре ње на ста нак   за јед нич ке Де кла ра ци је мо ти ви са ли су 
и раз ло зи слич ног иде о ло шког опре де ље ња две пар ти је. Та ко се у 
Де кла ра ци ји ја сно ка же да „ за јед нич ку европ ску ку ћу две пар ти је 
ви де као  со ци јал де мо крат ски про је кат др жа ве бла го ста ња“. Две 
пар ти је се у Де кла ра ци ји та ко ђе за ла жу за „ефи ка сну и кон ку рент-
ну еко но ми ју као те мељ бор бе про тив за о ста ло сти и си ро ма штва.“ 
У Де кла ра ци ји се ка же да је „оба ве за де мо крат ске и со ци јал не др-
жа ве да обез бе ди људ ско до сто јан ство и по сао за све“ . Та ко ђе,  
ДС и СПС се за ла жу за кла сич не со ци јал де мо крат ске вред но сти 
као што су кон цепт ме шо ви те при вре де, про гре сив но опо ре зи ва ње 
до би ти, од у зи ма ње не за ко ни то сте че не имо ви не, сма њи ва ње со ци-
јал них раз ли ка , стра те шку кон тро лу др жа ве у нај ва жни јим ин фра-
стру ку тур ним и јав ним пред у зе ћи ма.

По ла зе ћи од чи ње ни це да су две стран ке фор ми ра ле вла ду 
2008 го ди не, пот пи са ле Де кла ра ци ју о по ми ре њу као и из ја ва ње-
них нај ви ших зва нич ни ка ре ал но је оче ки ва ти да се та са рад ња на-
ста ви и у до глед ној бу дућ но сти.  Што пре све га зна чи да ће оне 
по ку ша ти да са још не ким дру гим стран ка ма,  пре свих Удру же-
њем ре ги о на Ср би је и ЛДП фор ми ра ју и но ву вла ду на кон из бо ра 
пред ви ђе них за 2012. За ДС са рад ња са СПСом је ко ри сна јер се 
и на овај на чин она по зи ци о ни ра као стран ка ле вог опре де ље ња. 
С дру ге стра не, за СПС ова са рад ња је ко ри сна јер јој по ма же у 
из град њи но вог ими џа и при бли жа ва њу СИ23). Тим ви ше што још 
увек ове стран ке ни су кон ку рент ске ка да је гла сач ко те ло у пи та њу 
на шта је ука зао и сам пред сед ник СПС а Иви ца Да чић ре кав ши 
да: „ из ме ђу нас и ДС не ма кон ку рен ци је, ми не ма мо исто би рач ко 
те ло. Мо жда ће мо га не ка да има ти, али са да не, јер смо на по зи ци је 
со ци јал де мо кра ти је до шли из раз ли чи тих сме ро ва, ми сле ва, они с 
де сне стра не. У ве о ма ма лој ме ри се пре кла па ју на ша би рач ка те-
ла, што би би ла мно го ве ћа опа сност ка да би смо ра чу на ли да нам 
парт не ри бу ду СНС, СРС или Ко шту ни ца, с ко ји ма смо до са да 
има ли ре ла тив но слич ну циљ ну гру пу“24) Ову ана ли зу Иви це Да чи-

22)  Б92, 18. ок то бар 2008.
23)  “На ма мно го зна чи по др шка ДС у СИ. Да се ДС по на ша ла дру га чи је, на ма би вра та 

Ин тер на ци о на ле би ла мно го за тво ре ни ја“, ка же И. Да чић, Да нас, 4 ја ну ар 2011.
24)  Да нас, 4. ја ну ар 2011.
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ћа углав ном по твр ђу ју и јав ном њен ска ис тра жи ва ња ко ја по ка зу ју 
да за ДС углав ном гла са про ре форм ски, мла ђи и  обра зо ва ни ји део 
Ср би је  док за СПС и да ље углав ном гла са ста ри ји део по пу ла ци је.

Прет ход на ана ли за по ли тич ког раз во ја ДС и СПС по ка зу је да 
су ове две пар ти је и у про грам ском и у не што ма њој ме ри по ли-
тич ком сми слу учи ни ле зна ча јан ко рак у прав цу гру па ци је пар ти ја 
мо дер не за пад но е вроп ске ле ви це. Као што смо по ка за ли, СПС је 
ушла у вла ду са ДС и до не ла но ви по ли тич ки про грам ко ји је пре-
у зео прак тич но све нај ва жни је тра ди ци о нал не иде је европ ских со-
ци ја ли стич ких и со ци јал де мо крат ских пар ти ја.  Из ве стан по ку шај 
у том прав цу учи нио је њен ли дер И. Да чић на по след њем кон гре су 
ове па ри је одр жа ном 2010  ре кав ши да је пар ти ја учи ни ла ра ди ка-
лан рез са про шло шћу и да не же ли да се ве зу је за ра то ве, санк ци је 
и по ли тич ка уби ства. Ве ро ват но да је то у овом тре нут ку био и 
мак си мум ко ји је ли дер СПСа мо гао се би да до пу сти има ју ћи у 
ви ду ње го во би рач ко те ло ко је и да ље ве ћин ски чи не ста ри ји гла са-
чи ко ји су то ком де ве де се тих го ди на по др жа ва ли власт Сло бо да на 
Ми ло ше ви ћа. Ипак,  без пот пу ног за о кре та у сво јој по ли ти ци и 
опре де ље њи ма те шко да ће ова пар ти ја мо ћи да се зна чај ни је при-
бли жи Со ци ја ли стич кој Ин тер на ци о на ли што је је дан од нај ва жни-
јих ци ље ва СПСа.  

С дру ге стра не ДС је,  као истин ска де мо крат ска сна га ко ја је 
од лу чу ју ће до при не ла про ме на ма 2000 учи ни ла кру пан ко рак од 
ли бе рал но ори јен ти са не пар ти је ка со ци јал де мо крат ском бло ку, о 
че му смо пи са ли на прет ход ним стра на ма. По ред већ на ве де них 
раз ло га због ко јих то при бли жа ва ње ни је би ло бр же ту сва ка ко тре-
ба и до да ти ра зу мљи ву же љу ДС да у јед ном тран зи ци о ном дру-
штву као што је срп ско у ко ме се и да ље ра зни дру штве ни сло је-
ви не опре де љу ју у скла ду са сво јим дру штве ним ста ту сом и на 
осно ву по де ле на ле ви цу и де сни цу,  ДС по ку ша ва да де лу је по пут 
аме рич ких „catch all“ пар ти ја ко је су усме ре не прак тич но на све 
дру штве не сло је ве. 

 Ова ква по ли ти ка ДС је ра зу мљи ва као уоста лом  и ње но на-
сто ја ње да по сте пе но и опре зно  све ви ше иде у ле во. Про блем је 
у то ме што Ср би ја, услед те шке еко ном ске кри зе али и сла бо сти 
по сто је ће вла де,  све ви ше оси ро ма шу је упра во под вла шћу ДС 
што на кра ју мо же до ве сти до то га да раз о ча ра ни рад ни ци и дру ги 
оси ро ма ше ни сло је ви у још ве ћој ме ри гла са ју за де сно ори јен ти-
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са ну  СНС. Дру го је, на рав но  пи та ње да ли ДС мо же не што ви ше 
да ура ди у при лог си ро ма шних у зе мљи чи ју еко ном ску по ли ти ку 
у ве ли кој ме ри кон тро ли ше ММФ , где се го то во ни шта не про из-
во ди и где је све ма ње стра них ин ве сти ци ја. 25) 

 Ипак чак и у та квим не по вољ ним окол но сти ма еко ном ске 
кри зе и  кон тро ле ММФ над  еко ном ском по ли ти ком вла де Ср би је 
па жљи ва ана ли за бу џе та Ре пу бли ке Ср би је у по след њих не ко ли ко 
го ди на не дво сми сле но по ка зу је да је вла да под ру ко вод ством ДС у 
пе ри о ду од  2008 го ди не до 2010 ви ше из два ја ла за со ци јал не по-
тре бе не го прет ход на вла да де сно ори јен ти са них пар ти ја на че лу 
са Во ји сла вом Ко шту ни цом. Та ко на при мер, у вре ме пр ве вла де 
Во ји сла ва Ко шту ни це у пе ри о ду од 2004 до 2006  рас хо ди за пра ва 
из со ци јал ног оси гу ра ња су се кре та ли од 9 до чак 13% бу џет ских 
тро шко ва, за пла те за за по сле не од 20 до 22% а за ПИО фонд од 21 
до 22. С дру ге стра не, ка пи тал ни из да ци су се кре та ли од 6.3% па 
све до 8%. На кон пре у зи ма ња вла сти од ле во ори јен ти са них пар ти-
ја ДС и СПС ко је има ју убе дљи ву ве ћи ну у вла ди 2008 год рас хо ди 
за за по сле не су ско чи ли на 24%,  пра ва из со ци јал ног оси гу ра ња су 
не што ма ња не го у вре ме Ко шту ни чи не вла де али су за то из да ва ња 
за ПИО фонд по ра сла на чак 30%. Исто вре ме но ка пи тал ни из да ци 
су сма ње ни на 2.8% и  3.6% у од но су на не ка да шњих 8%.26)

 Из ова кве струк ту ре бу џет ских тро шко ва ја сно се ви ди да је 
ула зак ДС и  СПС а у вла ду Ср би је озна чио  за о крет на пла ну тро-
шко ва и  бу џет усме рио пре ма со ци јал ној ди мен зи ји ви ше не го 
што је то био слу чај са прет ход ном вла дом де сно ори јен ти са них 
пар ти ја што нас мо же на ве сти на за кљу чак да се и  у Ср би ји, иако 
спо ро ства ри ипак по ме ра ју у прав цу јед ног нор мал ни јег  пар ла-
мен тар ног си сте ма где пар ти је ле ви це ви ше на гла ша ва ју со ци јал ну 
ди мен зи ју  бу џе та а пар ти је де сни це те жи ште ста вља ју ви ше на  

25) Слич но ми шље ње је из нео и пред сед ник по ли тич ког са ве та ДС Дра го љуб Ми ћу но вић 
ко ји је ре као „Де мо крат ска стран ка је члан ин тер на ци о на ле со ци ја ли ста и у про гра му 
со ци јал де мо крат ске ор јен та ци је. Али, јед но је про грам а дру го ствар ни жи вот по го то во 
ка да стран ка до дје на власт. Ту увек има ком про ми са. У ша ли сам по во дом при бли жа-
ва ња ра зних тај кун ских струк ту ра и по во дом нео ли бе рал не при че о во ђе њу еко но ми је 
ре као да је опа сно во зи ти де сно а да ва ти ле ви жми га вац. Ми слио сам да наш со ци јал ни 
про грам и циљ не би рач ке гру пе тре ба да бу ду со ци јал де мо крат ски ори јен ти са ни – што 
у пре во ду зна чи да се осла ња на си ро ма шне сло је ве и сред њу кла су ко ја та ко ђе све 
ви ше оси ро ма шу је – а да са чу ва дис тан цу пре ма круп ном ка пи та лу кад год по ка же ам-
би ци ју да ути че на по ли ти ку и еко ном ско за ко но дав ство.“По ли ти ка 12. де цем бар 2010.

26) Бил тен јав них фи нан си ја за сеп тем бар 2010, Ми ни стар ство фи нан си ја РС, Ок то бар 
2010.
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раз вој ну, од но сно ин ве сти ци о ну  ди мен зи ју. Су прот но овој  те зи 
не ко би мо гао из не ти ар гу мент да су 2009 пен зи је ско чи ле не због 
ула ска ле во ори јен ти са них у вла ду не го за то што се тај мо ме нат по-
кло пио са ну жним ускла ђи ва њем пла та и пен зи ја ко је су пре то га 
осет но за о ста ја ле за за ра да ма за по сле них али оста је чи ње ни ца да 
су на кон ула ска у вла ду ле во ори јен ти са них пар ти ја из да ци за пен-
зи је у бу џе ту ско чи ли са 20% на 30%.   

Ипак, упр кос свим по ку ша ји ма да се ја сни је про фи ли ше као 
пар ти ја со ци јал де мо крат ске ори јен та ци је ДС не успе ва да иза ђе 
из го то во за ча ра ног кру га бор бе да се исто вре ме но обез бе ди  под-
сти цај ве ћим ин ве сти ци ја ма и ин ди ви ду ал ној ини ци ја ти ви с јед не 
стра не и обез бе де ве ћа со ци јал на из да ва ња с дру ге стра не.  Ме-
ђу тим у слич ној си ту а ци ји по пут ДС на ла зи се и чи та ва европ ска 
со ци јал де мо кра ти ја  још од по ја ве та че ри зма и ре га ни за ма кра јем 
се дам де се тих го ди на про шлог ве ка. На и ме, од та да па све до да нас 
европ ска со ци јал де мо кра ти ја ни је ус пе ла да про на ђе свој од го вор 
на кри зу др жа ве бла го ста ња и не ми нов ност да се сма њу ју сви јав-
ни из да ци. Еко ном ска кри за је при ну ди ла свет и Евро пу да се ви ше 
окре не они ма ко ји има ју ини ци ја ти ву, ко ји су пред у зи мљи ви а да 
ма ње вре ме на и нов ца тро ше на со ци јал не про гра ме. Су о че на са 
овим про бле ми ма европ ска со ци јал де мо кра ти ја се опре де ли ла да 
раз бла жи сво ју иде о ло ги ју и при хва ти ла кон цепт  где су прак тич-
но исту вред ност до би ли и ин ди ви ду ал на ини ци ја ти ва и со ци јал на 
прав да. По мно ги ма то ни је би ло ни шта дру го не го ко пи ра ње де-
сни чар ских про је кат за из ла зак из кри зе али је очи глед но да бар за 
са да со ци јал де мо кра ти ја ни је на шла не ки соп стве ни пут . Има ју ћи 
то у ви ду те шко је оче ки ва ти да се ДС или не ке дру ге на ше пар ти је 
ле ве ори јен та ци је по на ша ју дру га чи је по ку ша ва ју ћи да ре ше те-
шке со ци јал не и еко ном ске про бле ме и уз пут за др же бар део свог 
по ли тич ког иден ти те та.  

OgnjenPribicevic
LEFTORIENTEDPARTIESINSERBIAINSEARCHFOR

NEWIDENTITY
Summary

InthisarticleauthorisanalyzingDemocraticPartyand
SocialistPartyofSerbiasearchforanew,socialdemoc
ratic identity.On this road for new identity they started
formdifferentpositions–DemocraticPartyfromthepo
sitionofLiberal–DemocraticPartyduring thenineties
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and Socialist party form the position of communist and
authoritarianorganizationcreatedduringtheMilosevic’s
regime.Duringthistimethesetwopartiesweremainpo
liticaladversaries.TenyearslaterDemocraticPartyand
SocialistPartyofSerbia,asacoalitionpartners,formed
governmentandsignedDeclarationofPoliticalReconci
liationin2008.FortheSPSthekeyproblemremainsMi
losevic’s legacy.On theotherhand, thekeyproblem for
theDSisthesameasforallpartieswithsimilarorienta
tionof theEU– to implement leftorientedpolicy in the
timeofgreateconomiccrisiswhenthereislessmoneyfor
socialhelp.
Keywords:leftorientedparties,socialdemocracy,politi
calreconciliation.
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Resume
DSmovetowardsnewleftidentitywasmotivatedbyfact
thatmore than half of Serbian population accepts soci
aldemocarticvaluesandbyitscooperationwithGerman
SPDandSocialistInternational.Ontheotherside,Socia
listPartyofSerbiawaslookingtowardsanewidentityas
away to improve its terrible image fromtheMilosevic’s
past.
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OnitswaytonewidentityDSisfacingseveralproblems.
Firstisthatinspiteofthefactthatmostofthepeopleac
ceptssocialdemocraticvalueswhentheycometovotethey
stillhasalotofreservationstowardsleftorentienparties
duetothefactthatduringtheninetiesleftwereequilezed
withMilosevic’sandhiswifepolitics.Second,asaallot
hersocialdemocraticpartiesinEUDemocraticPartyis
facing thesameproblem how toconduct leftoriented
politicsduringthecriseswhenmoneyismissingforsocial
programs.ForSocialist therelation towardsMilosevic’s
pastisstillthemostburningproblem.Withoutcomprehen
sivecondemnationoftheMilosevic’spasttransformation
oftheSocialistpartyofSerbiainsocialdemocraticparty
willbeincomplete.Moreover itsroadtowardsSocialists
Intenationalwillbeunderthequestion.
Inspiteof thefact thatprocessofsocialdemocratization
ofbothpartiesisverydifficultandslow(fordifferentrea
sons)authors’opinionisthatbothpartiesaregoingmore
andmoreintoleftdirection.TheanalyseofSerbianbud
getspendingintheperiod2005–2011clearlyshowsus
thatcoalitiongovernmentofthesetwopartiesfrom2009
spentmoremoneyonsocialspendingsthanpreviouscoa
litionofrightwingpartiesinSerbia.

 Овај рад је примљен 13. априла 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 9. 
јуна 2011. године.



- 266 -

ЛЕВИЦАУСРБИЈИУПОТРАЗИЗАНОВИМ...ОгњенПрибићевић


	p-revija-2-2011-crop
	broj-2-00-0sadr
	broj-2-1-0
	broj-2-1-1
	broj-2-1-2
	broj-2-1-3
	broj-2-1-4
	broj-2-1-5
	broj-2-2-0
	broj-2-2-1
	broj-2-2-2
	broj-2-2-3
	broj-2-3-0
	broj-2-3-1
	broj-2-3-2
	broj-2-4-0
	broj-2-4-1
	broj-2-4-2
	broj-2-4-3
	broj-2-4-5
	broj-2-5-0
	broj-2-5-1
	broj-2-5-2
	broj-2-5-3
	broj-2-5-4
	broj-2-5-5
	broj-2-6-0
	broj-2-6-1
	broj-2-6-2
	broj-2-6-3
	broj-2-6-4-cip


