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УВЕРТИРА:
ОДАНТИСИСТЕМСКЕДОМОДЕРНИЗОВАНЕПАРТИЈЕ

НАВЛАСТИ

Dе ло ва ње Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је, у де це ни ји за на ма, 
обе ле жи ли су број ни тур бу лент ни до га ђа ји и раз ли чи ти ма-

не ври усло вље ни бур ним пре ви ра њи ма на не ста бил ној и ви ше ди-
мен зи о нал ној по ли тич кој сце ни пост пе то ок то бар ске Ср би је, ко ји 
сви ску па кре и ра ју јед ну сво је вр сну про гре сив ну пу та њу. На и ме, 
на кон си ла ска са вла сти 2000. го ди не, СПС је про шла пут од ан ти-
си стем ске пар ти је, пре ко пру жа ња по др шке ма њин ској вла ди до, 
ко нач но, пар ти је на вла сти. Упо ре до са овим, са свим опре зно, те-
као је и про цес стра нач ке ре фор ме и мо дер ни за ци је, а у ци љу ја-
сни јег про фи ли са ња со ци јал де мо крат ског иден ти те та и по ли тич ке 
ак ци је при ме ре не вре ме ну и при ли ка ма у зе мљи и све ту на по чет ку 
но вог ми ле ни ју ма1). По себ но сна жан им пулс овим ак тив но сти ма 
пру жио је њен ула зак у ко а ли ци о ну вла ду у ле то 2008. го ди не2). Ко-
нач но, кљу чан по мак у ње ном раз во ју пред ста вља усва ја ње но вог 
Про гра ма и Ста ту та на VI II Кон гре су де цем бра 2010. го ди не чи ме 
је, за са да, на про грам ском пла ну, СПС при ве ла кра ју про цес сво је 
ре фор ме ево лу и ра ју ћи у мо дер ни зо ва ну и ре ле вант ну пар ти ју про-
е вроп ског (со ци јал де мо крат ског) ле вог цен тра3).

1) На том тра гу Зо ран Сто јиљ ко вић оце њу је да се у ре до ви ма СПС-а на кон си ла ска са 
вла сти 2000. го ди не ја вља ју кру го ви и стру је ко ји по ку ша ва ју да за у зму по зи ци ју со ци-
јал де мо крат ског ле вог цен тра (Мар ко вић Бра на, Сто јиљ ко вић Зо ран, Социјалдемокра
тијаисоцијалдемократскепартије, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007, стр. 68). Ми лан 
Ни ко лић, у кон тек сту при че о при је му ове пар ти је у Со ци ја ли стич ку ин тер на ци о на лу, 
из но си ми шље ње пре ма ко ме со ци ја ли сти да нас ни су ви ше иста пар ти ја и да су при-
том по ка за ли спо соб ност да бу ду ре фор ми сти и да ра де на при дру жи ва њу Ср би је ЕУ 
(Политика – „Иза ку ли са: Со ци ја ли сти под кон тро лом СИ“, 5. јул 2009.)

2) Том при ли ком Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је је пот пи са ла са Де мо крат ском стран ком 
(ДС), сво јим жу стрим по ли тич ким так ма цем из де ве де се тих го ди на XX ве ка и сто же-
ром ко а ли ци је ДОС ко ја је ову пар ти ју сме ни ла у вла сти 2000. го ди не, та ко зва ну Декла
рацијуополитичкомпомирењуиодговорности ко ја је, на не ки на чин, пред ста вља ла, 
осим фор мал ног из ми ре ња ове две пар ти је, и не зва нич ни про грам та да на ста ле вла де. 

3) Гру па ауто ра (Јо ван Ком шић, Зо ран Ђ. Сла ву је вић и Дра го мир Пан тић) је још у ис тра-
жи ва њу об ја вље ном 2003. го ди не ука за ла на то да про грам ско по зи ци о ни ра ње СПС 
ло ци ра ову пар ти ју на левомцентру док је ра ди кал на сред ства по ли тич ке бор бе, на 
дру гој стра ни, ка рак те ри шу као екстремнулевицу. Ис тра жи вач ки на ла зи ко ји ди јаг но-
сти фи ку ју по ду дар ност офи ци јел ног и про грам ског по зи ци о ни ра ња СПС-а, од го ва ра-
ју ће со ци јал не струк ту ре при ста ли ца стран ке, њи хо вог са мо по зи ци о ни ра ња, ста во ва 
ко је за сту па ју и ауто пер цеп ци је стран ке, као и по ред ис ка за не не до след но сти на пла ну 
ре ал по ли ти ке док је ова пар ти ја би ла на вла сти го во ре у при лог те зи пре ма ко јој је СПС 
јаснопрофилисанапартијалевице. По ме ни мо и то да су сви ана ли зи ра ни еле мен ти по-
зи ци о ни ра ња кон зи стент ни и да осци ли ра ју на ре ла ци ји левицентаркрајњалевица. 
(Ком шић Јо ван, Пан тић Дра го мир, Сла ву је вић Ђ. Зо ран, Основнелинијепартијских
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У овом члан ку по ку ша ће мо упра во да, слу же ћи се ком па ра тив-
ном и ме то дом ана ли зе са др жа ја, све о бу хват ним уви дом у струк ту-
ру и са др жај но вог про гра ма Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је, про-
ве ри мо ва лид ност го ре из ре че не хи по те зе о про грам ској ре фор-
ми, али и ње не евен ту ал не кон се квен це на по то ње ре де фи ни са ње 
по сто је ће ле ги ти ма циј ске ма три це. Сто га, у фо ку су на ше па жње 
би ће, нај пре, од го вор на пи та ње да ли су евен ту ал не про грам ске 
ино ва ци је у функ ци ји су штин ског и ра ди кал ног от кло на од до та да 
ва же ће иде о ло шке ма три це или, пак, ње не про ми шље не мо дер ни-
за ци је и при ла го ђа ва ња вре ме ну у ко ме жи ви мо. У ток кон тек сту, 
на сто ја ће мо да, у ком па ра тив ној пер спек ти ви, ди јаг но сти фи ку је мо 
у ко јој ме ри но ви про грам (ле ги ти ма циј ска ма три ца) СПС-а сле ди 
основ не то ко ве европ ске со ци јал де мо кра ти је и, ко нач но, по ку ша-
ће мо да, на осно ву ис тра жи вач ких на ла за, ука же мо и на то ка ко би 
се овај ре форм ски про цес све у куп но мо гао од ра зи ти на по зи ци о-
ни ра ње СПС-а на ви ше ди мен зи о нал ној по ли тич кој ма пи Ср би је и 
ко су да нас, на иде о ло шком пла ну, ње ни по тен ци јал ни опо нен ти, 
а ко так ма ци. 

ПРОГРАМСКАСТРУКТУРА

На чин на ко ји су раз ли чи ти са др жа ји и те ме, уну тар од ре-
ђе ног про гра ма, пред ста вље ни и ор га ни зо ва ни ве о ма је ва жан и 
за ви си од са ме про грам ске струк ту ре. Ве ћи на да на шњих со ци-
јал де мо крат ских пар ти ја не гу је прак су да сво је ста во ве углав ном 
пред ста ви у окви ру ви ше ма њих под це ли на ко је се ба ве те ма ма 
по пут со ци јал не прав де, де мо кра ти је, ци вил ног сек то ра, еко ло ги-
је, спољ не по ли ти ке и ко је се, на рав но, сук це сив но сме њу ју ка ко 
се текст про гра ма иш чи та ва. Као јед но став на илу стра ци ја мо же 
нам по слу жи ти Хам бур шки про грам Со ци јал де мо крат ске пар ти је 
Не мач ке из 2007. го ди не4). У Со ци ја ли стич кој пар ти ји Ср би је су 

поделаимогућиправциполитичкогпрегруписавањауСрбији, Fri e drich Ebert Stif tung, 
Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град, 2003, стр. 137-139).

 Ми кон крет но у ра ду на гла ша ва мо про грам ски аспект из про стог раз ло га што иден ти-
тет јед не по ли тич ке пар ти је умно го ме пред ста вља ви ше ди мен зи о нал ну ка те го ри ју где 
је про грам ски про фил са мо је дан од чи ни ла ца. При том, сва ка пар ти ја сво ју ак тив ност 
исто вре ме но оства ру је у ве ли ком бро ју сво је вр сних аре на ко је, сва ка за се бе, не јед-
на ким ин тен зи те том, “ис ку ша ва ју” спрем ност пар ти је да до след но сле ди свој основ-
ни про грам ско-иде о ло шки курс. По ред то га, по зна то је и то да је про грам ски аспект 
пар ти је, осим то га што пред ста вља оквир за ин тер пре та ци ју ствар но сти, ва жан и као 
ис хо ди ште бу ду ћих ак ци ја.

4) Цео про грам, осим увод ног де ла, има и че ти ри це ли не ко је об ра ђу ју: свет да на шњи це, 
основ не вред но сти на ко ји ма ова пар ти ја по чи ва, ње не ци ље ве и по ли ти ке, и ко нач но, 
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се, ме ђу тим, опре де ли ли за је дан по се бан при ступ. На и ме, твор ци 
овог до ку мен та осми сли ли су је дан у прак си по ма ло не у о би ча јен 
и, сто га, крај ње ори ги на лан кон цепт струк ту рал ног уоб ли ча ва ња 
про грам ског са др жа ја. На и ме, осим нео п ход них увод них на по-
ме на5) це ло куп ни са др жај по де љен је у три за себ не, а опет ну жно 
ис пре пле те не и ме ђу соб но усло вље не це ли не ко је по ве зу је јед на 
је ди на реч – де мо кра ти ја. Те це ли не су: по ли тич ка де мо кра ти ја, 
еко ном ска де мо кра ти ја и со ци јал на де мо кра ти ја6). Пред но сти јед-
ног ова квог при сту па ор га ни за ци ји про грам ског са др жа ја од но си-
ле би се углав ном на ње го ву пре глед ност и ла ку про ход ност ко ја је 
чи та о цу ти ме омо гу ће на.

ИДЕОЛОШКАМАТРИЦА:
КОНТИНУИТЕТИРЕФОРМИЗАМ

Увек ка да не ка по ли тич ка пар ти ја усва ја но ви про грам мо же 
се ра зло жно по ста ви ти пи та ње о то ме да ли он, услед ну жне по-
ве за но сти, пред ста вља ра ди кал ни рас кид са ње ним до та да шњим 
иде о ло шким иден ти те том, кон ти ну и тет уз из ве сно праг ма тич но 
ре ту ши ра ње или, пак, ње го ву про гре сив ну мо дер ни за ци ју и про-
ми шље но при ла го ђа ва ње но во на ста лим при ли ка ма.

Као и ве ћи на ре ле вант них стра на ка у Ср би ји, и Со ци ја ли стич-
ка пар ти ја по се ду је сво је вр сну ево лу тив ну исто ри ју сво је ле ги ти-
ма циј ске (иде о ло шке) ма три це ду гу ско ро две де це ни је још од ње-
ног пр вог про гра ма из 1990. го ди не. Ова пар ти ја је, до са да, осим 
осни вач ког, усво ји ла још два зва нич на про гра ма (из 1992. и 2010. 
го ди не), као и си ја сет пра те ћих про грам ских де кла ра ци ја са до-
са да шњих кон гре са. Ме ђу тим, на овом ме сту се, из прак тич них 
раз ло га, не ће мо де таљ ни је ба ви ти до са да шњом ге не зом иде о ло-

у за вр шном де лу, још јед ном до ла зи до кра ће ре ка пи ту ла ци је не ких од основ них ви зи-
ја СДП-а. Исти на, тре ће по гла вље Нашициљеви иполитике, по де ље но је у још осам 
под це ли на ко је, сва ка за се бе, распрaвљају о пи та њи ма де мо кра ти је, со ци јал не прав де, 
ци вил ног дру штва, еко ном ске де мо кра ти је итд.  

5) Ко је углав ном ве ћи на по ли тич ких пар ти ја на во ди на по чет ку сво јих про гра ма и ко је 
су пре те жно у функ ци ји њи хо вог вред но сно-иде о ло шког са мо о дре ђе ња у од но су на, 
ре ци мо, де ша ва ња и про ме не ко је на ста ју у све ту.

6) “Со ци ја ли сти свој про грам те ме ље на три сту ба де мо кра ти је: по ли тич кој, еко ном ској 
и со ци јал ној де мо кра ти ји, по ла зе ћи од чи ње ни це да чо век, у по ли тич ком сми слу, ни је 
пот пу но сло бо дан ако исто вре ме но не мо же да ужи ва рав но пра ван ста тус на свом рад-
ном ме сту и у дру штву” (ПрограмСоцијалистичкепартијеСрбије,стр. 12) 
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шке ма три це СПС-а7). На прет ход ном, VII Кон гре су из 2006. го-
ди не, СПС је усво ји ла Про грам ску де кла ра ци ју у ко јој на гла ша ва 
до след ност и кон ти ну и тет са вред но сти ма свог про гра ма из 1992. 
го ди не. Ме ђу тим, већ та да (као и на V Кон гре су) ова пар ти ја је 
по ка за ла ве ли ки по тен ци јал за отва ра ње пре ма број ним пост ма те-
ри ја ли стич ким вред но сти ма и те ма ма (еко ло ги ја, одр жив раз вој). 
Усва ја ње но вог про гра ма на VI II Кон гре су, осим сук це си је ста рог, 
ство ри ло је и мо гућ ност за ре де фи ни са ње до та да ва же ће иде о ло-
шке ма три це, као и да љу, про гре сив ну раз ра ду од ре ђе них пи та ња 
и про грам ских са др жа ја. Да ли се у то ме ус пе ло и у ко јој ме ри на-
сто ја ће мо да ука же мо у на став ку овог ра да.

Ана ли тич ки увид у но ви про грам Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср-
би је и из ње га про ис те клу ле ги ти ма циј ску ма три цу по твр ђу је тен-
ден ци ју у по гле ду кон ти ну и те та те мељ них од ред ни ца иде о ло шког 
иден ти те та, али се мо же ди јаг но сти фи ко ва ти и ви сок сте пен оства-
ре ног ре фор ми зма и мо дер ни за ци је на мно гим те мат ским по љи ма.

СПС, из ме ђу оста лог, оста је пар ти ја ра да и ства ра ла штва док 
де мо крат ски со ци ја ли зам (ка рак те ри сти чан и за не мач ке и швед-
ске со ци јал де мо кра те!) и да ље фи гу ри ра као кључ на ле ги ти ма циј-
ска фор му ла об је ди ња ва ју ћи при том иде је со ци ја ли зма и де мо кра-
ти је8). Спек тар фун да мен тал них вред но сти чи не рад, ху ма ни зам, 
сло бо да, со ци јал на прав да, јед на кост и со ли дар ност. 

На пла ну по ли тич ке де мо кра ти је и да ље се ве ли ка па жња по-
све ћу је раз ви ја њу кон цеп та де мо крат ске, прав не, ла ич ке и со ци јал-
но од го вор не др жа ве у ко јој се по се бан ак це нат ста вља на ши ро-
ку ле пе зу ак ту ел них пи та ња9). Из ве стан ре фор ми стич ки на бој, на 
тра гу нај бо љих европ ских ре ше ња, по себ но се огле да у за ла га њу 
за “мо дер ни за ци ју и ре фор му јав не упра ве ко ја би има ла три ци-
ља: да јав ни слу жбе ни ци бу ду струч но оспо со бље ни да ефи ка сно 
и не при стра сно при ме њу ју за кон ска ре ше ња и спро во де управ не 
по ступ ке; да бу ду отво ре ни и на услу зи гра ђа ни ма – ко ри сни ци-
ма њи хо вих услу га уз по јед но ста вљи ва ње про це ду ра и ма сов ни ју 
упо тре бу са вре ме них тех но ло ги ја; да при пре ме и осна же др жав не 

7) Уме сто то га упу ћу је мо чи та о ца на по себ но ко ри стан и за ни мљив чла нак Ди ја не Ву ко-
ма но вић, „Ле ги ти ма циј ске ма три це ре ле вант них по ли тич ких пар ти ја у Ср би ји (1990-
2005)“, у: ПолитичкестранкеуСрбији:структураифункционисање, Ин сти тут дру-
штве них на у ка, Fri e drich Ebert Stif tung, Бе о град, 2005. (стр. 31-61) 

8) ПрограмСоцијалистичкепартијеСрбије, стр. 10.
9) Де мо крат ска по ли тич ка кул ту ра, по ли тич ка, мо рал на, кри вич на и ма те ри јал на од го-

вор ност но си ла ца јав них функ ци ја, бор ба про тив ор га ни зо ва ног кри ми на ла, за шти та 
људ ских пра ва и пра ва на ци о нал них ма њи на, сло бо да ин фор ми са ња итд.
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ин сти ту ци је у ци љу учла ње ња Ср би је у Европ ску уни ју”10). Со ци-
ја ли сти за го ва ра ју и ре фор му ло кал не са мо у пра ве и то у три прав-
ца: де цен тра ли за ци ја, де кон цен тра ци ја, као и де ле ги ра ње и при
ватизацијапојединихјавнихслужби (кур зив мој) у ци љу њи хо вог 
бо љег функ ци о ни са ња и фи нан си ра ња11).

Еко ном ски део про гра ма, та ко ђе, пред ста вља фу зи ју ста рог и 
но вог. По пут ка кве увер ти ре, а нај ве ро ват ни је у ци љу при ба вља ња 
ши рег по ли тич ког ле ги ти ми те та, на са мом по чет ку се на гла ша ва 
за ла га ње за “мо дел еко ном ске де мо кра ти је ко ји је раз ви јен и при-
ме њу је се у европ ским зе мља ма где су со ци ја ли стич ке и со ци јал-
де мо крат ске стран ке ду го вре ме би ле или је су на вла сти и има-
ју ду гу тра ди ци ју и ве ли ке те ко ви не бор бе за људ ска и рад нич ка 
пра ва за сно ва на на кон цеп ту де мо крат ског со ци ја ли зма и мо дер-
не тр жи шне при вре де”12). Не при ко сно ве но опре де ље ње, на јед ној 
стра ни, за со ци јал но тр жи шну при вре ду, не ис кљу чу је, на дру гој 
стра ни, свој стве но ле ви чар ском ду ху и ре то ри ци, про ти вље ње “ка-
пи та ли зму у ко ме бес кру пу ло зна тр ка за про фи том омо гу ћа ва по-
је дин ци ма бо га ће ње и рас ко шан жи вот за сно ван на екс пло а та ци ји 
обес пра вље них рад ни ка ко ји ра де у усло ви ма не до стој ним чо ве-
ка у XXI ве ку”13). Др жа ва је, у сми слу ди рект них ин тер вен ци ја у 
еко ном ски жи вот, ма ње “ре гу ла тор”, а ви ше “ко рек тор” тр жи шне 
при вре де чи ја се уло га по себ но ис ти че у “спре ча ва њу и убла жа-
ва њу не га тив них ци клич них тен ден ци ја, очу ва њу ма кро е ко ном ске 
ста бил но сти, спре ча ва њу мо но по ла, обез бе ђе њу јав них до ба ра, 
ре ди стри бу ци ји до хот ка ра ди очу ва ња со ци јал не си гур но сти, от-
кла ња њу ве ли ких раз ли ка у ре ги о нал ном раз во ју и бла го ста њу це-
ло куп ног ста нов ни штва”. Ефи ка сна и јеф ти на др жа ва пред ста вља, 
при том, са став ни део по ли ти ке раз во ја. Тра ди ци о нал на по ли ти ка 
пу не за по сле но сти (у усло ви ма еко ном ске ста бил но сти!) је, по узо-
ру на за пад но е вроп ску со ци јал де мо кра ти ју, до пу ње на ре фор ми-
стич ким ви ђе њем тр жи шта ра да, а у прав цу по сти за ња ње го ве ве ће 
флек си бил но сти. Ва жно ме сто у еко ном ској аген ди со ци ја ли ста, а 
као кључ ни ак те ри ин ду стриј ске де мо кра ти је, као и до са да, има ју 
син ди ка ти и со ци јал ни ди ја лог. Сто га, иако се ниг де екс пли цит-
но не спо ми ње син ди кал ни плу ра ли зам, о син ди ка ти ма се го во ри 

10) Исто, стр. 16.
11) Исто, стр. 17.
12) Исто, стр. 29, (Со ци ја ли сти, по пут не мач ког СДП-а, ве ли ки за ма јац раз во ја ви де у ма-

лим и сред њим пред у зе ћи ма, док је, ре ци мо, по ре ска по ли ти ка у функ ци ји сти му ла ци је 
ин ве сти ци ја итд.)

13) Исто
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у мно жи ни та ко да, иако по сред но, мо же мо го во ри ти о не ка квом 
за ла га њу за син ди кал ни плу ра ли зам14). Из о ста ло је и не ка да шње 
отво ре но про ти вље ње при ва ти за ци ји јав них пред у зе ћа већ се про-
па ги ра мо дел при ват но-јав ног парт нер ства и за др жа ва ња кон трол-
ног па ке та ак ци ја од стра не др жа ве у оном де лу при вре де ко ји се 
ти че тзв. при род ног мо но по ла и са о бра ћај не и енер гет ске ин фра-
струк ту ре. Со ци ја ли сти су кри тич ки рас по ло же ни пре ма “мо де лу 
при вред ног раз во ја ко ји се за сни ва на пре ве ли кој јав ној по тро шњи 
и (у ре фор ма тор ском ду ху) сма тра ју да га тре ба на пу сти ти”15). Не-
из о став на је и рав но прав ност свих об ли ка сво ји не (при ват на, јав на, 
за дру жна), санк ци о ни са ње зло у по тре ба у про це су при ва ти за ци је, 
уна пре ђе ње парт нер ства при ват ног и јав ног сек то ра. Ис тра ја ва се 
у тра ди ци о нал ном опре де ље њу за ху ма ни за ци ју усло ва ра да ко ји 
под ра зу ме ва не са мо ху ма не усло ве на рад ном ме сту већ и пра-
вич ну на кна ду за рад ко ја рад ни ку и ње го вој по ро ди ци мо же обез-
бе ди ти жи вот до сто јан чо ве ка16). Про гре сив ни мо дел опо ре зи ва ња 
до хот ка и имо ви не, као про грам ска но ви на, а по све му су де ћи и 
кључ ни адут, ви ђен је као “со ци јал но пра ви чан и еко ном ски ефи-
ка сан, а у функ ци ји по тре ба гра ђа на и при вред ног раз во ја, обез-
бе ђе ња пра вед ни је ре ди стри бу ци је бру то до ма ћег про из во да, по ја-
ча ња фи нан сиј ске ди сци пли не”17). Ипак, у усло ви ма тран зи ци о не 
ко ло те чи не и не пре ви ше раз ви је не срп ске при вре де и не пре су шне 
по тре бе за стра ним ин ве сти ци ја ма тре ба ипак би ти ра зу ман и све-
стан укуп них мо гућ но сти за пот пу ну ре а ли за ци ју ова кве по ре ске 
по ли ти ке, али и ње них ус пут них ли ми та. 

Со ци јал на си гур ност, у ин тер пре та ци ји со ци ја ли ста, под ра-
зу ме ва “до ступ ност основ них со ци јал них и здрав стве них услу га 
свим гра ђа ни ма, без об зи ра на њи хо во со ци јал но по ре кло и ста тус 
док те мељ ну вред ност со ци јал не по ли ти ке пред ста вља со ли дар-
ност чи та вог дру штва и др жа ве са угро же ни ма и не моћ ни ма”18). 

14) Та ко ђе, не спо ми ње се ни пра во на штрајк већ се “по др жа ва ју сви за ко ном пред ви ђе-
ни об ли ци син ди кал не бор бе за оства ре ње тих ин те ре са”. Со ци ја ли сти се, у на став ку, 
за ла жу и за “ја ча ње су штин ске уло ге син ди ка та, као асо ци ја ци је рад ни ка ко ја за сту па 
њи хо ве аутен тич не ин те ре се и зах те ве и ука зу ју на сво ју при вр же ност со ци јал ном ди-
ја ло гу као ин стру мен ту за по сти за ње ком про ми са – со ци јал ног пак та – о ди на ми ци и 
тро шко ви ма еко ном ских и дру штве них ре фор ми” (Исто, стр. 31-32).

15) Исто
16) Исто, стр. 30
17) Исто, стр. 37 (По себ но је ва жно и за ла га ње за ускла ђи ва ње по ре ског си сте ма са си сте-

мом Европ ске уни је, рав но пра ван по ло жај по ре ских об ве зни ка, ефи ка сну на пла ту по-
ре за до при но са за со ци јал но оси гу ра ње и стро го санк ци о ни са ње из бе га ва ња пла ћа ња 
по ре за)

18) Исто, стр. 39
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Ипак, и на овом по љу со ци ја ли сти, и по ред при год не ре то ри ке 
усло вље не сво јим из вор ним иде о ло шким ко ор ди на та ма, по ка зу ју 
по ма ке ка ра ци о нал ни јој пер цеп ци ји еко ном ске одр жи во сти со ци-
јал них слу жби, а по но во на тра гу сво јих за пад но е вроп ских узо-
ра19). Сто га, не из не на ђу је фор му ла ци ја пре ма ко јој “дру штво и 
др жа ва не мо гу пре у зе ти на се бе ис кљу чи ву бри гу и од го вор ност 
да ре ша ва ју сва жи вот на пи та ња и про бле ме гра ђа на – појединци
не могу бити ослобођени одговорности за своју егзистенцију и
егзистенцијусвојепородице (кур зив мој)”20). По сле дич но, “из др-
жа ва ње со ци јал них слу жби не мо же па сти са мо на те рет др жа ве 
и при вре де, већ је нео п хо дан и од ре ђе ни сте пен пар ти ци па ци је и 
до при но са гра ђа на”21). Ово би, да ка ко, мо гло зна чи ти сво је вр сну 
ина у гу ра ци ју по ли ти ке “не ма пра ва без оба ве за” (Ен то ни Ги денс), 
али у та квим оце на ма, ипак, не тре ба пре те ри ва ти. Со ци ја ли сти на 
овај на чин кре и ра ју до дат ни ма не вар ски про стор та ко да не мо ра у 
пот пу но сти би ти не кон зи стент но исто вре ме но за ла га ње за јеф ти-
ну и ефи ка сну др жа ву и ак тив ну со ци јал ну по ли ти ку са ши ро ким 
спек тром ко рек тив но-ре ди стри бу тив них оба ве за пре ма гра ђа ни ма.

У бор би про тив си ро ма штва, не ну ди се не ка па на це ја већ, на-
про тив, по ред по др шке “Стратегијизасмањењесиромаштвау
Србији” и спи сак кон крет них ме ра ко је се мо ра ју пред у зе ти22). Уз 
то, у по ма ло оп ти ми стич ном то ну, со ци ја ли сти ве ру ју да се у ра-
зум ном ро ку, а то је, пре ма њи хо вом ви ђе њу, пет го ди на мо гу ис ко-
ре ни ти те шко си ро ма штво и глад.

Но ви про грам, по пр ви пут, про мо ви ше и раз вој до бро вољ ног, 
ка ко пен зиј ско-ин ва лид ског, та ко и здрав стве ног оси гу ра ња. Со ци-
ја ли сти су за ре фор му си сте ма пен зиј ско-ин ва лид ског оси гу ра ња 
и от кла ња ње свих си стем ских де фор ма ци ја ко је ути чу на де ба ланс 
сред ста ва у пен зи о ном фон ду23). Упо ре до са сти му ли са њем раз во ја 
до пун ског, тј. до бро вољ ног здрав стве ног оси гу ра ња пред ви ђа се 
и ре фор ма овог си сте ма у сме ру уна пре ђе ња здра вља и пре вен-

19) Из ме ђу оста лог, у Про гра му сто ји да су “пра вед ност и од ме ре ност, се лек тив ност и 
до след ност за со ци ја ли сте ва жни прин ци пи со ци јал но пра вед не и економскиодрживе
редистрибуциједруштвеногбогатства”(кур зив мој) (Исто, стр. 38)

20) Исто
21) Исто
22) Ди на ми чан при вред ни раст, отва ра ње но вих рад них ме ста, по ве ћа ње за ра да, спре ча ва-

ње на стан ка но вог си ро ма штва као по сле ди це ре струк ту ри са ња при вре де и со ци јал но 
од го вор на др жа ва (Исто, стр. 43)

23) Исто, стр. 41.
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ци је бо ле сти, лак шој до ступ но сти и при сту пач но сти здрав стве них 
услу га24).

Род на рав но прав ност, из ме ђу оста лог, пред ста вље на је у ге не-
рал ном на сто ја њу да се “сма ње раз ли ке у еко ном ском и дру штве-
ном ста ту су из ме ђу по ло ва и пот пу ну рав но прав ност же на и му-
шка ра ца у свим обла сти ма жи во та, пре ва зи ла же њем тра ди ци о нал-
них схва та ња о уло зи же не “25).

Скуп пи та ња ко ји се ба ви спољ ном по ли ти ком и ме ђу на род-
ном са рад њом та ко ђе ука зу је на из ве стан сте пен про грам ског кон-
ти ну и те та јер се ис тра ја ва на по ли ти ци вој не не у трал но сти и про-
ти вље ња ула ску Ср би је у НА ТО са вез, а од лу ка о то ме пре пу шта 
се ре фе рен дум ској во љи на ро да. Спољ на по ли ти ка је, углав ном, у 
зна ку ми ра и са рад ње по себ но ме ђу зе мља ма Бал ка на и ју го и сточ-
не Евро пе. Но ви ну на овом пла ну, ме ђу тим, пред ста вља ис ти ца-
ње пет основ них ру ко во де ћих прин ци па у ме ђу на род ној по ли ти ци, 
углав ном про ис те клих из ре ал ног са гле да ва ња но ви је исто ри је Ср-
би је, ње не по зи ци је и пер спек ти ва у про ме ње ном све ту да на шњи-
це. Ти прин ци пи су: ко о пе ра тив ност, до сто јан ство, тре зве ност, са-
мо по што ва ње и по што ва ње сво јих вред но сти и кул ту ра ди ја ло га 
на су прот по слу шно сти, ина ту и пр ко су, ро ман ти зму, са мо пре зи ру, 
аро ган ци ји пре ма вред но сти ма дру гих и си ли26). Не дво сми сле на 
по др шка члан ству у Европ ској уни ји по себ но је на гла ше на, али 
исто вре ме но се ука зу је и на по тен ци јал но ко ри сне од но се са дру-
гим зе мља ма све та услед ње го вог по ли цен трич ног ка рак те ра. Мо-
же мо кон ста то ва ти и то да је јак про е вроп ски по тен ци јал ис по љен 
у овој пар ти ји као чла ни ци ко а ли ци о не вла де од 2008. го ди не са мо 
кон се квент но пре то чен и ма те ри ја ли зо ван у ње ном но вом про гра-
му. И пи та њу Ко со ва и Ме то хи је се при сту па са по зи ци ја са ко-
јих се на гла ша ва “при вр же ност тра же њу ре ше ња мир ним пу тем 
у ин те ре су свих на осно ву ме ђу на род ног пра ва, уз уче шће ОУН, 
ме ђу на род них ор га ни за ци ја и свих ре ле вант них су бје ка та у ме ђу-
на род ној за јед ни ци, по себ но ЕУ”27).

Под вла че ћи да су “од у век има ли вр ло ја сно де фи ни са ну иде ју 
да је пи та ње за шти те жи вот не сре ди не јед но од нај до ми нант ни-
јих по ли тич ких, со ци јал них, кул тур них, обра зов них, здрав стве них 
пи та ња у дру штву”, со ци ја ли сти ука зу ју на сво ју спрем ност да од-

24) Исто, стр. 42.
25) Исто, стр. 43.
26) Исто, стр. 25. 
27) Исто, стр. 23. 
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го во ре на иза зо ве ко је им на ме ћу “гра ђа ни Ср би је ко ји тра же еко-
ло шки од го вор не по ли ти ча ре, еко ло шки од го вор не стран ке, но во 
по на ша ње пре ма жи вот ној сре ди ни”28). Ина у гу ри ше се опре де ље-
ње за енер гет ску ефи ка сност, али и пред ви ђа ју по ре ске олак ши це 
за тех но ло ги ју ко ја про из во ди или ути че на ства ра ње об но вљи ве 
енер ги је по пут, ре ци мо, со лар не или енер ги је ве тра. 

Ко нач но, ре де фи ни са ни ну кле ус ле ги ти ма циј ске ма три це Со-
ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је, на кон ње ног VI II Кон гре са, чи ни ла 
би, да кле, сле де ћа опре де ље ња:

● демократски социјализам са базичним вредностима соци
јалнеправде,рада,једнакости,слободе,солидарности,ху
манизма;

● концептдемократске,правне,грађанскеисоцијалноодго
ворнедржаве;

● републиканска, представничка демократија и владавина
права,демократскаполитичкакултура;

●децентрализацијаидеконцентрацијамоћи,реформа јавне
управеилокалнесамоуправе;

●заштитаљудскихимањинскихправа,повезаностполитич
ких и социјалноекономских права, национална равноправ
ност и опредељење за мултиетничко, мултикултурно и
мултиконфесионалнодруштво;

●социјалнотржишнапривредасакорективномулогомдржа
ве,социјалнидијалогијакисиндикати,политикапунезапо
сленостииреформетржиштарадауправцуњеговефлек
сибилности, ефикасна и јефтина држава; равноправност
свихобликасвојине,приватизацијаиунапређењепартнер
стваприватногијавногсектора;

●активнасоцијалнаполитикасанаглашеномодговорношћу
појединцазасвојуиегзистенцијусвојепородице;реформа
ипромовисањедобровољногпензијскоинвалидскогиздрав
ственогосигурања;политикароднеравноправностиибри
геопородициидеци;бесплатнообразовањеиначелнарав
ноправност државних и приватних образовноваспитних
институција;

28) Исто, стр. 50-51
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● концептвојненеутралностиимирољубиваспољнаполити
ка;

● политиказаштитеживотнесрединеиенергетскеефика
сности;

●интеркласизам.
Осим то га што се у са мом тек сту про гра ма отво ре но го во ри о 

про ме на ма (и пар ти је и дру штва, ко је су нео п ход не ко ли ко и зах-
тев не!) то је ви дљи во и на пла ну при сту па и раз ра де број них те-
ма29). Оства рен је и за ви дан сте пен кон зи стент но сти про грам ског 
са др жа ја без су ви шног упли ва не ка кве “за па љи ве”, де ма го шко-по-
пу ли стич ке ре то ри ке иако нам се, услед оби ла тог и на гла ше ног ко-
ри шће ња тер ми но ло ги је из бо га тог ле ви чар ског ар се на ла (на шта 
СПС, као пар ти ја ле ви це, раз у ме се, има ле ги тим но пра во) из ве сне 
про грам ске по ру ке, са аспек та ср би јан ског ка пи та ли зма у по во ју, 
мо гу учи ни ти на ро чи то за во дљи вим (не и слат ко ре чи вим!)30). Али, 
иза њих, ба рем у на че лу, сто је ја сно фор му ли са не и кон вер гент не 
“по ли ти ке” ко је зах те ва ју још ве ћу кон кре ти за ци ју, те мељ ну раз-
ра ду и опе ра ци о на ли за ци ју у прак си – ли бе рал но-де мо крат ска на 
пла ну по ли тич ке де мо кра ти је, раз вој но-ста би ли зи ра ју ћа на пла ну 
еко ном ске де мо кра ти је и, ко нач но, ре ди стри бу тив но-ко хе зив но-
еман ци па тор ска на пла ну ши ре дру штве не де мо кра ти је. Про грам, 
на гла ше ном ко ре ла ци јом са ствар но шћу на ше зе мље, у пу ној ме ри 
тар ге ти ра кључ не не у рал гич не тач ке срп ског тран зи ци о ног дру-
штва и др жа ве (не за по сле ност и си ро ма штво, ко руп ци ју, при вред-
но по ср та ње). 

СПС у свом про гра му се бе ви ди у дру штву пар ти ја-чла-
ни ца Со ци ја ли стич ке ин тер на ци о на ле и Пар ти је европ ских 
со ци ја ли ста, а на јед ном ме сту, ви де ли смо, го во ри о усва ја-
њу “мо де ла еко ном ске де мо кра ти је раз ви је ног у европ ским 
зе мља ма где су со ци ја ли стич ке и со ци јал де мо крат ске стран-
ке ду го вре ме би ле или је су на вла сти”. У на став ку би смо, 
сто га, мо гли да на чи ни мо и је дан ма ли упо ред ни пре сек не-
ких од кључ них про грам ских ста но ви шта са вре ме не со ци јал-

29) “По на вља ње и пре пи си ва ње по ли ти ке ни је де ло тво ран на чин ре ша ва ња про бле ма и 
ди ле ме пред ко ји ма се на ла зи наш на род, на ше дру штво и др жа ва. Про ме не ко ји ма те-
жи мо пред ста вља ју на чин да учвр сти мо оне вред но сти ко је је по треб но са чу ва ти да би 
се отво ри ла пер спек ти ва ху ма ног и ста бил ног раз во ја” (стр. 9)

30) На рав но, не сме мо пре не брег ну ти ни чи ње ни цу да пар тиј ски про гра ми мо ра ју има ти и 
ту по себ ну мо би ли зи ра ју ћу ди мен зи ју што, на рав но,  не тре ба да пред ста вља не ка кав 
али би за ис ко рак у су ву сли по пу ли зма и ис пра зну де ма го ги ју. 
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де мо кра ти је и Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је31). Та ко ђе, пре 
до но ше ња ика квих да ле ко се жних за кљу ча ка мо ра мо има ти у 
ви ду и то да је и за пад но е вроп ска со ци јал де мо кра ти ја, на кон 
екс пе ри мен та са про гра мом “тре ћег пу та”, на не ки на чин, и 
за са да, са мо на ши рем те о риј ском пла ну, пред вра ти ма не ке 
но ве ре ви зи о ни стич ке фа зе чи ји се обри си већ на зи ру кра јем 
пр ве де це ни је XXI ве ка. 

Табела: 
Упореднипрегледнекиходкључнихполитичкихвизијасавремене

социјалдемократијеиСоцијалистичкепартијеСрбије

Са вре ме на со ци јал де мо кра ти ја Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је

де мо крат ски со ци ја ли зам
со ци јал на прав да
со ли дар ност
сло бо да
јед на кост

“сло бод ни и јед на ки љу ди 
у со ли дар ној за јед ни ци су 
циљ де мо крат ског со ци ја-
ли зма” (Социјалдемократ
скапартијаШведске)

Вред но сни 
спек тар

де мо крат ски со ци ја ли зам је 
про цес по ли тич ког, еко ном-
ског и со ци јал ног осло бо ђе-
ња чо ве ка од си ро ма штва, 
не прав де не зна ња и свих об-
ли ка до ми на ци је и ек пло а та-
ци је; со ци јал на прав да зна чи 
јед на ку сло бо ду за све без 
об зи ра на ра сну, на ци о нал ну 
вер ску, пол ну или по ли тич ку 
при пад ност и имо вин ско ста-
ње; со ли дар ност као спрем-
ност сло бод них и јед на ких 
љу ди на по др шку са сви ма 
ко ји па те и стра да ју;

кон цепт прав не, де мо крат-
ске и со ци јал но од го вор не 
др жа ве
“пре вен тив на со ци јал на 
др жа ва ко ја ин ве сти ра у 
љу де, обра зо ва ње, ква ли-
фи ка ци ју, здра вље, шан су 
и дру штве ну ин фра струк-
ту ру”
(FrankWalterSteinmeier,
MatthiasPlatzeck,PeerSte
inbrük)

Држава “др жа ва је де мо крат ска ин-
сти ту ци ја ко ја ре пре зен ту је 
и чу ва за јед нич ки жи вот у 
по ли тич кој за јед ни ци, по-
ве за ност гра ђа на, на ро да и 
те ри то ри је (...) за ла же мо се за 
кон цепт со ци јал но од го вор не 
др жа ве ко ја ће спре чи ти све 
об ли ке екс пло а та ци је и еко-
ном ско со ци јал не обес пра-
вље но сти”;

31)  По ме ну ће мо и то да смо, из ме ђу оста лог, ди јаг но сти фи ко ва ли и ја сну те мат ску по ду-
дар ност но вог Про гра ма СПС-а и са до ку мен том “НовасоцијалнаЕвропа” (обла сти 
по пут пу не за по сле но сти, ин ве сти ра ња у љу де, уни вер зал не бри ге о де ци, со ци јал ном 
ди ја ло гу, јед на ким пра ви ма же на и му шка ра ца итд.) ко ји је на свом Кон гре су у Пор ту 
2006. го ди не усво ји ла Пар ти ја европ ских со ци ја ли ста (ПЕС) чи јем члан ству, по ред Со-
ци ја ли стич ке ин тер на ци о на ле, Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је те жи и о че му се ја сно 
и без у слов но про грам ски из ја шња ва.
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    пред став нич ка, ли бе рал-
на де мо кра ти ја до пу ње на 
еле мен ти ма пар ти ци па тив-
не, “ди ја ло шке” де мо кра ти-
је – де мо кра ти је ко ја се по-
ступ но ши ри из ван сфе ре 
по ли ти ке ства ра ју ћи кли му 
ак тив ног дру штве ног по ве-
ре ња и со ли дар но сти;

“за социјалдемократе и 
социјалисте је неопходно 
да се достигнути 
демократски облици 
стално преиспитују и 
унапређују “по мери 
основних вредности” 
и изнова изналазе нови 
облици и проширују 
њихови досези” (Брана
Марковић)

Политичка 
демократија

“гра ђа ни има ју пра во да на 
осно ву оп штег и јед на ког 
пра ва гла са на не по сред ним 
и тај ним из бо ри ма би ра ју од-
бор ни ке и на род не по сла ни ке 
у пред став нич ким ин сти ту-
ци ја ма (...) пред став нич ка де-
мо кра ти ја не мо же за ме ни ти 
не по сред но уче шће гра ђа на 
у до но ше њу од лу ка за то се 
за ла же мо да се убу ду ће че-
шће при ме њу је ре фе рен дум 
и на род на ини ци ја ти ва ка да 
се од лу чу је о пи та њи ма од 
за јед нич ког и оп штег ин те ре-
са (...) де мо крат ска по ли тич ка 
кул ту ра ко ју од ли ку је дух 
то ле рант но сти, отво ре на и 
кон струк тив на рас пра ва, 
ди ја лог, ува жа ва ње раз ли чи-
тих иде ја, пра ва и ин те ре са 
ма њи не и спро во ђе ње од лу ка 
ве ћи не”;

плу ра ли стич ки еко ном-
ски од но си, “ин ду стриј ска 
де мо кра ти ја”, од но сно де-
мо кра ти за ци ја еко ном ског 
жи во та кроз кон фликт но 
со ци јал но парт нер ство 
ра да и ка пи та ла и ин сти ту-
ци о на ли зо ва ни со ци јал ни 
ди ја лог; “же ли мо ви ше 
ка пи та ла у ру ка ма рад не 
сна ге (...) рад нич ка пар ти-
ци па ци ја у кор по ра тив ном 
ка пи та лу,
као до дат ни из вор при хо да, 
га ран ту је пра вич ни ју пар-
ти ци па ци ју рад не сна ге у 
успе ху ње не ком па ни је (...) 
 то исто вре ме но про мо ви-
ше ино ва тив ност и про дук-
тив ност” 
(Социјалдемократскапар
тијаНемачке,Hamburg
Program,2007) 

Индустријска 
демократија

“еко ном ска де мо кра ти ја под-
ра зу ме ва да рад ни ци бу ду 
по што ва ни као лич но сти 
ко је сво јом ини ци ја ти вом и 
ин вен тив но шћу до при но се 
уна пре ђе њу ра да, бо љој ор-
га ни за ци ји и ве ћој ефи ка сно-
сти те им то да је за пра во да 
уче ству ју у оства ре ној до би-
ти и јед ним де лом у до но ше-
њу од лу ка, што не угро жа ва 
прин цип не по вре ди во сти 
при ват не сво ји не као осно ве 
функ ци о ни са ња тр жи шне 
при вре де” (...) за ла га ње за ре-
фор му и по што ва ње пра ви ла 
ко лек тив ног пре го ва ра ња по 
узо ру на нај бо љу прак су у 
зе мља ма Европ ске уни је (...) 
“не за о би ла зну уло гу у то ме, 
по ред др жа ве, има ју син ди-
ка ти, са ве ти за по сле них, као 
и бес плат на прав на по моћ 
рад ни ци ма (...) со ци јал ни 
ди ја лог је нај бо љи на чин за 
ко ег зи стен ци ју раз ли чи тих 
ин те ре са, њи хо во ускла ђи-
ва ње,  со ци јал не прав де и 
дру штве не ко хе зи је”;
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раз вој со ци јал но-тр жи шне 
при вре де ре а ли зо ва њем 
еко ном ски одр жи вих ре ди-
стри бу тив них стра те ги ја, 
од но сно раз во јем кон-
цеп та ква ли те та жи во та 
и до ступ но сти јав них 
до ба ра (...) уну тар при че о 
ква ли те ту жи во та, основ не 
услу ге у сфе ри обра зо ва ња, 
здрав ства, оси гу ра ња и со-
ци јал них услу га тре ти ра ју 
се као со ци јал ни тро шко ви 
у функ ци ји ре про ду ко ва ња 
рад них спо соб но сти и дру-
штве ног раз во ја, од но сно 
кре и ра ња об у че не рад не 
сна ге за “еко но ми ју зна ња” 
(Ги денс);

“со ци јал но тр жи шна еко-
но ми ја, пре те жно об ли-
ко ва на од стра не со ци јал-
де мо кра та и син ди ка та, 
пре тво ри ла је рад нич ку 
пар ти ци па ци ју и са о длу чи-
ва ње у про дук тив ну сна гу 
про мо ви шу ћи со ци јал ни 
мир (...) са о длу чи ва ње 
у фа брич ким ха ла ма и 
кор по ра ци ја ма, сло бо да 
ко лек тив ног пре го ва ра ња и 
пра во на штрајк су основ ни 
еле мен ти со ци јал но тр жи-
шне еко но ми је” 
(Социјалдемократскапар
тијаНемачке,Hamburg
Program,2007)

Социјално 
тржишна 
привреда

“др жа ва је ду жна да ство-
ри јед на ке усло ве обра зо-
ва ња и оспо со бља ва ња за 
тр жи ште ра да це ло куп ном 
ста нов ни штву (...) у ин те ре-
су не са мо за по сле них, већ 
и по сло да ва ца и дру штва у 
це ли ни је ин ве сти ра ње у ху-
ма ни ка пи тал и то мо ра би ти 
њи хо ва за јед нич ка бри га и 
оба ве за (...) зна ње је нај ве ћи 
лич ни и дру штве ни ка пи тал 
у XXI ве ку за то ис тра ја ва-
мо на по ли ти ци ства ра ња 
прет по став ки за јед на ке 
шан се за све љу де у обла-
сти обра зо ва ња, без об зи ра 
на њи хов имо вин ски ста тус 
или дру штве но по ре кло (...) 
др жа ва за то мо ра знат но уве-
ћа ти сред ства за обра зо ва ње 
на свим ни во и ма јер је то 
услов за из ла зак из си ро ма-
штва и убр за ни раз вој (...) 
ак тив на со ци јал на по ли ти ка 
ко ја у усло ви ма еко ном ске 
кри зе, не из ве сно сти по сла 
и па да жи вот ног стан дар да 
гра ђа на тре ба да обез бе ди 
што је мо гу ће рав но мер ни ју 
рас по де лу за јед нич ког те ре та 
и да га ран ту је ми ни мум нео-
п ход не со ци јал не си гур но-
сти свим гра ђа ни ма (...)  сви 
гра ђа ни Ср би је тре ба да бу ду 
об у хва ће ни здрав стве ним 
оси гу ра њем за сно ва ним на 
прин ци пи ма со ли дар но сти, 
јед на ко сти и уни вер зал но-
сти”;

кон цепт еко ло шки одр-
жи вог раз во ја ства ра ња 
“ху ма ни зо ва не при ро де” 
и упра вља ња “дру штвом 
ри зи ка” (Ур лих Бек), од-
но сно рас кид са ло ги ком 
кон зу ме ри зма и раз вој 
“еко но ми је пост-оску-
ди це” и не фор мал ног 
еко ном ског сек то ра; 

Еко ло шки 
одр жив раз-

вој

“бри га о за шти ти жи вот не 
сре ди не и на ше бу дућ но-
сти не сме би ти одво ји ва од 
пи та ња еко ном ског раз во ја 
(...) пи та ња ква ли те та жи во та 
ни су са мо еко ном ска већ и 
еко ло шка”;
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раз вој, кроз ко му ни ка-
ци ју и са рад њу со ци јал-
де мо крат ских стра на ка 
са но вим дру штве ним 
по кре ти ма и ци вил ни 
ини ци ја ти ва на пост-
ма те ри ја ли стич ког 
дру штва и по ли тич ких 
уста но ва ба зи ра них на 
огра ни че ној пре го ва ра-
ној мо ћи;

Ци вил ни  
сек тор

отво ре ност за са рад њу са 
не вла ди ним ор га ни за ци ја-
ма и удру же њи ма гра ђа на 
ко је пот пу но или де ли мич но 
стре ме истим ци ље ви ма (...) 
по што ва ње и по др жа ва ње по-
себ но сти ор га ни за ци ја у ци-
вил ном дру штву као ва жног 
ин стру мен та учвр шћи ва ња 
де мо кра ти је;

НА ПО МЕ НА:  Ка рак те ри сти ке са вре ме не со ци јал де мо кра ти је де ли мич но на ве-
де не пре ма: Зо ран Сто јиљ ко вић – Социјалдемократијаиполи
тичкестранкеуСрбији

Да кле, ве штим ма не ври са њем из ме ђу две по губ не крај но сти 
- твр до кор ног дог ма ти зма и бе зо бал ног праг ма ти зма, со ци ја ли-
сти успе ва ју да, на пла ну про грам ског ин же ње рин га, оства ре (као 
из вор на пар ти ја ле ви це) из ве стан сте пен ну жног кон ти ну и те та 
са сво јим фун да мен тал ним иде о ло шким осно ва ма и уз кри тич ки 
осврт на те ко ви не сво је про шло сти и отво ре ност ка про ме на ма ре-
а ли зу ју пра те ћу ре фор ми стич ку на до град њу ле ги ти ма циј ске ма-
три це у прав цу про ми шље ног и на чел ног усва ја ња од ре ђе ног бро ја 
про грам ских ви зи ја са вре ме не (за пад но е вроп ске) со ци јал де мо кра-
ти је32).

Са мо да на по ме не мо и то да по тен ци јал но усва ја ње не ких ко-
ри сних про грам ских ви зи ја са за пад но е вроп ског по ли тич ког под-
не бља мо ра, раз у ме се, под ра зу ме ва ти, пре све га, њи хо во ра зум но 
при ла го ђа ва ње и по себ ну опе ра ци о на ли за ци ју у муч ним при ли ка-
ма тран зи ци о не и оси ро ма ше не Ср би је, а не сле по, не про ми шље но 
и по мод но усва ја ње по си сте му copy-pa ste-а и тек то ли ко да би се 
оне на шле у про гра му! На рав но, СПС ће, по ред то га, тек у пар ла-
мен тар ној и ши рој дру штве ној аре ни, са гла сно бу ду ћој пер цеп ци ји 
би ра ча и сво јој мо ћи и ути ца ју ко ји бу де има ла ме ђу њи ма, би ти у 
при ли ци да по ка же свој уну тра шњи по тен ци јал да спро ве де оно 
што про па ги ра у свом но вом про гра му и ти ме оправ да сво је со ци-

32) У ра ду смо ука за ли на не ке од тих по ли ти ка по пут, ре ци мо, по ли ти ке на тр жи шту 
ра да. Ре фор ме у овој обла сти кре ћу се, да кле, у прав цу ње го ве ве ће флек си бил но сти 
“по узо ру на раз ви је не тр жи шне при вре де зе ма ља Европ ске уни је” где би не за по сле ни 
рад ни ци има ли да ка ко нај ве ћу од го вор ност за про на ла же ње по сла, али у то ме мо ра-
ју има ти и сна жну по др шку др жа ве (пре ква ли фи ка ци ја, под сти ца ње отва ра ња но вих 
рад них ме ста, фон до ви со ли дар но сти). Тре ба по ме ну ти и ма кро е ко ном ску ста бил ност 
и кон ку рент ност при вре де ко је, та ко ђе, фи гу ри ра ју као ва жне, упра вља ју ће од ред ни-
це еко ном ске по ли ти ке ка ко европ ских со ци јал де мо кра та та ко и со ци ја ли ста. По ре ске 
олак ши це, као ин стру мент фи скал не по ли ти ке, тре ба да бу ду у функ ци ји ра ста про из-
вод ње и за по сле но сти и за шти те гра ђа на са нај ни жим до хо ци ма. 
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јал де мо крат ско усме ре ње. Ка да је реч о са мој про грам ској ди мен-
зи ји, за са да је, да кле, на до бром пу ту.

ДРУШТВЕНИХОРИЗОНТ:
ПРИНЦИПИДЕЛОВАЊАИСАВЕЗНИЦИ

На те ме љи ма де мо крат ске по ли тич ке кул ту ре за ко ју се за ла-
жу, со ци ја ли сти, на чин свог по ли тич ког де ло ва ња об ли ку ју у ду ху 
то ле ран ци је и ди ја ло га. Ци вил но дру штво, са сво јим не вла ди ним 
ор га ни за ци ја ма, на по кон се, не дво сми сле но и без ика квих ре зер ви, 
пер ци пи ра као “ва жан ин стру мент учвр шћи ва ња де мо кра ти је”33). 
Еви ден тан је, на дру гој стра ни, из о ста нак до са да шње прак се екс-
пли цит ног свр ста ва ња љу ди и ор га ни за ци ја на при род не са ве зни-
ке или про тив ни ке са ко ји ма је не мо гу ћа ика ква са рад ња. Та ква 
прак са је у пу ној ме ри пре ва зи ђе на у прав цу ина у гу ри са ња по све 
но вог ам би јен та кул ту ре ди ја ло га и ства ра ња кон сен зу са о свим 
кључ ним дру штве ним пи та њи ма. Као илу стра ци ју мо же мо узе ти, 
на при мер, вер ске за јед ни це. У но вом про гра му се, из ме ђу оста лог, 
ка же да су со ци ја ли сти, “у ци љу оп ште до бро би ти отво ре ни за ди-
ја лог и са рад њу са вер ским за јед ни ца ма, по себ но кад за јед нич ко 
де ло ва ње мо же би ти од ко ри сти дру штву у це ли ни”34).

Иако се, као аутен тич на стран ка ле ви це, СПС пр вен стве но 
обра ћа они ма ко ји жи ве од свог ра да, зна ња, по слов них иде ја и 
ини ци ја ти ва на гла ша ва се и отво ре ност ове пар ти је пре ма ши ро-
ком кру гу по је ди на ца и ор га ни за ци ја35). Ов де је на де лу сво је вр стан 
ин тер кла си зам та ко да о СПС мо же мо го во ри ти као о catch-all пар-
ти ји, али је она да ле ко од пре ра ста ња у, ре ци мо, “аген ци ју за ме-
наџ мент вла де” (Ми ха ел Ер ке) што би мо гло пред ста вља ти тренд у 
раз ви је ним за пад но е вроп ским зе мља ма.

33) Исто, стр. 54.
34) Исто, стр. 20.
35) “Не вла ди не ор га ни за ци је и удру же ња гра ђа на ко је пот пу но или де ли мич но стре ме 

истим ци ље ви ма, стран ке ко је де ле исте вред но сти, по шту ју де мо крат ске про це ду ре 
и Устав и за ко не Ре пу бли ке Ср би је, син ди ка ти, ор га ни за ци је бо ра ца на род но о сло бо-
ди лач ког ра та, ор га ни за ци је за људ ска пра ва, пра ва же на, еко ло шке по кре те, као и све 
оста ле ко ји же ле њи хо ву по др шку за сво је ак ци је ко је су са гла сне ци ље ви ма СПС-а”.  
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ИДЕОЛОШКИХОРИЗОНТ:
ОПОНЕНТИИТАКМАЦИ

Ја сни јепо зи ци о ни ра ње СПС-а на по ли тич кој ма пи Ср би је и 
од ре ђе ње ње них опо не на та и так ма ца усло вље но је, нај пре, ука зи-
ва њем на не ко ли ко ва жних чи ње ни ца. 

Пре све га, тра ди ци о нал на и че сто упо тре бља ва на иде о ло шка 
по де ла на ре ла ци ји ле ви ца-де сни ца да нас је умно го ме за ма гље на 
и ре ла ти ви зо ва на, а од стра не не ких ауто ра и од ба че на као по све 
пре ва зи ђе на. Ме ђу тим, ова ре ла ци ја и да ље оста је да ва жи као на-
чел на по де ла ме ђу стран ка ма ко ју ми у овом ра ду при хва та мо и на 
осно ву ко је да нас уоп ште и мо же мо го во ри ти о иде о ло шким опо-
нен ти ма и так ма ци ма. Кон крет но, у усло ви ма пе ри о дич но уз бур-
ка ног срп ског стра нач ког ар хи пе ла га из ве сна кон фу зност у по гле-
ду пре ци зног од ре ђе ња иде о ло шког про фи ла пар ти ја, на ре ла ци ји 
ле ви ца-цен тар-де сни ца, углав ном се де ша ва услед број них те мат-
ско-тер ми но ло шких по зај ми ца са де сни це чи ме до ла зи мо до то га 
да, “иден ти тет јед не пар ти је са де сног по ла иде о ло шког спек тра у 
обла сти еко ном ске по ли ти ке ни је у пот пу но сти ко хе рен тан са ње-
ним ге не рал ним усме ре њем на пла ну по ли тич ке иде о ло ги је” (Ди-
ја на Ву ко ма но вић). Све ово го во ри о по сто ја њу из ве сне иде о ло шке 
не кон зи стент но сти код по је ди них пар ти ја нај че шће усло вље не по-
ли тич ким де ло ва њем у сен ци праг ма ти зма. До да мо ли то ме и “ни-
ско иде о ло шко са мо ра зу ме ва ње” на ших гра ђа на (Срећ ко Ми хај ло-
вић) ја сно је о ка квом за чи ње ном пар тиј ском га ли ма ти ја су се ра ди. 
По ље сва ко днев не по ли тич ке прак се тј. “про тив ре чан кон текст по-
зи ти ви стич ке и сим бо лич ко-мо би ли зи ра ју ће ди мен зи је по ли ти ке” 
(Јо ван Ком шић), на дру гој стра ни, пред ста вља по се бан лак мус па-
пир за утвр ђи ва ње иде о ло шке до след но сти не ке од пар ти ја та ко 
да, у том сми слу, на шу ана ли зу и из ње про ис те кле ста во ве за са да 
огра ни ча ва мо ис кљу чи во на про грам ску ра ван. 

По ред то га, срп ски по ли тич ки про стор је ви ше ди мен зи о на лан 
и по ред по ме ну те по де ле по сту ли ра и не ке дру ге. По себ но ко ри сна 
и илу стра тив на, у усло ви ма евро а тлант ских ин те гра ци ја, би ла би 
она на ре ла ци ји про е вроп ско-тра ди ци о нал но36).

36) О ово ме ви ше чи та ти у: Вла ди мир Го а ти - ПартијскеборбеуСрбијиупостоктобар
скомраздобљу, Ин сти тут дру штве них на у ка - Fri e drich Ebert Stif tung, Бе о град, 2006.  
Ди ја на Ву ко ма но вић ну ди слич ну по де лу на на ци о на ли сте и ко смо по ли те („Иде о ло-
шке ма три це по ли тич ких пар ти ја у Ср би ји (1990-2007)“, у: Идеологијаиполитичке
партијеуСрбији, Ин сти тут дру штве них на у ка - Fri e drich Ebert Stif tung, Фа кул тет по-
ли тич ких на у ка, Бе о град, 2007 (стр. 67-113) 
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Ка да све ово има мо у ви ду, Со ци ја ли стич ку пар ти ју Ср би је, 
на осно ву ње них про грам ских ко ор ди на та, мо же мо од ре ди ти као 
ре ле вант ну пар ти ју ле вог цен тра про е вроп ске ори јен та ци је. Ма-
не вар ски про стор на ле вом де лу по ли тич ког спек тра де ли са ње-
ним нај ва жни јим так ма цем, “со ци јал де мо кра ти зо ва ном” пар ти јом 
цен тра – Де мо крат ском стран ком (ДС). По ред њих, ту се на ла зе и 
дру ге пар ти је ле ве ори јен та ци је по пут Со ци јал де мо крат ске пар ти-
је Ср би је (СДПС), Ли ге со ци јал де мо кра та Вој во ди не (ЛСВ) итд37). 
Ка да је реч о иде о ло шким опо нен ти ма то су углав ном стран ке са 
де сне стра не по ли тич ког спек тра - Де мо крат ска стран ка Ср би је 
(ДСС), Г17, Срп ска на пред на стран ка (СНС), Срп ски по крет об но-
ве (СПО), Срп ска ра ди кал на стран ка (СРС). Про е вроп ски про стор 
де ли са свим пар ти ја ма-так ма ци ма, а ка да је реч о пар ти ја ма-опо-
нен ти ма је ди но са Г17, Срп ском на пред ном стран ком и Срп ским 
по кре том об но ве.

***

Ва жно је ука за ти да Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је, као из-
вор на пар ти ја ле ви це, ни је мо ра ла ну жно да по се же за не ка квим 
пре ви ше ра ди кал ним и ха зар дер ским ма не ври ма на пла ну свог 
основ ног иде о ло шког иден ти те та и про грам ског ин же ње рин га чи-
ме би мо гла ри зи ко ва ти гу би так кре ди би ли те та ме ђу би ра чи ма. 
Ло гич ни ји је био при ступ ко ји би у сво јој су шти ни под ра зу ме вао 
при род ну ево лу ци ју ка со ци јал де мо крат ској по зи ци ји кри тич ким и 
про ми шље ним ре де фи ни са њем, као и на до град њом по сто је ће ле-
ги ти ма циј ске ма три це, а по де ли мич ном узо ру на раз ви је не европ-
ске со ци јал де мо крат ске пар ти је што је у СПС-у и учи ње но. Сто га, 
но ви Про грам Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је, по сма тран из пер-
спек ти ве XXI ве ка, ка ко у од но су на раз ви је ну европ ску со ци јал-
де мо кра ти ју са јед не стра не, та ко и спе ци фич но сти дру штве но-по-
ли тич ког кон тек ста Ср би је са дру ге, са сво јом спе ци фич ном струк-
ту ром и ре а ли стич ким при сту пом ши ро ком ди ја па зо ну ак ту ел них 
те ма, уме ре но мо би ли зи ра ју ћим то ном са ко рект ним, од ме ре ним 
реч ни ком и ја сним фор му ла ци ја ма, пред ста вља је дан мо де ран до-
ку мент пар ти је де мо крат ске ле ви це. По ред еви дент но на гла ше не, 
али и ну жне со ци јал но-ко рек тив не уло ге др жа ве, он пред ста вља и 
на да све раз вој но-еман ци па тор ско-ин клу зив ну аген ду с об зи ром да 

37) Ов де је реч, на рав но, о на чел ној по де ли без узи ма ња у об зир пра ве ре ле вант но сти 
стран ке у по ли тич ком жи во ту. Основ ни ин тен ци ја ауто ра је, сто га, ука зи ва ње на по тен-
ци јал ну фраг мен ти ра ност по ља ле ви це у Ср би ји.
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су у СПС-у ве ро ват но све сни да у све ту да на шњи це «не ма бес плат-
ног руч ка», као и да се со ци јал но-ре ди стри бу тив ни про гра ми, без 
об зи ра на њи хов обим, мо ра ју фи нан си ра ти из еко ном ски пот пу но 
ре ал них и одр жи вих из во ра та ко да се мно га по тен ци јал на из два-
ја ња, по пут оних у сфе ри обра зо ва ња или окол но сти ма не за по сле-
но сти, мо ра ју ту ма чи ти упра во у све тлу под сти ца ја да љег раз во ја 
и обр ну то. 

По сле дич но, Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је се, на кон усва ја-
ња но вог про гра ма, на по ли тич ком хо ри зон ту на ше зе мље ја сни-
је по зи ци о ни ра као ре ле вант на про е вроп ска пар ти ја ле вог цен тра. 
Ова пар ти ја ће тај иден ти тет (или «имиџ», све јед но) мо ра ти да 
оправ да и до след но про фи ли ше у на из глед не мир ним во да ма на ше 
тур бу лент не по ли тич ке сва ко дне ви це и под буд ним оком јав но сти. 
У тран зи ци о ној Ср би ји про сто ра за аутен тич ну ле ви цу ите ка ко 
има. СПС би то мо гла ис ко ри сти ти, ре ци мо, пу тем ак ти ви ра ња и 
уну тра шњег ја ча ња све у куп них стра нач ких по тен ци ја ла, а у ци-
љу јав ног де мон стри ра ња спрем но сти да сле ди сво је ба зич не про-
грам ске ви зи је, као и кроз на сто ја ње да, раз ви ја њем парт нер ских 
од но са са про гре сив ним ле ви чар ским ор га ни за ци ја ма и ини ци ја-
ти ва ма ци вил ног сек то ра, фор ми ра ја ку, аутен тич ну и са мим тим 
пре по зна тљи ву, на да све ре спек та бил ну, ко а ли ци ју тре нут но фраг-
мен ти ра них ле вих сна га у Ср би ји. На по слет ку, на ово ука зу је мо 
због то га што су гра ђа ни (чи тај «би ра чи») ти ко ји ће да ти крај њу 
оце ну о ре форм ским ко ра ци ма ко је ова пар ти ја пред у зи ма и за ви-
сно од сво је ин ди ви ду ал не пер цеп ци је иден ти те та Со ци ја ли стич ке 
пар ти је Ср би је као аутен тич не и ре ле вант не ле ве оп ци је на срп-
ском по ли тич ком хо ри зон ту од лу чи ти да ли ће јој ука за ти сво је по-
ве ре ње на из бо ри ма.   

AleksandarMilosavljevic
THENEWPROGRAMOFTHESOCIALISTPARTY

OFSERBIAAND(RE)DEFINITIONOFIDEOLOGICAL
STENCIL
Summary

Themaintopicofthispaperisthereformistchangeofthe
SocialistPartyofSerbia(SPS)afteradoptionof itsnew
ProgramandStatuteattheEighthcongressinDecember
2010.Inthecoreofattentionistheanalysisofideological
stencilanditssuperstructuremadebyideasandpractices
ofwesternEuropesocialdemocracy,butalso,duetothese
changes, consequencies on its contemporary position at
thepoliticalhorizonof transitionalSerbia.Theanalysis
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present,ontheoneside,enviabledegreeofrealizedpro
gramreformandalsodeliberatedcombinationof conti
nuity and reformism of ideological stencil, on the other
side.Thenewprogram,anditisimportanttostress,also
developenecessarycorrelationwithactualcircumstances
of serbian transitionalsocietyandstateand, takingaim
at substantiveproblems, offerpossible solutions,mainly
based on redesigned ideological identity complemented
withnewapproachеs tomanycontemporarychallenges,
showingintentiontomaintaincrucialbalancebetweensu
staineddevelopmentandsocialjustice.Inconclusion,ac
cordingtoanalyticoutcomes,theSocialistPartyofSerbia
mightbedefinedassocialdemocraticpartyofproeuro
peanorientationwithremarkthatreformedidentitymust
bedemonstratedandfurtherdevelopedintheparlamen
taryaswellasinthewide,interestpermeatedsocialarea.
Keywords:SocialistPartyofSerbia, reform, ideological
stencil,socialdemocracy
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Resume
Articleisfocusedonanalysisonthenewlyadoptedpro
gramoftheSocialistPartyofSerbia(SPS),thatwasap
proved by the 8th Congress of this party, on December
2010, (previous program of this party was adopted in
1992),withtheaimtocompareitspostulateswiththeso
cial,economicandpoliticalagendaofthecontemporary
socialdemocraticpoliticalpartyinEuropetoday.
Authoristryingtohighlightwhatarethemainaspectsof
programmatic reformof this leftorientedpoliticalparty
thatwentthroughtransitionperiodfromtheexrulingpar
tythatwasoverthrownfromthepower,butwassuccessful
inregainingofpoweragain,asthememberoftheSerbian
coalitiongovernment(from2008onwards).Threepillars
of the SPSprogrammatic scheme are analyzed in detail
 those are: political democracy, economic democracy
andsocialdemocracyasequally important for theSPS.
As the result of gradual political evolutionof this party
isitsnewlyadoptedcommitmentforthedemocratic,law
ful,civicandsociallyresponsiblemodernstate.Authoris
emphasizingthattheSPSwasabletodevelopforwardits
ideologicalmatrixbyimplementingintoitsnewlyadopted
programpostmaterialisticvaluesandobjectivessuchas:
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ecology, sustainable development and povertyreduction
strategy,forexample.Authorespeciallyemphasizes“tra
ditional” commitments of this party to partnershipwith
thetradeunionsandcivilsociety(NGO)organizationsas
well.Additionaleffortwasmadetopresent,moredetailed,
comparativeanalysisoftheSPSprograminlinewiththe
corevaluesofthecontemporaryEuropeansocialdemoc
racy.DifferentaspectoftheSPSprogramarecoveredby
thiscomparativeanalysis,suchas:rangeofthecoreva
lues(socialjustice,solidarity,freedom,democraticsocia
lism),theconceptsofstate,politicaldemocracy,industrial
democracy,socialmarketeconomy,ecology–sustainable
development, and civil sector, namely. In comparing the
SPSprogramwiththebasicvaluesof theEuropeanleft,
authorismakingaproofthatnewlyadoptedprogramof
theSPSinclude,inanextensivemeasure,politicalvalues
andvocabularyofthecontemporaryEuropeansocialde
mocracy.Thiswas furtheremphasizedwith the fact that
inthisprogramitiswrittenthattheaimoftheSPSisto
becomethememberoftheSocialistInternationalandthe
Party of theEuropean Socialists, aswell.Within dome
sticarena,authoremphasizes,SPSismuchmoreinclusive
and cooperative than itwasbefore, during90ies – na
melyitadvocates,moreboldly,multicultural,multiethnic
andmultireligiousaspectsofSerbiansocietytoday.SPSis
tolerantandopenfordialogue,especiallyfortheotherpo
liticalpartythatareleftoriented,andthatistheDemocra
ticParty(DP)also,withwhichtheSPSismakingthecore
ofthecontemporarySerbiancoalitiongovernment.Onthe
otherhand,SPSiscontrastedtothosepoliticalpartythat
areontherightwingoftheSerbianpoliticalscene.
Authorconcludes,onthegroundofvariousprogrammatic
examplesthatSPSsuccessfullylegitimizeitselfasreform
oriented, socialdemocratic and proEuropean modern
politicalpartyofthecentreleft

 Овај рад је примљен 18. јуна 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 8. 
августа 2011. године.
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