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Сажетак
Уовомрадуауторанализиранајважнијерезултате
парламентарних и председнички избора одржаних
2012.каоикампањукојаимјепретходила.Премање
говоммишљењунајважнијекарактеристикеодржа
нихизборасу:1.Овиизборисудовелидопрверадикал
непромене властиуСрбијиод2000. године.Наиме,
овоћебитипрвипутод2000.давладунећеформи
ратипартијепобедниценадауторитарнимрежимом
већонестранкекојесубилепораженеупетоктобар
скојреволуцији.ТакоћеновувладусачињаватиСПС,
СНСкоја јенасталанаконцепањаекстремнодесне
СРС и партијаМлађанаДинкићаУРС (бивши Г17).
Ипак,требарећидасусеиСПСиСНСумеђувремену
значајнопроменилеидаипрограмскиивербалноза
ступајупродемократскуипроевропскуорјентацију.
Неуспехнекадашњегдемократскогблокајетимвећи
штосвезаједноонеидаљеимајувећинуупарламен
туализбогмеђусобнихконфликатаиполитичкихраз
ликанисууспеледаформирајувладу.2.ПоразБориса
Тадићанапредседничкимизборима3.Великиуспехсо
цијалистаИвицеДачића.4.НеуспехСрпскенапредне
странкедаискористивеликонезадовољствобирачаи
остварибољирезултатнапарламентарнимизбори
ма5.РелативнодобаррезултатДемократскестран
кеињенихкоалиционихпартнеранапарламентарним
изборима упркос тешкој економској кризи 6. Велика
криза партија деснице и неуспех Српске радикалне
странкедауђеупарламент.

* На уч ни са вет ник,  Ин сти ту т дру штве них на у ка, Београд
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Поредовихосновнихкарактеристикапремамишље
њуаутораизборе2012.обележиојеинеуспехДСда
остварисвојаважнатрициља:даБорисТадићпобе
динапредседничкимизборима,дасеполитичкасцена
укрупниисведенанеколикостранакауздвенајвеће:
ДСиСНС.Уместотога политичка сценаСрбије је
постала јошкомплекснијанегонапретходнимизбо
римагдесеупарламентупоред6већихстранакана
лазијошчетрдесетакмањихстранакакојеимајујед
ногилинеколикопосланика.Итреће,ДСјепогрешном
стратегијомјачањасвојихкоалиционихпартнераГ17
иСПСа као и помажући стварањеСНСа директно
допринеласвомпадусавластиистварањуновевлади
некоалицијеукојојсууправооветристранке.
Кључнеречи: избори,Србија, парламент, политичка
стратегија

Nа кон пе тих по ре ду пар ла мен тар них из бо ра по сле ру ше ња 
ауто ри тар ног ре жи ма 2000. го ди не ко нач но је и у Ср би ји до-

шло до пр ве ра ди кал не про ме не вла сти упр кос то ме што су нај ве ћи 
број гла со ва осво ји ле пар ти је ко је су и у прет ход ном пе ри о ду са-
чи ња ва ле и по др жа ва ле прет ход ну вла ду. На и ме, упр кос то ме што 
су осво ји ле чак 147 ман да та (од укуп ног бро ја од 250 по сла ни ка) 
пар ти је до са да шњег вла да ју ћег бло ка ДС, СПС, УРС и ЛДП (ко ји 
је по по тре би по др жа вао вла ду) ни су ус пе ле да се до го во ре око 
пра вље ња но ве вла де. По сле го то во два ме се ца ду ге аго ни је вла ду 
су на пра ви ли СПС, СНС и УРС. Да кле, две пар ти је ко је су би ле 
осно ва прет ход ног ауто ри тар ног ре жи ма и пар ти ја Мла ђа на Дин-
ки ћа. На рав но, обе ове пар ти је и СПС и СНС, ко ја је на ста ла це па-
њем екс трем но де сне СРС, су се зна чај но про ме ни ле и про грам ски 
и вер бал но за сту па ју про де мо крат ску и про европ ску ор јен та ци ју. 

Та ко је и у Ср би ји по сле два на ест го ди на вла да ви не пар ти ја 
ко је су сру ши ле прет ход ни ре жим до шло до пр ве пра ве про ме не 
вла сти. На и ме, у свим дру гим пост ко му ни стич ким зе мља ма Цен-
трал не и Ис точ не Евро пе то ком де ве де се тих го ди на, вр ло бр зо су 
се на власт вра ћа ле ре фор ми са не ко му ни стич ке пар ти је.1) У Ср би ји 
је ова про ме на до шла знат но ка сни је пре све га због за ка сне ле тран-
сфор ма ци је пар ти ја ко је су обе ле жи ле те гоб не де ве де се те го ди не. 

У сва ком слу ча ју ве ли ки број ман да та ко је су до би ле пар ти је 
прет ход не вла де пред ста вља је дан од рет ких слу ча је ва у Евро пи, 
на кон из би ја ња ве ли ке еко ном ске кри зе 2008. го ди не, на ко ји ма 

1) О ово ме ви ди ви ше у Ог њен При би ће вић, ВластиопозицијауСрбији, Ра дио Б92, 1997. 
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би ра чи на пар ла мен тар ним из бо ри ма ни су зна чај ни је ка зни ли пар-
ти је ко је су уче ство ва ле у вла ди. На и ме, у по след њих не ко ли ко 
го ди на у Евро пи су због еко ном ске кри зе па ле го то во све вла де. 
На вла сти су ус пе ле да оста ну је ди но вла де у Пољ ској и Швед ској. 

Исто вре ме но, на пред сед нич ким из бо ри ма ко ји су одр жа ни 
ка да и пар ла мен тар ни, по бе ду је од нео кан ди дат уме ре не де сни-
це, То ма Ни ко лић ко ји је по бе дио до са да шњег пред сед ни ка Бо ри са 
Та ди ћа у дру гом кру гу ре зул та том 49. 7 %пре ма 47%. Та ко су би-
ра чи у Ср би ји ипак од лу чи ли да ка зне власт у прет ход них че ти ри 
го ди не. Из не на ђу ју ће, они су то ура ди ли тек у дру гом кру гу пред-
сед нич ких из бо ра а не на пар ла мен тар ним из бо ри ма што би би ло 
мно го ло гич ни је и оче ки ва ни је.

Ре зул тат пред сед нич ких из бо ра је и до вео до ве ли ких про ме на 
на срп ској по ли тич кој сце ни. На кон по ра за Бо ри са Та ди ћа на пред-
сед нич ким из бо ри ма оба ко а ли ци о на парт не ра ДС, СПС и УРС су 
од лу чи ла да на пу сте ДС и при хва те по ну ду СНС да са њом фор-
ми ра ју вла ду. По ред по ра за Та ди ћа кључ ни раз лог за ову про ме ну 
ста ва до ју че ра шњих парт не ра ДС је сте ве ли ко ду шна по ну да СНС 
ко ја је пред сед ни ку СПСа да ла и ме сто пре ми је ра и ми ни стра уну-
тра шњих по сло ва а Дин ки ћу прак тич но све еко ном ске и фи нан сиј-
ске ре со ре. 

У це ли ни гле да но мо гло би се ре ћи да су нај ва жни је ка рак те-
ри сти ке пред сед нич ких и пар ла мен тар них из бо ра у Ср би ји одр жа-
них ма ја 2012. сле де ће: 1. Ови из бо ри су до ве ли до пр ве ра ди кал не 
про ме на вла сти у Ср би ји од 2000. го ди не. На и ме, ово ће би ти пр ви 
пут од 2000. го ди не да вла ду не ће фор ми ра ти пар ти је по бед ни це 
над Ми ло ше ви ћем већ оне стран ке ко је су би ле по ра же не у пе ток-
то бар ској ре во лу ци ји. Не у спех не ка да шњег де мо крат ског бло ка је 
тим ве ћи што све за јед но (ДС, ЛДП, УРС и ДСС) оне и да ље има ју 
ве ћи ну у пар ла мен ту али због ме ђу соб них кон фли ка та и зна чај них 
по ли тич ких раз ли ка ни су ус пе ле да фор ми ра ју вла ду. 2. По раз Бо-
ри са Та ди ћа на пред сед нич ким из бо ри ма 3. Ве ли ки успех со ци ја-
ли ста Иви це Да чи ћа. 4. Не у спех СНС да ис ко ри сти не за до вољ ство 
би ра ча и оства ри бо љи ре зу ла тат на пар ла мен тар ним из бо ри ма 5. 
Ре ла тив но до бар ре зул тат ДС и ње них ко а ли ци о них парт не ра на 
пар ла мен тар ним из бо ри ма упр кос те шкој еко ном ској кри зи 6. Кри-
за пар ти ја де сни це и не у спех СРС да уђе у пар ла мент 

Циљ ово га ра да је да ана ли зи ра нај ва жни је ка рак те ри сти ке 
пар ла мен тар них и пред сед нич ких из бо ра као и кам па ње ко ја им је 
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прет хо ди ла. У пр вом де лу овог ра да ана ли зи ра ће се кам па ња нај-
ва жни јих пред сед нич ких кан ди да та и по ли тич ких стра на ка, у дру-
гом, из бор ни ре зул та ти а у тре ћем, фор ми ра ње но ве вла де. 

КАМПАЊА

Пред сед ник Ср би је Бо рис Та дић је рас пи сао пар ла мен тар не 
из бо ре у Ср би ји за 6. мај ове го ди не. Са мо рас пи си ва ње из бо ра 
ни је до не ло ни ка кву зна чај ни ју про ме ну у по ли тич ком жи во ту Ср-
би је јер је из бор на кам па ња за по че ла још од је се ни про шле го ди-
не. Пред сед ник Ср би је Бо рис Та дић је 4. апри ла под нео остав ку 
на функ ци ју пред сед ни ка ре пу бли ке чи ме је ство ре на мо гућ ност 
да се 6. ма ја гла са и за пар ла мен тар не и пред сед нич ке кан ди да те. 
Од лу ком да об је ди ни из бо ре Та дић је же лео по диг не реј тинг ДС 
с об зи ром да су ис тра жи ва ња јав ног мње ња по ка зи ва ла да је по-
пу лар ни ји од стран ке ко ју во ди. Ка сни је се по ка за ло да је то би ла 
по гре шна ра чу ни ца ДС и ње ног пред сед ни ка ко ји је из гу био дру-
ги круг пред сед нич ких из бо ра. Дру ги раз лог об је ди ња ва ња из бо ра 
тре ба тра жи ти у же љи ДС да се фо кус би ра ча на пар ла мен тар ним 
из бо ри ма по ме ри на две во де ће стран ке – ДС и СНС чи ме се, пре-
ма ми шље њу вод ства ове стран ке, отва ра ла мо гућ ност да се при-
до би ју гла са чи не ких ма њих стра на ка ко је има ју слич но би рач ко 
те ло као и ДС као што су УРС и ЛДП.2) С об зи ром на ло ше од но се 
са пред сед ни ком УРС Дин ки ћем, ДС је же ле ла да об је ди ња ва њем 
пред сед нич ких и пар ла мен тар них из бо ра оду зме је дан део би рач-
ког те ла ње го ве пре и ме но ва не пар ти је - УР Са и та ко оста ви ову 
стран ку из ван цен зу са и са мим тим пар ла мен та. Из бор ни ре зул та-
ти су по ка за ли да је и ова дру га стра те шка про це на ДС би ла по гре-
шна. И ДС и СНС су до би ле знат но ма ње гла со ва од оче ки ва них а 
и ЛДП и УРС су ус пе ле да пре ско че цен зус и уђу у пар ла мент. Би-
ра чи у Ср би ји не са мо што ни су при хва ти ли иде ју о укруп ња ва њу 
по ли тич ких гру па ци ја не го су, на про тив, сво јим гла со ви ма по ли-
тич ку сце ну Ср би је учи ни ли још ком плек сни јом и сло же ни јом. У 

2) „Струк ту ри при ста ли ца и би ра ча ДС нај бли жи су Г17 Плус и ЛДП. На кон пре ра ста ња 
из екс перт ске гру пе у по ли тич ку пар ти ју, де ша ва ло се да ка да из бор ни ре зул тат и реј-
тинг ДС опа да, Г17 Плус ра сте и обр ну то. Би ра чи ових про грам ски бли ских пар ти ја 
по на ша ли су се као у си сте му спо је них су до ва, час су ву кли на јед ну, а час на дру гу 
стра ну. На при мер, 2003 год ДС је осво ји ла 12.6% гла со ва а Г17 Плус 11.5%. на сле де-
ћим из бо ри ма 2007 ДС је осво ји ла 22.7% а Г17 Плус 5.8%. ... ЛДП је на ста ла, нај пре 
као фрак ци ја, уну тар ДС. Она је за др жа ла слич ну струк ту ру при ста ли ца као ДС, али са 
пре ва гом мла ђих и сред ње и ви со ко о бра зо ва них би ра ча.“ Сла ви ша Ор ло вић, „Пар тиј-
ски си стем Ср би је“, у књи зи ПартијеиизбориуСрбији, Чи го ја, 2011, стр. 35. 
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Пар ла мен ту Ср би је се та ко на шло 45 стран ка и гру па ци ја у од но су 
на прет ход ни ка да их је би ло 22. 

По ред пред сед ни ка ЛДПа Че до ми ра Јо ва но ви ћа ко ји је, са свим 
ра зу мљи во, с по зи ци је ма ње пар ла мен тар не стран ке, кри ти ко вао 
од лу ку пред сед ни ка Та ди ћа о об је ди ња ва њу из бо ра нај о штри ји у 
кри ти ци ове од лу ке је био Иви ца Да чић, пред сед ник СПСа ко ји је 
још од ле та 2011. упо зо ра вао на же љу Та ди ћа и Ни ко ли ћа да ство ре 
дво пар тиј ски си стем у Ср би ји али и ис ти цао да им то не ће ус пе-
ти.3) Из бор ни ре зул та ти да ли су за пра во Да чи ћу. 

Већ та да је би ло ја сно да по ред мо гу ћег ква ре ња од но са са 
кључ ним по ли тич ким парт не ром, Иви цом Да чи ћем по сто је и дру-
ги иза зо ви ко је је од лу ка о об је ди ња ва њу из бо ра отво ри ла. Дру ги 
иза зов са ко јим је Та дић ри зи ко вао на кон рас пи си ва ња од лу ке о 
ван ред ним пред сед нич ким из бо ри ма је сте евен ту ал на озбиљ ни ја 
кри за на Ко со ву ко ја би Ср би ју мо гла за те ћи без пред сед ни ка ко-
ји би мо гао да де лу је са пу ним ка па ци те том, јер в.д. пред сед ни-
ка ре пу бли ке Сла ви ца Де ја но вић, пред сед ник Скуп шти не Ср би је, 
по уста ву ни је има ла исти ка па ци тет као и иза бра ни пред сед ник 
у обла сти спољ не по ли ти ке, од бра не и без бед но сти. Тре ћи иза зов 
ова кве од лу ке пред ста вља ла је чи ње ни ца да је у по след њих де се-
так го ди на сва ки ли дер у Ср би ји ко ји је рас пи сао пре вре ме не из бо-
ре би ло пред сед нич ке би ло пар ла мен тар не, те из бо ре и из гу био о 
че му ће би ти ви ше ре чи у ана ли зи из бор них ре зул та та. 

По ред два глав на кан ди да та, Та ди ћа и Ни ко ли ћа, у пред сед-
нич ку кам па њу се укљу чио и ли дер со ци ја ли ста Иви ца Да чић ис-
ти чу ћи да су се би ра чи умо ри ли од Та ди ћа и Ни ко ли ћа и да ће он 
по ку ша ти да уђе у дру ги круг. С об зи ром на ње го ву по пу ли стич ку 
ре то ри ку би ло је за оче ки ва ти да Да чић на пра ви до бар ре зул тат 
ко ји би пре ва зи шао чак и рас ту ћи реј тинг ње го ве стран ке. По ред 
ове тро ји це кан ди да та, са знат но ма њим шан са ма у кам па њи су 
уче ство ва ли и Во ји слав Ко шту ни ца и Че до мир Јо ва но вић. Ин те ре-
сант но је да је СРС од лу чи ла да за пред сед ни ка кан ди ду је су пру гу 
Во ји сла ва Ше ше ља, Ја дран ку. Ова квом од лу ком ра чу на ло се пре 
све га на емо ци је би ра ча на кло ње них СРС. Во ји слав Ше шељ је оче-

3) „Про тив то га смо да се пред сед нич ки из бо ри одр жа ва ју у исто вре ме кад и пар ла мен-
тар ни јер сма трам да је то не по треб но и да не да је сви ма исте усло ве за кам па њу“. По 
ми шље њу Да чи ћа рас пи си ва ње пред сед нич ких из бо ра је по ку шај ДС и СНС да фор-
ми ра ју дво пар тиј ску по ли ти ку у Ср би ји али је до дао да ће се они из не на ди ти ко ли ко 
је ја ка „тре ћа Ср би ја“. Блиц, „Рас пи си ва ње из бо ра по ку шај фор ми ра ња дво пар тиј ске 
по ли ти ке“, 4. април 2012.
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ки вао да при ву че гла со ве јед ног бро ја чла но ва СРС ко ји су пре шли 
у СНС. 

У сре ди шту пар ла мен тар не кам па ње свих по ли тич ких пар ти ја 
су би ла иста пи та ња- еко но ми је, не за по сле но сти, си ро ма штва, па-
да стан дар да гра ђа на и ко руп ци је. С дру ге стра не, су прот но не ким 
оче ки ва њи ма пи та ња ЕУ и Ко со ва и Ме то хи је ни су има ла зна чај-
ни је ме сто у пред из бор ној кам па њи во де ћих стра на ка. Ова пи та ња 
су би ла при сут на у ве ћој ме ри је ди но у кам па њи ДСС и у не што 
ма њој ме ри СРС. На не што ни жи реј тинг ова два пи та ња у из бор ној 
кам па њи ути ца ло је ви ше раз ло га. Пр во, две нај ве ће пар ти је, ДС и 
СНС су има ле ма ње ви ше исте ста во ве у до ме ну спољ не по ли ти ке 
за сту па ју ћи иде ју и ЕУ и Ко со во. Дру го, због пре ду гог че ка ња гра-
ђа на да Ср би ја ко нач но по ста не чла ни ца ЕУ, стал ног усло вља ва ња 
и по ве зи ва ња ЕУ са Ко со вом као и нај но ви јом кри зом у ЕУ сам 
кон цепт ЕУ је из гу био до ста од сво је не ка да шње при влач не сна ге 
па су сто га стран ке и од лу чи ле да ову те му и не спо ми њу пре ви ше 
у сво јој из бор ној кам па њи. 

Нај при сут ни ја у ме ди ји ма је би ла вла да ју ћа ДС ко ја се пред-
ста вља ла го то во ис кљу чи во у ли ку свог пред сед ни ка Бо ри са Та ди-
ћа ко ји је сва ко днев но оби ла зио фа бри ке, се ла и раз го ва рао са тзв. 
обич ним чо ве ком. Ње го ва из бор на по ру ка је би ла : ин ве сти ци је, 
по сао, си гур ност. Кам па ња ДС је има ла не ко ли ко кључ них пра-
ва ца. По ред го то во пот пу не пер со на ли за ци је у ли ку пред сед ни ка 
Бо ри са Та ди ћа то су би ли и: 1. Про па ги ра ње стра них ин ве сти ци ја 
по пут фа бри ке Фи јат у Кра гу јев цу и обје ка та од јав ног зна ча ја по-
пут мо ста на Ади, 2. За стра ши ва ње би ра ча мо гућ но шћу да на власт 
до ђе СНС с об зи ром на ње ну ра ди кал ску про шлост 3. Про мо ви са-
ње СПС у ло јал ног и ста бил ног парт не ра.4) Кључ ни про блем ова-
кве кам па ње ДСа је био у то ме што је го то во не ми нов но на ме та ла 
пи та ње: све је то ле по што обе ћа ва те али шта сте ви учи ни ли у 
прет ход не че ти ри го ди не? Ту се за пра во по ја вљу је ве ли ки јаз из ме-
ђу ствар но сти и обе ћа ња ДС. На рав но да вла да у ко јој је ДС би ла 
нај ва жни ји фак тор ни је ис кљу чи ви кри вац за те шко ста ње срп ске 
еко но ми је, ве ли ки пад стан дар да и за по сле но сти у прет ход не че ти-
ри го ди не али и она сно си ве ли ки део од го вор но сти, пре све га због 
не сна ла же ња у усло ви ма свет ске еко ном ске кри зе и не до вољ но 
ефи ка сног ре ша ва ња про бле ма не за по сле но сти и ко руп ци је. Оту да 

4) „Со ци ја ли сти су нај си гур ни ји парт нер“, ка же пред сед ник ДС Бо рис Та дић, Новости, 
19. април. 2012.
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ће глав ни про блем за ДС на овим из бо ри ма би ти упра во њи хо ви 
раз о ча ра ни би ра чи. Као кључ но по ста ви ло се пи та ње да ли ће ус-
пе ти да мо ти ви ше те би ра че да иза ђу на из бо ре и по но во гла са ју за 
Та ди ћа и ДС? 

С дру ге стра не, по ку шај ДС да се СНС дис кре ди ту је као пар-
ти ја про шло сти, па чак и као пар ти ја ко ја би мо гла Ср би ју од ву ћи 
у рат5) у ве ли кој ме ри се по ка зао као кон тра про дук ти ван па чак и 
ште тан по тез код би ра ча. На и ме, упра во су Бо рис Та дић и ДС да ли 
зна ча јан до при нос одва ја њу То ме Ни ко ли ћа од твр де Ше ше љев ске 
стру је у СРС и фор ми ра њу но ве, знат но уме ре ни је СНС 2008.6)По-
сла ни ци ДС су од лу ком од го ва ра ју ћих скуп штин ских те ла омо гу-
ћи ли СНС да на кон по де ле офор ми по сла нич ки клуб од оних по-
сла ни ка ко ји су на пу сти ли СРС. Та ко је СНС по ста ла пар ла мен-
тар на стран ка иако ни је уче ство ва ла на из бо ри ма. На кон одва ја ња 
од Ше ше ља, Ни ко лић је до вео до зна чај них про ме на уну тар но ве 
стран ке па је та ко СНС при хва ти ла ула зак у ЕУ као је дан од сво јих 
нај ва жни јих ци ље ва и знат но про ме ни ла сво ју ра ди кал ну по ли ти-
ку у ве зи Ко со ва и Ме то хи је.7) Ове про ме не у по ли ти ци СНС су 
до ве ле до то га да су ово би ли пр ви из бо ри у по след њих пет на е стак 
го ди на у Ср би ји ко ји ни су има ли ни шта „ суд бин ско“ и „од лу чу ју-
ће“ у се би с об зи ром да се без об зи ра на то ко бу де по бе дио ни су 
оче ки ва ле не ка кве ра ди кал ни је про ме не у од но су на до са да шњу 
по ли ти ку ка да су у пи та њу стра те шка опре де ље ња зе мље у ве зи 
ЕУ и Ко со ва. То би се мо гао оце ни ти и као на пре дак Ср би је с об зи-
ром да пр ви пут по сле ни за го ди на по сто ји до ста ши рок дру штве-
ни и по ли тич ки кон сен зус ка да су нај ва жни ја стра те шка опре де ље-
ња зе мље у пи та њу.

5) Пот пред сед ни ца ДС Је ле на Три ван је ре кла да ће гра ђа ни на из бо ри ма 6. ма ја кре и ра ти 
бу дућ ност Ср би је и да ће са мо од њих за ви си си ти хо ће ли ода бра ти оне ко ји ће зе мљу 
гур ну ти у рат, а ње не гра ђа не у мо би ли за ци ју или оне ће ко ји ће обез бе ди ти мир, си-
гур ност и про спе ри тет. Је ле на Три ван, „Гра ђа ни 6. ма ја би ра ју рат или мир“, Блиц, 29. 
март 2012.

6) Не ки ауто ри чак по ста вља ју и пи та ње да ли се ова стран ка уоп ште мо же сма тра ти 
опо зи ци о ном. Та ко Ми ша Ђур ко вић ка же: „Осим из ра зи те бла го на кло но сти ре жим-
ских ме ди ја и не ких кон тро верз них по те за (као што је сла ње тран скрип та раз го во ра 
са вр хом ДСС стра ним ам ба са да ма) че сто се по те же кру ци јал ни ар гу мент да стран ка 
ко ја ни је уче ство ва ла на из бо ри ма, а да ско ро две и по го ди не ње ни по сла ни ци се де у 
пар ла мен ту и има ју свој по сла нич ки клуб за хва љу ју ћи по др шци по сла ни ка вла сти у 
ад ми ни стра тив ном од бо ру.“ Ми ша Ђур ко вић, „Про грам ски иден ти те ти де сних пар ти ја 
у Ср би ји кра јем пр ве де це ни је овог ве ка“, ПартијеиизбориуСрбији, при ре дио Сла ви-
ша Ор ло вић, Чи го ја 2011, стр. 208-209.

7) Ви ди ви ше у Ог њен При би ће вић, „ Срп ска де сни ца, иза зо ви и пер спек ти ве“, Српска
политичкамисао, бр. 1/2011, стр. 143-145.
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Упр кос све му то ме ДС се од лу чи ла на тзв. не га тив ну кам па њу 
и пла си ра ла ви ше спо то ва у ко ји ма се при ка зу је шта је Ни ко лић 
го во рио о ЕУ, Ко со ву и дру гим пи та њи ма док је био у СРС а шта 
са да го во ри. О Ни ко ли ћу као свом глав ном су пар ни ку го во рио је и 
пред сед ник ДС Та дић ре кав ши да он: „да нас го во ри све су прот но 
од оног што је го во рио ју че.... Ни ко лић је, на при мер, не та ко дав-
но пре тио на си љем де ле га ци ји ко ју сам пред во дио у Бри се лу на 
пот пи си ва њу ССП. Че ти ри го ди не пре то га, пре тио ми је фи зич ком 
ли кви да ци јом. Да нас је на вод но за го вор ник ЕУ“. 8)

Ова ква кам па ња ДС про тив СНС си гур но је ути ца ла да је дан 
део нео пре де ље них би ра ча не гла са за ову стран ку али је и раз о ча-
ра ла је дан део при ста ли ца ДС па су та ко обе стран ке из гу би ле го-
то во под јед нак број гла со ва. На и ме, уме сто оче ки ва них три де се так 
по сто гла со ва и СНС и ДС су до би ле не што ма ње од 25%. 

Ка да је у пи та њу кам па ња во де ће опо зи ци о не стран ке при мет-
но је да СНС ни је ус пе ла да ис ко ри сти те шку еко ном ску и со ци јал-
ну си ту а ци ју и да пре о кре не рас по ло же ње јав но сти у сво ју ко рист. 
Ова стра на ка ни је ус пе ла да ис ко ри сти прак тич но ни јед ну гре шку 
до са да шње вла де али и пред ход них ДО Со вих вла да, по чев од кри-
ми нал них при ва ти за ци ја, уни шта ва ња ин ду стри је, ве ли ких ко руп-
ци о на шких афе ра. Оту да су и сва ис тра жи ва ња јав ног мње ња по-
ка зи ва ла ве ли ко не за до вољ ство гра ђа на са да шњим ста њем али не 
и њи хо ву спрем ност да да ју зна чај ни ју по др шку СНС у од но су на 
ДС. Нео че ки ва но ма ли број гла со ва на пар ла мен тар ним из бо ри ма 
је по ка зао да СНС ни је ус пе ла да ис ко ри сти у кам па њи не за до вољ-
ство гра ђа на по сто је ћом вла дом. Уме сто да по ку ша да „по ен ти ра“ 
на гре шка ма вла де, СНС се у ве ли кој ме ри ба ви ла те ма ма ко је ни су 
мо гле да јој до не су зна чај ни ји број гла со ва. Та ко је Ни ко лић, по ла-
зе ћи од ис прав не про це не да опа да при влач на моћ ЕУ ре ла ти ви зо-
вао зна чај тог ци ља9), же ле ћи да и на тај на чин отво ри и про стор за 
бли жу са рад њу са Ко шту ни ци ном ДСС. По ла зе ћи од то га да нај ве-
ћи про блем за СНС пред ста вља њен ма ли ко а ли ци о ни по тен ци јал 
чел ни ци ове стран ке су по кре ну ли чак и пи та ње мо гу ће са рад ње и 
са ЛДП што је до ско ра би ло пот пу но не за ми сли во с об зи ром на 
ве ли ке раз ли ке из ме ђу ове две стран ке, по себ но ка да је о Ко со ву 

8) Б. Та дић, „Са мо је наш пут си гу ран“, Новости, 19. април 2012.
9) То ми слав Ни ко лић је ре као да на пред ња ци же ле да Ср би ја бу де део ЕУ али да ће то 

мо жда би ти те шко оства ри во ако ЕУ бу де „зах те ва ла пре ви ше“, „ Же ли мо Ср би ју у ЕУ, 
али ако не тра жи пре ви ше“, Блиц, 31. март 2012.
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реч. Та ко је пред сед ник СНС То ми слав Ни ко лић то ком кам па ње ре-
као да би СНС „мо гла да са ра ђу је са ЛДП ако по сто је те ме на ко ји-
ма мо же мо да са ра ђу је мо. Го спо дин Јо ва но вић ни је во дио стран ку 
ко ја се обру ка ла у вла сти“10)

У ина че бле дој и не при мет ној кам па њи СНСа из дво ји ла се Ни-
ко ли ће ва кри ти ка ба на ка. Ни ко лић је ре као да се бан ке у Ср би ји 
по на ша ју као „нар ко ди ле ри“ јер им је бит но са мо да пред у зе ће 
уву ку у кре дит а за тим их ста вља ју у све те жи и те жи по ло жај. Он 
је та ко ђе ре као да код нас „ са мо бан ке за ра ђу ју а сви оста ли про-
па да ју“.11) Ова квим ста во ви ма Ни ко лић је на ву као на се бе бес бан-
ка ра и струч не јав но сти али има ју ћи у ви ду ко ли ко су у Ср би ји, као 
уоста лом сву да у све ту по след њих го ди на, бан ке не по пу лар не, не-
ма сум ње да су ове по ру ке на и шле на плод но тло. Кри ти ке струч не 
јав но сти да се ова квим по те зи ма сти чу са мо јеф ти ни по ли тич ки 
по е ни ни су има ле ни ка квог ефек та с об зи ром да су се и дру ги по-
ли ти ча ри слич но по на ша ли, по пут Да чи ћа ко ји је “те рао“ ММФ 
из Ср би је. За ве ћи ну стра на ка сми сао кам па ње се свео на пи та ње 
ко ји ће по ли ти чар сми сли ти атрак тив ни ју по пу ли стич ку по ру ку 
од но сно по ру ку ко ја ће, без об зи ра на то ко ли ко је ре ал на, за до би-
ти ви ше сим па ти ја би ра ча. Не ма ни ка кве сум ње да је Ни ко ли ће ва 
по ру ка про тив ба на ка би ла јед на од оних по ру ка ко је су при ву кле 
ве ли ку па жњу би ра ча ко ји у ве ли ком бро ју има ју про бле ме са от-
пла том ску пих кре ди та. 

Па жњу јав но сти при ву кла је и Ни ко ли ће ва по ру ка да „би уре-
дио Ср би ју по угле ду на Не мач ку“12) и још ви ше по се та бив шег 
гра до на чел ни ка Њу јор ка Ђу ли ја ни ја ко ју је ор га ни зо вао ње гов за-
ме ник Алек сан дар Ву чић. Оп шти је ути сак да су ова квим из ја ва-
ма и по се том јед ног од нај по пу лар ни јих гра до на чел ни ка Њу јор ка 
на пред ња ци же ле ли да при ву ку што ви ше нео пре де ље них би ра ча 
ко ји су бли жи гру па ци ји ДС не го СРС и ДСС. Не ке од ре ак ци ја из 
ДС на по се ту Ђу ли ја ни ја по ка за ле су из ве сну нер во зу па и пр ве 
зна ке сла бо сти ове стран ке уочи пред сто је ћих из бо ра. 

Су о че на са све из ра же ни јом на ци о нал ном ре то ри ком СПСа, 
ДССа и од лу ком СРС да на пред сед нич ким из бо ри ма кан ди ду је 
су пру гу Во ји сла ва Ше ше ља и СНС је то ком кам па ње од лу чи ла да 

10) Бета, 27. април 2012.
11) „Да ли се кри ти ком ба на ка Ни ко лић од ми че од сво јих фи нан си је ра“, Политика, 11. 

април 2012.
12) „Уре дио би Ср би ју по угле ду на Не мач ку“, Ни ко лић, Новости, 22. април 2012.
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за о штри сво ју на ци о нал ну ре то ри ку па је та ко Јор го ван ка Та ба ко-
вић, ви со ки функ ци о нер СНС го сту ју ћи у еми си ји Б92 ре кла да 
је: „ ге не рал Мла дић био по штен срп ски вој ник, са мим тим и хе-
рој.“13) Пред сед ник СНС Т. Ни ко лић је на пред из бор ном ми тин гу 
у Ко сов ској Ми тро ви ци чак ре као да до кле год да је Бо рис Та дић: 
„до шао у по ку ша ји ма да се до дво ри да би остао и тре ћи ман дат, 
шта год да је пот пи сао, а да је на ште ту Ср би је, то ме не не оба ве-
зу је“. Вла да Ср би је је од мах ре а го ва ла ре кав ши да је Ни ко ли ће ва 
из ја ва крај ње нео д го вор на и опа сна по др жа ву“.14)

За раз ли ку од СНС, СПС је, иако вла да ју ћа пар ти ја, ко ри сти-
ла го то во сва ки по вод да кри ти ку је сво ју до ју че ра шњу по ли ти ку и 
по ли ти ку свог глав ног парт не ра из вла де али и по ли ти ку ДО Са са 
по чет ка 2000. Та ко је Иви ца Да чић оце нио да су при ва ти за ци је са 
по чет ка 2000 „би ле пљач ка шке и ло пов ске“. Да чић је ко ри стио и 
сва ку дру гу при ли ку из до ме на свог ре со ра да се пред ста ви као чо-
век чвр сте и од луч не ру ке. Та ко је на кон хап ше ња срп ских зва нич-
ни ка на те ри то ри ји Ко со ва од мах на ја вио ре ци проч не ме ре пре ма 
Ал бан ци ма и не ко ли ко да на ка сни је и ухап сио дво ји цу ал бан ских 
по ли ца ја ца ко ји су се на шли на срп ској те ри то ри ји. Још ра ни је, 
то ком ле та про шле го ди не Да чић је, због Ко со ва, ви ше пу та кри ти-
ко вао ЕУ а то ком кам па ње оти шао и ко рак да ље ре кав ши да је про-
тив при су ства ММФ у Ср би ји зна ју ћи, на рав но, да би без по др шке 
ММФ срп ска при вре да вр ло бр зо бан кро ти ра ла.15)

Од нос из ме ђу ДС и СПСа је био је дан од нај ин те ре сант ни јих 
сег ме на та ове из бор не кам па ње. На и ме, ДС не са мо што је пру жи-
ла ло ги стич ку по др шку СПСу за про па ги ра ње ње них ста во ва ко ји 
су не рет ко би ли у пот пу ној су прот но сти са по ли ти ком ДС не го 
ни је ни ре а го ва ла на оп ту жбе СПС на соп стве ни ра чун. Та ко су, на 
при мер, оста ле без од го во ра кри ти ке Иви це Да чи ћа ко ји је ме се ци-
ма го во рио о то ме да Та дић и Ни ко лић же ле да уве ду дво пар тиј ски 
си стем у Ср би ји. Оно што је још за ни мљи ви је је сте да је у бор би за 
гла со ве Да чић по пр ви пут ушао и на„ те рен“ ДС, ре кав ши да је он 
је ди ни со ци ја ли стич ки кан ди дат на пред сед нич ким из бо ри ма, да 
ДС и њен пред сед нич ки кан ди дат са мо фор мал но при па да ју Со ци-
ја ли стич кој Ин тер на ци о на ли и да би то све по ја чао ре као и то да ће 

13) Б92, 16. април 2012.
14) Б92, 12. април 2012.
15) „Еко но ми сти не по др жа ва ју Да чи ћа“, Политика, 30. март 2012.



стр:127150.

- 137 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2012год.(XXIV)XIvol=34

„ча сти ти сва ког из ДС ко ји је ле ви чар“. 16) На све ове оп ту жбе ни је 
до шао ни ка кав од го вор из ДС. Са свим су прот но, Та дић је по хва-
лио СПС као по у зда ног парт не ра и ре као да су те шке ре чи са став-
ни део из бор не кам па ње. За сту па ју ћи ова кве ста во ве пре ма СПС, 
ДС се ру ко во ди ла про це ном да ове две стран ке има ју пот пу но раз-
ли чи то би рач ко те ло и же љом да по мог не СПСу да узме што ве ћи 
број би ра ча од СНС, СРС и ДСС.17)У ана ли зи из бор них ре зул та та 
по ку ша ће мо да од го во ри мо на пи та ње ко ли ко је ова кав од нос ДС 
пре ма СПСу био и ра ци о на лан с об зи ром да је ДС из гу био је дан 
део би ра ча а СПС са сво јим ко а ли ци о ним парт не ри ма прак тич но 
удво стру чио број гла со ва. 

За раз ли ку од СПС чи ји је реј тинг то ком кам па ње био у по-
ра сту, реј тинг ко а ли ци је Пре о крет и ЛДП је већ то ком кам па ње 
био у па ду. На ово је пре све га ути ца ло до би ја ње кан ди да ту ре за 
члан ство у ЕУ чи ме је из би јен глав ни ар гу мент ЛДП у кри ти ци 
вла да ју ће ДС. По ред ово га на пад реј тин га ЛДП ути ца ли су и не-
ки по гре шни по те зи ње ног ли де ра по пут оног по зи ва са из бор не 
кон вен ци је Пре о кре та: „Та ди ћу да по ве де а Ни ко ли ћу да по мог не“ 
18) у ре фор ми срп ског дру штва. На и ме, глав ну сна гу ЛДП је да-
ва ла упра во ње на „твр да“ кри ти ка вла да ју ће по ли ти ке као не до-
вољ но про ЕУ и исто вре ме но оштре кри ти ке Ни ко ли ће ве СНС као 
пар ти је про шлих вре ме на чи ме је ЛДП за до био пу но сим па ти ја у 
тзв. твр дом је згру не ка да шње опо зи ци је пре ма Ми ло ше ви ћу и са-
мој ДС. Раз вод ња ва ње те по ли ти ке по зи ви ма Та ди ћу и Ни ко ли ћу 
до ве ли су до де зор јен та ци је ње го вог би рач ког те ла. Јо ва но вић се 
ка сни је по ву као твр де ћи да он ни је по зи вао на не ко на ци о нал но је-
дин ство и са бор ност али ште та по ње го ву пар ти ју је оста ла та ко да 
су се не ка ра ни ја оче ки ва ња да би ова пар ти ја са сво јим ко а ли ци о-
ним парт не ри ма мо гла до ћи и до 10 % по ка за ла не ре ал ним. 

УРС је то ком кам па ње во дио те шку бит ку да пре ско чи цен зус 
су о ча ва ју ћи се пре све га са два про бле ма. Пр во, пи та њем кре ди би-
ли те та сво је но ве по ли ти ке за ла га ња за де пар ти за ци ју Ср би је од-
но сно укла ња ње пар тиј ских при ви ле ги ја с об зи ром да је упра во 
Дин ки ће ва ра ни ја пар ти ја Г17 из ко је је и на стао УРС би ла си но-
ним по ли ти за ци је све га и сва че га од но сно чи ње ни це да се прак-

16) „Да ли је Да чић је ди ни ле ви чар“, Политика, 12. април 2012.
17) Ово ми шље ње по твр ђу је и Зо ран Сто јиљ ко вић ко ји ка же да су: „со ци ја ли сти по про-

фи лу би ра ча не спор но бли жи СР Су и ДССу“ не го ДС.ПартијскисистемСрбије, Слу-
жбе ни гла сник, 2008, стр. 475.

18) „Ни ко ли ћу по мо зи, Та ди ћу по ве ди“, Б92, 25. март 2012.
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тич но ни шта у Ср би ји не мо же оства ри ти без пар тиј ске књи жи-
це.19) Исто та ко, јав ност у Ср би ји у ве ли кој ме ри по ве зу је ло шу 
при ва ти за ци ју, пад стан дар да и де ин ду стри ја ли за ци ју са по ли ти-
ком Г17 ко ја је у прет ход них де се так го ди на во ди ла све кључ не 
еко ном ске и фи на сиј ске ре со ре у вла ди, што знат но оба ра кре ди-
би ли тет овој пар ти ји. И на кра ју, Дин кић је по пут не ких дру гих 
по ли ти ча ра че сто да вао нео пре зна обе ћа ња уочи из бо ра па је та ко 
и пред прет ход не из бо ре обе ћао гра ђа ни ма 1000 евра од про да је 
ак ци ја др жав них пред у зе ћа што се ка сни је, на рав но, по ка за ло пот-
пу но не ре ал ним. Дру го, то ком из бор не кам па ње се сте као ути сак 
да је је дан од ва жни јих ци ље ва ДС, а на ро чи то иде је о об је ди ња ва-
њу пар ла мен тар них и пред сед нич ких из бо ра, да УРС оста не из ван 
пар ла мен та. Пред сед ник ДС Бо рис Та дић је ви ше пу та оп ту жио 
УРС да за све кри ти ку је ДС, да про ме ном име на пар ти је по ку ша ва 
да при кри је од го вор ност за сво ју по ли ти ку у прет ход ном пе ри о ду 
и да, бар за са да, за ову пар ти ју не ма ме ста у ко а ли ци ји ко ју ће он 
во ди ти на кон на ред них из бо ра.20)

То ком це ле кам па ње две стран ке су се стал но су ко бља ва ле што 
и не пред ста вља не ко по себ но из не на ђе ње с об зи ром да су се бо ри-
ле за прак тич но исте би ра че. Та ко је пре сед ник Та дић ис ко ри стио 
про мо ци ју нај но ви јег Фи ја то вог ауто мо би ла на сај му у Же не ви ко-
ји се про из во ди у Кра гу јев цу да ка же ка ко је ДС ис пу ни ла оба сво ја 
нај ва жни ја пред из бор на обе ћа ња из 2008. го ди не: до би ја ње кан ди-
да ту ре за ЕУ и про из вод њу Фи ја то вих ауто мо би ла у Кра гу јев цу. 
На истом сај му, али одво је но, пред сед ник УРС Дин кић је ре као да 
је исти тај Фи јат ауто мо бил нај ва жни ји ре зул тат ње го вог ра да ко ји 
са да дру ги при сва ја ју. Дин кић је та ко ђе оп ту жио гра до на чел ни ка 
Бе о гра да да све па ре и кре ди ти иду у Бе о град и да је но ви мост у 
Бе о гра ду на пра вљен па ра ма свих гра ђа на Ср би је а да са да не ма 
па ра за слич не про јек те у уну тра шњо сти. Ђи лас је од го во рио Дин-
ки ћу оп ту жу ју ћи га да ве штач ки пра ви по де лу из ме ђу Бе о гра да и 

19) „Г17 је у јав но сти ви ше пу та по ре ђен са ЈУ Лом из пе ри о да 90их. За ко га год да сте 
гла са ли у про те клих де сет го ди на опет би кључ не еко ном ске по сло ве пре у зе ла ова гру-
па ци ја, за ко ју не ки твр де да је нај бо ља аген ци ја за за по шља ва ње у Ср би ји.“ Ми ша 
Дјур ко вић, „Про грам ски иден ти те ти де сних пар ти ја у Ср би ји кра јем пр ве де це ни је 
овог ве ка“, стр. 212. 

20) ... тек тре ба да се ви ди да ли ће се Г17 плус ква ли фи ко ва ти за ула зак у вла ду, јер у 
овом тре нут ку, ли дер те стран ке не за слу жу је ме сто у бу ду ћој вла да ју ћој ко а ли ци ји. 
... Стран ка Г17 во ди здрав ство де сет го ди на у кон ти ну и те ту, а од јед ном, про ме ни ла је 
име и ни за шта ни је од го вор на и за све оп ту жу је ДС“ Бо рис Та дић „Но ви љу ди за но во 
вре ме“, Блиц, 15. април 2012.
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остат ка Ср би је. Ује ди ње ни ре ги о ни Ср би је су упу ти ли и при го вор 
Ре пу блич кој ра ди о ди фу зној аген ци ји због то га што, пре ма њи хо-
вом ми шље њу, ДС кр ши из бор на пра ви ла. УРС су оп ту жи ли ДС 
и Бо ри са Та ди ћа да зло у по тре бља ва ју функ ци ја пред сед ни ка ка ко 
би у кам па њи има ли по вла шће ни по ло жај. Пре ма тврд ња ма УРС 
са др жај ко ји пред ста вља кла сич ни пред из бор ну ак тив ност ДС 
еми ту је се у ин фор ма тив ним про гра ми ма као ак тив но сти пред сед-
ни ка а на кон то га тај исти са др жај се при ка зу је у из бор ном бло ку 
ин фор ма тив них еми си ја са мо што се та да Та дић пред ста вља као 
пред сед ник ДСа. 

ИЗБОРИ

Као што смо већ ре кли на по чет ку овог ра да јед ну од нај ва-
жни јих ка рак те ри сти ка одр жа них из бо ра пред ста вља по раз Бо-
ри са Та ди ћа у дру гом кру гу пред сед нич ких из бо ра. Из не на ђе ње 
ова квим ре зул та том је тим ве ће што је Та дић по бе дио Ни ко ли ћа 
у пр вом кру гу пред сед нич ких из бо ра до бив ши 25.33% гла со ва у 
од но су на Ни ко ли ћа ко ји је до био 25% гла со ва. На прет ход ним 
пред сед нич ким из бо ри ма 2004 и 2008 ко је је Та дић до био, у пр-
вом кру гу Ни ко лић је до био ви ше гла со ва. Са да је у дру гом кру гу 
пред сед нич ких из бо ра То ми слав Ни ко лић при ре дио ве ли ко из не-
на ђе ње и по бе дио до са да шњег пред сед ни ка Ср би је Бо ри са Та ди ћа. 
По бе да Ни ко ли ћа је пред ста вља ла ве ли ко из не на ђе ње за то што су 
сва ис тра жи ва ња јав ног мње ња по ка зи ва ла да Та дић има ве ли ку 
пред ност од нај ма ње 6%; за то што је на пар ла мен тар ним из бо ри-
ма Ни ко ли ће ва пар ти ја осво ји ла го то во де се так про це на та гла со ва 
ма ње од оно га што су ли де ри ове стран ке оче ки ва ли ; за то што је 
по пр ви пут от ка да се так ми че на пред сед нич ким из бо ри ма Ни ко-
лић у пр вом кру гу до био ма ње гла со ва од Бо ри са Та ди ћа; и за то 
што је у ТВ ду е лу не ко ли ко да на пре из бо ра Та дић оста вио знат но 
бо љи ути сак од Ни ко ли ћа. Упр кос све му то ме Ни ко лић је по бе дио 
и у пот пу но сти про ме нио по ли тич ку си ту а ци ју у Ср би ји. На и ме, 
ње го ва по бе да је ути ца ла да СПС на пу сти до го вор о фор ми ра њу 
вла де са ДС и при хва ти по ну ду СНС да ове две стран ке фор ми ра ју 
бу ду ћу вла ду. 

Ова, при лич но из не на ђу ју ћа по бе да Ни ко ли ћа мо же се об ја-
сни ти са не ко ли ко раз ло га. Пр во, с об зи ром да је из ла зност би ла 
из у зет но ма ла, око 46%, што је пад од око 12% у од но су на пр ви 
круг пред сед нич ких из бо ра и пар ла мен тар них из бо ра одр жа них 6 
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ма ја очи глед но је да по ред ра ди ка ла ко ји су и на ја ви ли да ће бој-
ко то ва ти дру ги круг пред сед нич ких из бо ра за Та ди ћа ни је гла сао и 
је дан не та ко ма ли број при ста ли ца ДС, ЛДП и УР Са. По све му су-
де ћи је дан број раз о ча ра них би ра ча пар ти ја до са да шње вла да ју ће 
ко а ли ци је је од лу чио да оста не ку ћи и та ко ка зни власт у про те кле 
че ти ри го ди не за све не да ће и про бле ме са ко ји ма су се су сре та ли 
од по чет ка из би ја ња ве ли ке еко ном ске кри зе. Оста је пи та ње за што 
су се од лу чи ли да то ура де у слу ча ју Бо ри са Та ди ћа а не И вла де 
ко ја је по Уста ву мно го од го вор ни ја за еко ном ско ста ње у др жа ви? 
Чи ни се да су би ра чи ова квим из бо ром “жр тве” ка зни ли оно га ко га 
су сма тра ли нај од го вор ни јим за њи хо во ло ше еко ном ско и со ци јал-
но ста ње. Мно ги ана ли ти ча ри сма тра ју да је та квом ути ску пу но 
до при нео и сам Бо рис Та дић ко ји је прак тич но од лу чи вао о свим 
нај ва жни јим пи та њи ма у зе мљи и то отво ре но по ка зи вао.21)Ипак, 
оста је пи та ње за што би ра чи ни су та ко гла са ли и на пар ла мен тар-
ним из бо ри ма и ка зни ли пар ти је вла да ју ћег бло ка или ка ко је мо-
гу ће да је ДС по бе дио на пар ла мен тар ним и ло кал ним из бо ри ма у 
Бе о гра ду а да је њен пред сед нич ки кан ди дат из гу био у Бе о гра ду? 

Дру ги раз лог по ра за Бо ри са Та ди ћа ти че се то га што је не-
сум њи во је дан број гла са ча ДС остао код ку ће, под ути ском, да је 
и она ко све ре ше но и да ће Та дић са свим си гур но убе дљи во по бе-
ди ти. Овом по гре шном ути ску до при не ли су ме ди ји и број не аген-
ци је за јав но мње ње ко је су уна пред про гла си ле Бо ри са Та ди ћа за 
по бед ни ка ових из бо ра. Та ко се ДС и ње ном кан ди да ту осве ти ла 
пре те ра на са мо у ве ре ност пред дру ги круг пред сед нич ких из бо ра. 

Тре ће, пре на гла ше на не га тив на кам па ња ДС про тив То ми сла-
ва Ни ко ли ћа је ири ти ра ла ве ли ки број гла са ча и ути ца ла да оста ну 
код ку ће и не иза ђу на из бо ре.

Че твр то, на би ра че је ло ше де ло ва ло и пре те ра но осла ња ње 
кан ди да та ДС на по ли тич ки мар ке тинг упр кос бро јим упо зо ре њи-
ма нај у глед ни јих струч ња ка за ова пи та ња да та ква стра те ги ја мо-
же би ти и кон тра про дук тив на. На и ме, не ки струч ња ци су и пре из-
бо ра упо зо ра ва ли да, по ла зе ћи од те шке еко ном ске си ту а ци је, па да 

21)  „Ма ло ће ко це ни ти вла ду Ср би је, пре ми је ра Цвет ко ви ћа и по је ди нач не ми ни стре, ако 
им Бо рис Та дић пре ко ме ди ја ис по ру чу је зах те ве за до но ше њем ова квих или она квих 
за кон ских ре ше ња, ако оце њу је рад ми ни ста ра, на ја вљу је ре кон струк ци ју вла де и сл. 
Ко ће це ни ти ис тра жне и пра во суд не ор га не ако пред сед ник мо ља ка не ко ли ци ну тај-
ку на да се сми ли ју да по диг ну не ки мост пре ко Са ве или да си ро ти њи уде ле не ку па ру, 
уме сто да охра бру је ефи ка сне ис тра ге о по ре клу њи хо вог бо гат ства, спор ним при ва-
ти за ци ја ма, мо но пло си тич ким по ло жа ји ма и сл. Зо ран Сла ву је вић, „Два де сет го ди на 
ви ше стра нач ја у Ср би ји, од мар ке тин шког ни хи ли зма“... у књи зи Партијеиизбориу
Србији, стр. 293.
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стан дар да и све ве ћег не по ве ре ње гра ђа на у ин сти ту ци је си сте ма, 
пре те ра но по ја вљи ва ње кан ди да та вла да ју ћег бло ка у ме ди ји ма 
уме сто да до при не се осва ја њу но вих гла со ва ла ко мо же да до ве де 
и до гу бит ка по у зда них и тзв. чвр стих при ста ли ца што се упра во и 
де си ло на овим из бо ри ма. 22)

Пе то, по ка за ла се по гре шном од лу ка Бо ри са Та ди ћа да сам 
скра ти свој ман дат и де вет ме се ци пре ро ка рас пи ше пре вре ме не 
пред сед нич ке из бо ре. На и ме, до са да шња но ви ја по ли тич ка исто-
ри ја у Ср би ји је по ка за ла да ко год је рас пи сао пре вре ме не би ло 
пар ла мен тар не би ло пред сед нич ке из бо ре те из бо ре је и из гу био. 
То се де си ло Ми ло ше ви ћу 2000, пре ми је ру Жив ко ви ћу 2003, пре-
ми је ру Ко шту ни ци 2007. и ево са да Та ди ћу 2012. го ди не. По твр ди-
ло се да би ра чи не во ле по ли ти ча ре ко ји из би ло ког раз ло га под но-
се остав ке и рас пи су ју пре вре ме не из бо ре. 

На пар ла мен тар ним из бо ри ма одр жа ним 6. ма ја нај ве ћи број 
гла со ва, као што се и оче ки ва ло, осво ји ла је ко а ли ци ја оку пље на 
око СНС - 24.%. Они су осво ји ли 73 ман да та. Дру га је би ла ко а-
ли ци ја оку пље на око ДС са 22% и 67 ман да та. Тре ћа је ко а ли ци ја 
оку пље на око СПС ко ја је осво ји ла 14.6% гла со ва и 44 ман да та. 
Че твр та је ДСС ко ја је са 7% је осво ји ла 21 по сла ни ка. Ко а ли ци ја 
Пре о крет на че лу са ЛДП ом је осво ји ла 20 са 6.5 % гла со ва. УРС 
су пре шли цен сус и са 5.5% осво ји ли 16 ман да та. Пар ти је на ци о-
нал них ма њи на су осво ји ле укуп но 9 ман да та. Ве ли ко из не на ђе ње 
пред ста вља то што пр ви пут од осни ва ња СРС ни је ус пе ла да пре ђе 
цен сус и уђе у Пар ла мент. 

На из бо ри ма у Бе о гра ду убе дљи во нај ви ше гла со ва осво ји ла 
је ли ста ДС на че лу са Ђи ла сом, чак 36.3% Дру ги су на пред ња ци 
са 24.3%, тре ћи со ци ја ли сти са 8.8% и че твр ти ДСС са 7.7%. Ве-
ли ко из не на ђе ње пред ста вља то што ни ЛДП ни УРС ни су пре шли 
цен сус од 5%. До прет ход них из бо ра и за ЛДП и УРС од но сно Г17 
Бе о град је пред ста вљао глав но упо ри ште. Сто га се мо же ре ћи да је 
не у спех ове две стран ке да уђу у Скуп шти ну гра да Бе о гра да пред-
ста вљао јед но од нај ве ћих из не на ђе ња ових из бо ра. 

По ред по ра за Та ди ћа на пред сед нич ким из бо ри ма, нај ве ће из-
не на ђе ње одр жа них из бо ра пред ста вља сва ка ко ве ли ки успех ко а-
ли ци је оку пље не око СПСа ко ја је, иако вла да ју ћа, по ра сла са 7.8% 

22) Зо ран Сла ву је вић, „Два де сет го ди на ви ше стра нач ја у Ср би ји од мар ке тин шког ни хи ли-
зма и при ми ти ви зма до то тал ног мар ке тин га и идо ло по клон ства мар ке тин гу“ у књи зи 
ПартијеиизбориуСрбији, стр. 292.
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на ско ро 15%. Да кле, СПС је са сво јим ко а ли ци о ним парт не ри ма 
ПУП Сом и ЈС ви ше не го ду пли ра ла број гла со ва. Ка ко об ја сни ти 
ова ко ве ли ки број гла со ва ко је је до био Иви ца Да чић и ње го ва стра-
на ка? Пр во, иако вла да ју ћа пар ти ја, СПС је ду же од 6 ме се ци во ди-
ла кам па њу као опо зи ци о на стран ка кри ти ку ју ћи по ли ти ку вла де 
у ко јој је и са ма се де ла. Као што смо већ по ка за ли, то ком кам па ње 
Да чић је по себ но кри ти ко вао вла ди ну по ли ти ку пре ма Ко со ву, ЕУ 
али и пре ма рад ни ци ма по ста вља ју ћи се пре ма њи ма за штит нич ки 
и зах те ва ју ћи да се ре ви ди ра ју “пљач ка шке при ва ти за ци је” са по-
чет ка 2000.23) На тај на чин СПС је ус пе ла да при ву че ве ли ки број 
оси ро ма ше них гра ђа на и тзв. гу бит ни ка тран зи ци је. Ка да је реч о 
Ко со ву и ЕУ, сво јим на ци о на ли стич ким и по пу ли стич ким го во ром 
Да чић је на сво ју стра ну при ву као је дан број би ра ча СНС, ДСС И 
СРС. То ком из бор не кам па ње Да чић је ви ше пу та ре као да Ср би ја 
мо же без ЕУ и да тре ба пре ки ну ти са бај ка ма о Ко со ву. Он је та-
ко ђе ре као да је је ди но ре ше ње за Ко со во раз гра ни че ње што ни је 
ни шта дру го не го по де ла и да зва нич на по ли ти ка ко ју је и сам по-
др жа вао че ти ри го ди не и ЕУ и Ко со во не зна чи ни шта. 

Дру го, сво јим де ма го шким по ру ка ма, по пут оних о то ме да 
ММФ ни је ме сто у Ср би ји, Да чић је ус пео да по ја ча ути сак у би-
рач ком те лу о СПСу као је ди ној пра вој пар ти ји ле ви це у Ср би ји 
што му је сва ка ко до не ло је дан број гла со ва. У же љи да се по зи-
ци о ни ра као је ди на пра ва пар ти ја ле ви це Да чић је оти шао и ко рак 
да ље ре кав ши да ДС ни је пар ти ја ле ви це и да ће ча сти ти сва ког 
чла на ДС ко ји је ле ви чар.24)

Тре ће, до бар ре зул тат СПСа по сле ди ца је и то га што је ДС, у 
се би бли ским ме ди ји ма, отво ри ла ве ли ки про стор за Да чи ћа, ко ји 
је он зна лач ки ис ко ри стио. На и ме, Да чић је до био при ли ку да се 
го то во сва ко днев но по ја вљу је у ме ди ји ма за ко је се ка же да су бли-
ски ДС, да том при ли ком кри ти ку је и СНС и ДС а да при том ДС 
прак тич но не ре а гу је ни на јед ну од по ме ну тих кри ти ка. Иако је у 
свом пр вом обра ћа њу по сле из бор них ре зул та та Да чић још јед ном 
кри ти ко вао и ДС и СНС да су га то ком кам па ње вре ђа ле и пот це-
њи ва ле, ути сак је са свим су про тан - да је Да чић то ком кам па ње 

23) Ви ди ви ше у Ог њен При би ће вић, „Ср би ја из ме ђу ЕУ, Ко со ва и Ме то хи је и пред сто је-
ћих пар ла мен тар них из бо ра“, Српскаполитичкамисао, бр. 1/2012, стр. 196. 

24) О про ме на уну тар ле ви це у Ср би ји ви ди ви ше у Ог њен При би ће вић, “Ле ви ца у по тра зи 
за но вим иден ти те том“, Политичкаревија, бр. 2/2011 и 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 Идеологијаиполитичкестранкеу
Србији, ФЕС, ИДН и ФПН, 2007, стр. 113-155.
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био ве о ма при ви ле го ван од стра не ДС ко ја је че сто ис ти ца ла да 
је СПС је ди ни пра ви си гу ран парт нер ове стран ке по сле из бо ра. 
У пр вом обра ћа њу на кон об ја вље них ре зул та та Да чић је сла во до-
бит но из ја вио да се мо жда не зна ко ће би ти но ви пред сед ник али 
да се зна ко ће би ти пре ми јер, ми сле ћи на рав но на се бе. Ка сни ји 
раз вој до га ђа ја је по ка зао да је Да чић по но во до бро пред ви део бу-
ду ћи раз вој по ли тич ке си ту а ци је. Као што смо већ ре кли на по-
чет ку ра да он је ви ше пу та то ком кам па ње упо зо ра вао Та ди ћа да 
не рас пи су је пре вре ме не пред сед нич ке из бо ре и не по ку ша ва да у 
Ср би ји на пра ви дво пар тиј ски си стем. Он је та ко ђе ре као, да ће би-
ти пред сед ник Ср би је за че ти ри го ди не и да ће и Та дић и Ни ко лић 
та да већ би ти по ли тич ка исто ри ја. Ове из ја ве Да чи ћа сва ка ко ни су 
до бро при мље не ни у СНС а ни у ДС ко ја с раз ло гом сма тра да је у 
ве ли кој ме ри “ку мо ва ла” овом ве ли ком успе ху СПСа.

Че твр то, ве ли ком успе ху СПСа сва ка ко је до при не ла и од-
лич на кам па ња и ли дер ске спо соб но сти Иви це Да чи ћа. На и ме, за 
раз ли ку од не ких дру гих по ли ти ча ра ње го ве по ру ке су би ле вр ло 
ја сне, пре ци зне и од луч не. Све је то до при не ло да се у јав но сти 
ство ри ути сак о Да чи ћу као по ли ти ча ру ко ји го во ри оно што дру ги 
пре ћут ку ју и чо ве ку ко ји бри не за свој на род. Он је та ко ђе од лич-
но ис ко ри стио сво ју по зи ци ју у вла ди и по себ но и ина че код Ср ба 
оми ље но ме сто ми ни стра по ли ци је.

Дру гу ва жну ка рак те ри сти ку пар ла мен тар них из бо ра пред ста-
вља не у спех СНС ко ја ни је ус пе ла да ка пи та ли зу је ве ли ко не за-
до вољ ство на ро да те шком еко ном ском и со ци јал ном си ту а ци јом. 
Уме сто оче ки ва них три де се так и ви ше по сто гла со ва ова стран ка 
је осво ји ла све га 24%. На слаб ре зул тат СНС на пар ла мен тар ним 
из бо ри ма ути ца ла је си гур но и не га тив на кам па ња ДС ко ја је го то-
во сва ко днев но под се ћа ла би ра че на ра ди кал ско по ре кло Ни ко ли ћа 
и Ву чи ћа. Ипак, ве ро ват но да је кључ ни раз лог сла би јег ре зул та та 
СНС то што ова пар ти ја ни је ус пе ла да се про фи ли ше као пра ва 
ал тер на ти ва ДС. Уме сто то га СНС се пред ста ви ла као стран ка у 
ко јој има од све га по ма ло и ЕУ и Ру си је, и ге не ра ла Мла ди ћа и 
Че до ми ра Јо ва но ви ћа и као стран ка спрем на да са ра ђу је са ДСС 
али и са ЛДПом. Све ово је до ве ло и до пот пу ног де ба кла стран ке 
у Бе о гра ду где је ДС осво јио чак 12% ви ше гла со ва.

У сва ком слу ча ју то ком кам па ње ли де ри СНС ни су оста вља ли 
ути сак љу ди ко ји би би ли у ста њу да успе шни је во де зе мљу не го 
пред став ни ци ДС сво де ћи та ко сво је шан се го то во ис кљу чи во на 
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раз о ча ре ње би ра ча и њи хо ву же љу да ка зне вла да ју ћу ДС због ве-
ли ког па да стан дар да.25) Ути ску не со лид но сти и не кре ди бил но сти 
СНСа до при не ла су и ра зна, крај ње нео збиљ на обе ћа ња ли де ра ове 
пар ти је по пут оног о до во ђе њу 100 ми ли јар ди евра ин ве сти ци ја у 
на ред них де сет го ди на. По след њих не ко ли ко го ди на Ср би ја те шко 
да је има ла и две ми ли јар де ин ве сти ци ја го ди шње а у усло ви ма ве-
ли ке еко ном ске кри зе и ти из но си из гле да ју не до сти жни. Та ко ђе, 
про јек ти ко је ли де ри ове пар ти је спо ми њу у ко је би се ин ве сти ра ла 
ова сред ства не рет ко иза зи ва ју не ве ри цу и збу ње ност код струч не 
јав но сти. 

ДС је на пар ла мен тар ним из бо ри ма из гу би ла зна ча јан број 
гла со ва. На прет ход ним из бо ри ма ДС је у ко а ли ци ји са Г17 осво-
ји ла 38% а са да 22% Ако се од би је око 5% ко ли ко је ве ро ват но но-
сио Г17 на прет ход ним из бо ри ма до ла зи се до гу бит ка од око 10% 
гла со ва што зна чи да је ДС из гу би ла око тре ћи ну гла со ва. Ипак, с 
об зи ром да су гла са чи пер це пи ра ли је ди но ДС као вла да ју ћу стран-
ку, јер су и Г17 и СПС во ди ли опо зи ци о ну кам па њу, он да то и ни је 
та ко лош ре зул тат с об зи ром на ве ли ку еко ном ску кри зу и ја ко сла-
бе ре зул та те вла де Ср би је на пла ну еко но ми је и стан дар да гра ђа на. 
За ДС је охра бру ју ћи од ли чан ре зул тат Ђи ла са у Бе о гра ду.

ДС на овим из бо ри ма ни је ус пе ла да ре а ли зу је не ко ли ко ва-
жних ци ље ва. Пр во, њен кан ди дат је из гу био пред сед нич ке из бо-
ре че му је прет хо ди ла по гре шна про це на да се рас пи шу ван ред ни 
пред сед нич ки из бо ри.

Дру го, ни је се оства ри ла же ља ове стран ке да се у Ср би ји на-
пра ви дво пар тиј ски си стем и “от му” би ра чи ма њим, иде о ло шки 
И по ли тич ки бли ским стран ка ма по пут ЛДП И УР Са. Са свим су-
прот но, две во де ће стран ке су до би ле знат но ма ње гла со ва не го 
што су оче ки ва ле а у пар ла мент су ушле и ЛДП и УРС. Шта ви ше 
по ред шест ве ћих стра на ка – СНС, ДС, СПС, ДСС, УР Са и ЛДП у 

25)  То је и ми шље ње ве ћи не ауто ра ко ји су се ба ви ли ана ли зом по ли ти ке СНСа. Та ко на 
при мер, Ми ша Ђур ко вич ка же „По свим пи та њи ма њи хов став је ам би ва лен тан. Ја сно 
је да же ле да до ђу на власт, али ни ко не мо же да прет по ста ви ка ко би се у њој по на ша ли 
и ка кву би по ли ти ку спро во ди ли“. „Про грам ски иден ти те ти де сних пар ти ја у Ср би ји 
кра јем пр ве де це ни је овог ве ка“, у књи зи ПартијеиизбориуСрбији, при ре дио Сла ви-
ша Ор ло вић, 2011, стр. 208. Слич ног је ми шље ња и Сла ви ша Ор ло вић ко ји ка же “Про-
блем је што СНС ма ње гра ди сво ју по зи ци ју по зи тив ним и про спек тив ним про гра мом, 
а ви ше кри ти ком вла сти. Мо би ли са ње не за до вољ ства гра ђа на ни ским жи вот ним стан-
дар дом, на ци о нал ним по ни же њи ма и ефек ти ма кри зе ни је до вољ на про грам ска плат-
фор ма јер то, пре све га, ни је ни ка кав про грам. Сла ви ша Ор ло вић, „Пар тиј ски си стем 
Ср би је“, у књи зи ПартијеиизбориуСрбији, стр. 37.
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Пар ла мент је ушло го то во још че тр де се так ми ни ја тур них пар ти ја 
и по је ди на ца што је и она ко сло же ну по ли тич ку сце ну Ср би је учи-
ни ло још ком пли ко ва ни јом и сло же ни јом. 

Тре ће, пот пу ни не у спех по ли тич ког ин же ње рин га ДС. На и-
ме, као и на прет ход ним из бо ри ма ка да је прак тич но по кло ни ла 
25 по сла нич ких ме ста Г17 та ко је и са да ДС пру жа ју ћи зна чај ну 
ло ги стич ку по др шку СПС у ве ли кој до при не ла ње ном ве ли ком 
из бор ном успе ху. Пре то га ДС је са СПСом 2008 пот пи са ла Де-
кла ра ци ју о по ми ре њу са СПС и у од лу чу ју ћој ме ри по мо гла СПС 
да се при бли жи Со ци ја ли стич кој Ин тер на ци о на ли.26) Та ко је ДС 
омо гу ћи ла СПС да пре ђе на стра ну по бед ни ка пе то ок то бар ске ре-
во лу ци је и по ста не у пу ном сми слу те ре чи си стем ска пар ти ја. С 
дру ге стра не, тре ба ре ћи да овај по зи тив ни од нос ДС пре ма СПСу 
ни је био јед но сме ран. Са сво је стра не СПС је 2008 учи ни ла, за то 
вре ме при лич но хра бар ко рак, и од лу чи ла да од би је по ну ду та да-
шњих ра ди ка ла и ДСС да за јед но фор ми ра ју вла ду и при хва ти ла 
по ну ду ДС да са њом на пра ви власт. Си гур но да у то вре ме ве ћи на 
би ра ча СПСа ни је би ла оду ше вље на ова квим по те зом ру ко вод ства 
стран ке јер им је би ла мно го бли жа оп ци ја са рад ње са ра ди ка ли ма 
и ДССом. Сам Да чић је ви ше пу та ре као да без ње га не би би ло на-
став ка пу та Ср би је ка ЕУ.

 Ипак, че три го ди не ка сни је ДС су на пу сти ле и СПС и Г17 што 
не ми нов но отва ра пи та ње оправ да но сти стра те ги је ДС усме ре не 
ка ја ча њу сво јих парт не ра. Слич ног је ми шље ња и Зо ран Сто јиљ-
ко вић ко ји ана ли зи ра ју ћи пре и збор не ко а ли ци је 2008. го ди не ка же: 
“Ко а ли ци о ни до го во ри по ка зу ју да је ДС по но во ве о ма да ре жљи ва 
пре ма сво јим сла би јим парт не ри ма, пре пу шта ју ћи им ви се од тре-
ћи не ман да та у бу ду ћем скуп штин ском са зи ву (Г17 Плус има 24% 
кан ди да та на Ли сти ЗЕС док оста ли ко а ли ци о ни парт не ри има ју по 
за га ран то ва на че ти ри по сла нич ка ме ста)27). Ако се све му овом до да 
и чи ње ни ца да је ДС у зна чај ној ме ри по мо гла и одва ја ње Ни ко-
ли ћа и Ву чи ћа од СРС 2008год он да до би ја мо јед ну, по ма ло и не-
ве ро ват ну, си ту а ци ју где је ДС сво јим по ли тич ким ин же ње рин гом 
ди рект но до при не ла свом па ду са вла сти и оја ча ла сва три чла на 
бу ду ће вла де : СПС и СНС и Г17. Шта ви ше, ДС је на овим по след-
њим из бо ри ма да ла чак 9 по сла нич ких ме ста Со ци јал де мо крат ској 
пар ти ји Ср би је Ра си ма Ља ји ћа ко ја је та ко ђе на пу сти ла ДС и ушла 

26)  Ви ди ви ше у Ог њен При би ће вић „Иза зо ви по ли тич ког по ми ре ња у Ср би ји“, Међует
ничкиодносиуфункцијипомирења, Кон рад Аде на у ер Штиф тунг, 2010, стр. 80-82.

27)  Зо ран Сто јиљ ко вић ПартијскисистемСрбије, стр. 465 
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у но ву вла ду СПСа. Ова кав при мер по ли тич ког ин же ње рин га је 
те шко на ћи би ло где у Евро пи. С дру ге стра не, мо ра се ре ћи да је 
сво јом по ли ти ком пре ма СПСу и СНС, ДС у ве ли кој ме ри до при-
не ла сми ри ва њу по ли тич ких стра сти, уме ра ва њу по ли тич ке сце не 
у Ср би ји па и ус по ста вља њу до ста ши ро ког кон сен зу са око не ких 
нај ва жни јих стра те шких опре де ље ња зе мље као што су Ко со во и 
Ме то хи ја и ЕУ. За ДС је не по вољ но то што ови не сум њи во оп ште 
дру штве но по зи тив ни еле мен ти ње не стра те ги је ни су до вољ но 
пре по зна ти од би рач ког те ла. 

Че твр то, ДС ће мо ра ти да ис тра жи ка ко је до шло до то га да 
ова стран ка убе дљи во по бе ди у Бе о гра ду и на ло кал ним и на пар-
ла мен тар ним из бо ри ма а да из гу би оне нај ва жни је – пред сед нич ке 
из бо ре? Да ли је би ла у пи та њу же ља гра ђа на Бе о гра да да ка зне 
оно га ко га сма тра ју нај од го вор ни јим за те шку еко ном ску и со ци-
јал ну си ту а ци ју у Бе о гра ду и чи та вој Ср би ји а да при том на гра де 
до са да шњег гра до на чел ни ка Ђи ла са за успе шан рад или је у пи-
та њу про пуст у ра ду град ске ор га ни за ци је ДС у Бе о гра ду? Не ма 
ни ка кве сум ње да ће ДС у на ред ном пе ри од мо ра ти озбиљ но да се 
озбиљ но по за ба ви овим пи та њи ма, а по себ но пи та њем од но са пре-
ма по тен ци јал ним ко а ли ци о ним парт не ри ма. 

Ипак, пра ви из бор ни гу бит ни ци ових из бо ра су ра ди ка ли ко ји 
по пр ви пут од осни ва ња ни су ус пе ли да пре ђу из бор ни цен сус.28) 
Не у спе ху ра ди ка ла ве ро ват но је пу но до при не ло по ја вљи ва ње 
слич не по ли тич ке гру па ци је - Две ри ко ја им је од не ла не ки про-
це нат гла со ва и по све му су де ћи по гре шне од лу ке да се на пред-
сед нич ким из бо ри ма кан ди ду је су пру га Во ји сла ва Ше ше ља ко ја 
се до са да ни је ба ви ла по ли ти ком. У це ли ни мо гло би се ре ћи да је 
де сни ца у Ср би ји29) на овим из бо ри ма нај ве ћи гу бит ник с об зи ром 
да су на прет ход ним из бо ри ма стран ке де сни це СРС и ДСС осво-
ји ле пре ко 40% а на овим са мо не што из над 30% и да СРС ни је ни 
ушла у пар ла мент. На и ме, и овај пут су стран ке де сни це осво ји ле 
бли зу 40% гла со ва али Две ри са 4% ни СРС са око 4,8 ни су пре-
шле цен сус па су та ко њи хо ви гла со ви оти шли дру гим стран ка ма 
ко је су ушле у пар ла мент. У це ли ни гле да но мо гло би се ре ћи да 

28) О по ли ти ци Срп ске ра ди кал не стран ке то ком де ве де се тих ви ди ви ше у Ог њен При би-
це виц, „Цхан гинг Фор ту нес оф тхе Сер би ан Ра ди цал Ригхт“, ин: ТхеРадицалРигхт
инЦентраландЕастернЕуропесинце1989, ед бy Са бри на Ра мет, Тхе Пеннсyлва ниа 
Ста те Уни вер ситy Пресс, 1999, стр. 193-213.

29)  Ви ше о пар ти ја ма де сни це у Ср би ји и њи хо вим про гра ми ма ви ди у Ог њен При би це-
виц, „Срп ска де сни ца: иза зо ви и пер спек ти ве“, Српскаполитичкамисао, бр. 1/2011, 
стр. 139-162. 
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је де сни ца на овим из бо ри ма би ла раз је ди ње на, не у бе дљи ва и са 
крај ње мла ком па и до сад ном кам па њом, што је по себ но био слу-
чај са ДСС. 

Из не на ђу ју ће слаб ре зул тат је на пра ви ла и ЛДП ко ја је осво-
ји ла са мо 6.6% гла со ва што је го то во иден тич но као и на из бо ри ма 
2007 и 2008 го ди не. Шта ви се, ЛДП ни је ус пео да пре ђе цен сус и 
уђе у Скуп шти ну гра да Бе о гра да ко ји се од у век, са раз ло гом, сма-
трао ба сти о ном ове пар ти је. Ови из бо ри су по ка за ли да ЛДП има 
огра ни чен ка па ци тет ка да је у пи та њу при до би ја ње но вих би ра ча. 
Сто га ће ова стран ка мо ра ти озбиљ но да раз ми сли о сво јим пла но-
ви ма за бу дућ ност с об зи ром да члан ство и ру ко вод ство стран ке не-
мо гу би ти за до вољ ни уко ли ко стран ка стал но сто ји на ма ње ви ше 
истом бро ју гла со ва. Тим ви ше што тај број ни је 15% или 20% не го 
све га 5%. 

ФОРМИРАЊЕВЛАДЕ

На кон го то во дво ме сеч не аго ни је ко нач но је фор ми ра на вла да 
ко ју са чи ња ва ју СНС, СПС и УРС. За пре ми је ра је иза бран ли дер 
со ци ја ли ста Иви ца Да чић. Та ко је за вр ше но ду го трај но пре го ва-
ра ње у ко ме су уче ство ва ле го то во све пар ла мен тар не стран ке и 
где су сви до го во ри и ком би на ци је по ста ли мо гу ћи. Та ко су до-
ју че ра шњи иде о ло шки и по ли тич ки про тив ни ци СПС и УРС не 
са мо ушли у вла ду не го и на пра ви ли не фор мал ни са вез ко ји има 
58 по сла ни ка и ко ји је на сту пао за јед нич ки и пре ма ДС и СНС. 
Исто та ко у вла ду са СНСом је ушла пар ти ја Мла ђа на Дин ки ћа 
ко ја је то ком кам па ње ви ше пу та из ри чи то ре кла да је та ко не што 
не мо гу ће. И на кра ју, СПС је на пу стио са вез са ДС иако је имао 
чврст до го вор са овом пар ти јом о пра вље њу ко а ли ци је по сле из-
бо ра. Та ко је СПС по но вио исту стра те ги ју као и 2008. го ди не ка да 
је за рад са ве за са ДС на пу стио та да нај бли жег парт не ра ДСС ко ја 
је у ве ли кој ме ри са чу ва ла ову пар ти ју од пот пу не про па сти на-
кон 5. ок то бра 2000. На и ме, ДСС је по зва ла СПС да 2004. по др жи 
ма њин ску вла ду ДСС и Г17 што је СПС омо гу ћи ло да пре жи ви 
пе ри од по сле 2000. год. Са да је СПС учи нио исти за о крет као и 
2008 са мо у су прот ном прав цу и на пу стио ДС и фор ми рао вла ду са 
СНСом. Та ко је ова стран ка ко ја је је два пре жи ве ла 2000. пре шла 
пут од по др шке ма њин ској вла ди ДСС, пу но прав ног уче шћа у вла-
ди са ДС до ства ра ња вла де са СНС и до би ја ња ме ста пре ми је ра са 
ма ње од 10% из бор не по др шке што сва ка ко го во ри и о не спор ним 
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по ли тич ким ква ли те ти ма ње ног ли де ра Иви це Да чи ћа. По ред то га, 
ова кав раз вој до га ђа ја го во ри и о нео ства ре ним ци ље ви ма 5 ок то-
бра, раз о ча ра ним би ра чи ма али и по гре шној стра те ги ји ДС ко ја је 
ја ча ју ћи сво је парт не ре, пр во УРС а са да и СПС, се бе од ве ла у опо-
зи ци ју. Два основ на за кључ ка про из и ла зе из ова квог рас пле та по-
ли тич ке си ту а ци је у Ср би ји. Пр во, да су ова квим ра ди кал ним па и 
не ве ро ват ним за о кре ти ма и по ну да ма по ли тич ке стран ке у Ср би ји 
у ве ли кој ме ри обе сми сли ле са му су шти ну из бор ног про це са ко ји 
се ба зи ра на так ми че њу раз ли чи тих иде о ло ги ја и по ли ти ка и где 
се на кон из ја шња ва ња гра ђа на фор ми ра ју вла де ко ју са чи ња ва ју 
пар ти је ко је су има ле слич не по ли ти ке и иде о ло ги је. Да би има ли 
нор ма лан из бор ни про цес под јед на ко је ва жно да број до би је них 
гла со ва на из бо ри ма ди рект но ути че на то ко ја ће стра на ка има ти 
ме сто пре ми је ра и ко ли ко ће до би ти ми ни ста ра. Као што смо ви де-
ли у на шем слу ча ју пре ста ли су да ва же ови кри те ри ју ми што би 
вр ло ла ко мо гло до ве сти, као што је био слу чај у Ита ли ји30) по чет-
ком де ве де се тих го ди на и са да у Грч кој, до пот пу ног раз о ча ре ња 
гра ђа на у по сто је ће пар ти је и фор ми ра ње но вих. Дру го, мо гло би 
за кљу чи ти да се и у Ср би ји као и у дру гим зе мља ма са пар ла мен-
тар ном де мо кра ти јом по твр ди ло основ но пра ви ло ове игре а то је 
ка да не маш ре зул тат гу биш из бо ре. То је упра во оно што се де си ло 
пред сед нич ком кан ди да ту ДС и овој стран ци. 

OgnjenPribicevic
PARLIAMENTARYANDPRESIDENTIAL2012ELECTIONS

Summary
InthisarticleDrPribicevicanalysesthemostimportant
resultsof2012presidentialandparliamentarianelection
aswellastheelectioncampaign.Accordingtohisopinion
themaincharacteristicsofelectionsare:1.Forthefirst
timeafter2000thepartiesofsocalleddemocraticblock
whichhaddefeatedpreviousauthoritarianregimelostthe
power.ThenewSerbiangovernmentwillbeconsistedof
twopartieswhichhadbeendefeatedin2000–Socialist
PartyofSerbia,SerbianProgressiveparties,createdaf
terthefallapartofextremeSerbianRadicalpartyandre
namedG17.HoweveritshouldbesaidthatbothSPSand
SPPhaschangedandverballyandinitsprogramsdocu
mentsadvocateproEUandprodemocraticdevelopment
ofSerbia.2.DefeatofBorisTadiconthepresidentialelec

30) Ra di vo je Jo vo vić, „Uzro ci hro nič ne ne sta bil no sti ita li jan ske iz vr šne vla sti“, GodišnjakFPN, 
Be o grad, br. 5, 2011, str. 193.
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tions3.GreatsuccessofSocialistPartyofSerbia,4.Ser
bianProgressivePartyfailedtousegreatdisappointment
ofvoterswithDemocraticPartygovernmentandwonmo
revotes,5.RelativelygoodelectionresultsofDemocratic
Partyanditscoalitionpartnersinspiteofeconomiccri
ses,6.CrisesofrightwingpartiesandfailureofSerbian
RadicalPartytogetintotheparliament.
Apartfromthischaracteristictheseelectionsweremarked
withfollowingthreestrategicfailuresofrulingDemocra
ticParty.First,failureoftheircandidateonpresidential
elections,Second,failureoftheirattempttopushoutDin
kic’sUnitedRegionsoftheSerbiafromtheparliamentand
tocreatetwopartysysteminSerbia.InsteadofthisSer
bianpoliticalscenebecomeevenmorecomplexandmore
thanfortypartiesthroughdifferentcoalitionsgetintothe
parliament. Third,with thewrong strategyof strengthe
ning its coalition partners, firstlyG17 and later on So
cialistPartyofSerbiaaswellaswiththehelpingof the
creationofSerbianProgressiveParty,DemocraticParty
directlycontributedtoitsownfailureandcreationofthe
newgovernmentcoalitionconsistedof these threeparti
esSerbianProgressiveParty,SocialistPartyandUnited
RegionsofSerbiawhichisanewnameforG17.
Keywords:Elections,parliament,Serbia,political stra
tegy
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