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јанство,која исвојомполитикомуУкрајиниуказује
насвубезобзирностинепринципијелностзападнепо
литике према сувереним државама од бившеСФРЈ,
прекоАвганистанаЛибије,Ирака,Сиријеитд.Нова
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положајпремаРусији.Илићемождабитидругачије?
Кључне речи: парламентарни избори, Србија, СНС,
СПС,ДС,НДС,ДСС,ЛДП,УРС,ДвериСРС,Запад,
Русија.

КОЈЕПОЛОЖИОТЕСТИСТОРИЈЕ?

Iз бо ри су кључ ни по ли тич ки про цес у сва кој де мо крат ској и 
су ве ре ној зе мљи. Ср би ја се пред ста вља као су ве ре на и де мо-

крат ска др жа ва. Да ли је она то за пра во? На рав но да ни је! Др жа ва 
ко ја ни је спо соб на да за шти ти соп стве ни те ри то ри јал ни ин те гри-
тет и ни шта не чи ни на том пла ну не мо же се на зва ти су ве ре ном. 
Дру гим ре чи ма др жа ва па и она нај ја ча, мо же да бу де по бе ђе на и 
оку пи ра на, али не сме да се ми ри са оку па ци јом већ то ста ње тре ба 
да по сма тра као при вре ме ну ме ру, ко ја ће с про ме ном ши рих гло-
бал них при ли ка сва ка ко омо гу ћи ти да се ово нео пра вед но ста ње 
из ме ни. Та ко би  Ср би ја тре ба ло да по сма тра  пи та ње при вре ме но 
од у зе тог Ко со ва и Ме то хи је. Али то мо же да чи ни не пот ку пљи ва 
су ве ре на власт иза бра на од сво јих гра ђа на на сло бод ним из бо ри ма, 
без ме ша ња са стра не, по го то во оних ко ји нам оти ма ју нај ва жни ји 
део на ци о нал не и др жав не  те ри то ри је. Има мо ли ми та кву власт? 
Не ма мо! Од Пе тог ок то бра ни јед на власт у Ср би ји ни је би ра на без 
ди рект ног упли та ња за пад них си ла. 

Сво је вре ме но је фран цу ски по ли тич ки ми сли лац Алек сис де 
То квил на пи сао да је на род сло бо дан и су ве рен у сво јој во љи са мо 
је дан пут: на из бо ри ма, али и та да бу де об ма нут. Би ва об ма нут за то 
што жи ви и гла са у ауто ри тар ном, ауто крат ском, то та ли тар ном  ре-
жи му, или у ре жи му ко ји је под ло жан спољ ној про па ган ди и ути ца-
ји ма, па се из бо ри по ја вљу ју као пу ко сред ство за би ра ње по жељ не 
вла сти. Ниг де да кле де мо кра ти је, те  ти ме ни на род не  су ве ре но-
сти, тог то ли ко хва ље ног до стиг ну ћа но ви је  по ли тич ке исто ри је.
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Да би смо при сту пи ли ана ли зи ово го ди шњих пар ла мен тар них 
из бо ра у Ср би ји, по треб но је под се ти ти се прет ход них, мај ских из-
бо ра 20121), по го то во пред из бор них обе ћа ња по ли тич ких пр ва ка 
СНС-а. Већ на пр ви по глед ла ко је  уоч љи ва дис кре пан ца из ме ђу 
њи хо вих  ре чи и по ли ти ке ко ју су во ди ли. На пред њач ко-со ци ја-
ли стич ка власт у прет ход не две го ди не из не ве ри ла  је сво је би ра-
че по кључ ним др жав ним и на ци о нал ним пи та њи ма.  Нај ва жни је 
на ци о нал но и др жав но пи та ње за Ср би ју је сва ка ко оно ве за но за 
Ко со во и Ме то хи ју, тј. за прин цип су ве ре ни те та и те ри то ри јал ног 
ин те гри те та, кључ ну устав ну ка те го ри ју. Пред из бор но обе ћа ње 
на пред њач ких во ђа би ло је да се срп ске ин сти ту ци је не ће ни кад 
по ву ћи са Ко со ва и Ме то хи је. Из гле да ло је да ду го го ди шња бор ба 
ко смет ских  Ср ба, по го то во оних са се ве ра, и њи хо во оп ста ја ње на 
„мр твој стра жи отаџ би не“ не ће би ти уза луд но. Ви ше од де це ни је 
овај стра дал нич ки на род чу вао је др жа ву Ср би ју у ње ној ју жној 
по кра ји ни. Ни је му не до ста ја ло ни хра бро сти ни др жа во твор не 
све сти, што сва ка ко ни је би ла од ли ка вла сти у Бе о гра ду у ду жем 
вре мен ском пе ри о ду, по себ но  од  Пе тог ок то бра 2000. до да нас. 

Осим из ван ред ног успе ха СНС-а, ови пар ла мен тар ни из бо ри 
ка рак те ри стич ни су и по то ме што је на њи ма би ла нај ма ња из ла-
зност у исто ри ји срп ског ви ше стра нач ја. На ове из бо ре је иза шло 
све га 53,12 од сто гла са ча,2) од 6.765.998 ко ли ко их  у Ср би ји има  
пре ма још увек не сре ђе ним би рач ким спи ско ви ма. СНС је до био 
мно го гла со ва (1.727.444), али ипак знат но ма ње од СПС-а 1990. и 
ДОС-а 2000. У пр вом скуп штин ском са зи ву од уво ђе ња ви ше стра-
нач ја СПС, ко ју је пред во дио Сло бо дан Ми ло ше вић, има ла је 194 
по сла ни ка. Де сет го ди на ка сни је ДОС ко ју је чи ни ло 17 стра на-
ка има ла је 176 пред став ни ка. На пред ња ци са сво јом ко а ли ци јом 
осво ји ли су 158 ман да та. На ме ће се за кљу чак да су ре зул та ти са  
по след њих из бо ра ви ше   по ка за тељ ко ли ко су по ме ну те стран ке 
гу бит ни ци не го ко ли ко су на пред ња ци по бед ни ци.  

1) Ви ди: ИзбориуСрбији2012.године.(Не)очекиванапромена, Збор ник ра до ва (при ре-
ди ли Ми лан Јо ва но вић, Ду шан Ву чи ће вић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2013.

2) На из бо ре 2012.  го ди не иза шло је 57 од сто би ра ча
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У број ка ма то из гле да ова ко:
1990. 2000. 2014.

СПС      194 ДОС     176 СНС     158
СПО       19 СПС        37 СПС       44
ДЗВМ      8 СРС        23 ДС         19
ДС           7 ССЈ         14 НДС       18

СВМ        6
СДА         3
ПДД         2

У про цен ти ма СНС је осво јио 48,8%, СПС  14%, ДС 5,9%, НДС 
5,7 %, СВМ 2,2%, СДА 1,0% и ПДД – Ри за Ха ли ми 0,5% гла со ва.

Ис под цен зу са оста ли су: 
ДСС   4,1 %;  Две ри   3,4%;  УРС 3,3%; ЛДП  3,1%;  До ста је 

би ло - Са ша Ра ду ло вић  1,7%; Тре ћа Ср би ја  0,5%; Цр но гор ска пар-
ти ја – Јо сип Броз  0,2 % ; Ру ска стран ка - Сло бо дан Ни ко лић  0,2%; 
Ли ста на ци о нал них за јед ни ца - Емир Ел фић  0,1 %; Ко а ли ци ја гра-
ђа на свих на ро да и на род но сти  0,1%; ГГ Па три от ски фронт - Бо-
ри слав Пе ле вић  0,1%.

На Ко со ву и Ме то хи ји гла са ло је 34,42 % гра ђа на с пра вом 
гла са, од 107.958 би ра ча, ко ји су мо гли да гла са ју у 10 би рач ких 
цен та ра и 15 огра на ка.3)

Ре зул та ти из бо ра за Скуп шти ну Бе о гра да:

По ли тич ка  
стран ка Про це нат Број  

од бор ни ка
СНС 43,6% 63 
ДС 15,8% 22

СПС 11,6% 16
ДСС 6,5% 9

Ако се по ђе од не спор не чи ње ни ца да су  све прет ход не вла де 
од Пе тог ок то бра 2000. го ди не до да нас фор ми ра ле  или од лу чу-
ју ће ути ца ле на њен са став спољ ни фак то ри, тј. за пад на че лу са 
САД, по го то во на прет ход ну ко ју су чи ни ли пре о бра ће ни ра ди ка-
ли-на ци о на ли сти у на пред ња ке-де мо кра те и евро у ни ја те са со ци-
ја ли сти ма и УРС-ом, код  ове по след ње тај ути цај је еви ден тан 

3) Пре ма: Вечерњеновости, 17. март 2014, 3. 
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али ни је био пре су дан. Би ло је пот пу но из ве сно  да ће на овим 
из бо ри ма по бе ди ти СНС на че лу са Алек сан дром  Ву чи ћем, од ко-
га су ме ди ји већ уве ли ко на пра ви ли „култ лич но сти“. Оно што је 
уоч љи во је сте чи ње ни ца да је Ву чић  био при хва тљив и за ЕУ, и за 
САД и НА ТО, за су се де,  и за Ру си ју, као и за  25% гла са ча у Ср-
би ји. Убе дљи вом по бе дом на из бо ри ма Ву чић је био и при ли ци да 
фор ми ра вла ду на пред ња ка, а он се оба зри во и бо ја жљи во од лу чио 
да фор ми ра вла ду ко ја ли чи на  не што из ме ње ну Да чи ће ву вла ду.  
За пад ни парт не ри су је при хва ти ли као евро а тлант ски опре де ље ну 
вла ду, као  што су при хва ти ли и Да чи ће ву вла ду у ко јој су до ми-
ни ра ли на пред ња ци са Ву чи ћем, а обе ове вла де  на ста ви ле су и 
на ста вља ју по ли ти ку  де мо крат ске вла де Цвет ко ви ћа и  Та ди ћа у 
свим кључ ним уну тра шњим и спољ ним до ме ни ма. Иако су же сто-
ко кри ти ко ва ли Та ди ће ву по ли ти ку пре пу шта ња Ко со ва и Ме то хи-
је,  Ни ко лић, Ву чић и Да чић на ста ви ли су да во де исту по ли ти ку, 
оза ко нив ши је скуп штин ским до ку мен том -  Плат фор мом за во ђе-
ње бри сел ских пре го во ра са При шти ном. Ка да ви ди мо кон ти ну и-
тет та кве по ли ти ке Ву чи ће ве вла де и њен са став мо же мо да кон ста-
ту је мо да је Да чић  де ли мич но био у пра ву ка да је пред ло жио да се 
не иде на из бо ре, ко је је Ву чић фа на тич но на ја вљи вао, већ да њих 
дво ји ца са мо за ме не сво ја ме ста, што се на кон из бо ра и до го ди ло. 
Све стан сво је сна ге и по ли тич ке по пу лар но сти код гра ђа на, Ву чић 
се бра нио да не же ли власт без из бо ра, на во де ћи да су из бо ри нео-
п ход ни ка ко би се ин тен зи ви рао ре форм ски курс Ср би је  и оја ча ли 
ње ни ка па ци те ти на пу ту ка Европ ској уни ји. За ре а ли зо ва ње то га 
ци ља хтео је да  до би је нов ле ги ти ми тет. Ово је пре све га под ра-
зу ме ва ло  убр за но ре ша ва ње пи та ња Ко со ва и Ме то хи је. Обе ћао 
је  да ће лич но во ди ти пре го во ре са ал бан ским пред став ни ци ма 
из При шти не. Јав ност у Ср би ји је ви де ла да ти пре го во ри  во де ка 
пот пу ном по вла че њу  Ср би је са КиМ и ства ра њу ал бан ске др жа ве 
на срп ском исто риј ском про сто ру.   За пад је по др жао из бо ре јер им 
је ишла  на ру ку Ву чи ће ва спрем ност да сва кључ на пи та ња ре ша ва 
уз њи хо ву пу ну са гла сност.

По одр жа ним из бо ри ма Ву чи ћу су по хи та ли да че сти та ју аме-
рич ки и ру ски ам ба са дор, а у по се ти је тим по во дом био и иза-
сла ник пред сед ни ка Ру ске Фе де ра ци је Вла ди ми ра Пу ти на. То је 
за го ли ца ло ма шту  струч не и ши ре јав но сти о то ме ко ја ће  од две 
ве ли ке си ле има ти ви ше ути ца ја на но ву вла ду Ср би је и у ком прав-
цу ће се кре та ти срп ска по ли ти ка. Ово пи та ње по ста је још ви ше 
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за го нет но има ју ћи у ви ду Ву чи ћев од ла зак у Мо скву, на вод но због 
кон тро ле ви со ког при ти ска. Све у све му, има раз ло га да се прет по-
ста ви да  Ву чић овим по те зи ма има на ме ру да ба лан си ра из ме ђу за-
па да и ис то ка, или са мо си му ли ра та кву по ли ти ку:  да во ди Ср би ју 
ка  члан ству у ЕУ и исто вре ме но ја ча тра ди ци о нал не при ја тељ ске, 
по ли тич ке и еко ном ске од но се са Ру си јом. Уоста лом и Ру си ја, ко ја 
има нај ве ћу еко ном ску са рад њу са ЕУ, не ма ни шта про тив учла ње-
ња Ср би је у ЕУ. 

И по ред убе дљи ве по бе де Ву чић ни је при хва тио од го вор ност 
да фор ми ра вла ду на пред ња ка и ма лих ко а ли ци о них парт не ра, већ 
је фор ми рао ши ру  ко а ли ци о ну вла ду са ста вље ну са прет ход ним 
парт не ри ма, со ци ја ли сти ма и њи хо вом ко а ли ци јом, Ља ји ће вом 
стран ком плус СВМ, а у по бед нич кој ко а ли ци ји су се на шли  и 
не ки пред став ни ци стра на ка - стал них го сти ју на Мо ли тве ном до-
руч ку код аме рич ког пред сед ни ка - по пут Ву ка Дра шко ви ћа, док 
кључ ни део вла де чи не не стра нач ке лич но сти,  тзв. екс пер ти. Ова-
квим ши ро ким са ста вом вла сти Ву чић је за пра во  од лу чио да оне-
мо гу ћи ства ра ње опо зи ци о не ал тер на ти ве. С дру ге стра не, увла-
че ње у власт чла но ва СПО и дру гих аме рич ких фа во ри та има за 
циљ да се они, иако по ли тич ки ис тро ше ни и бе зна чај ни, одр жа ва ју 
у жи во ту као сим бол аме рич ког ути ца ја на срп ске по ли тич ке при-
ли ке, с об зи ром да се Дра шко вић и ње гов СПО отво ре но за ла жу  
за про во ђе ње НА ТО-аме рич ке бал кан ске по ли ти ке, те да ће он  и 
ње го ва стран ка ве ро ват но  би ти ини ци ја тор ула ска Ср би је у НА ТО-
пакт. Има ју ћи у ви ду да ће учла ње ње у НА ТО би ти услов за ула зак 
Ср би је у ЕУ, јер је та ко би ло и у слу ча ју при је ма у ЕУ оста лих 
ис точ но е вроп ских зе ма ља, мо гу ће је да Ср би ја уђе у НА ТО а да 
ни кад не по ста не чла ни ца ЕУ. 

На пр ви по глед са став Ву чи ће ве вла де осли ка ва по ме ну ту си-
ме три ју ути ца ја, па та ко има мо у вла ди пред став ни ке аме рич ког 
ло би ја - као што је Ла зар Кр стић,  пу ле не  ММФ и Свет ске бан ке 
– Ко ри Удо вич ки и  Ду ша на Ву јо ви ћа, ко ји је до ско ра  био пред-
став ник Свет ске бан ке  у Укра ји ни. Ру ски ути цај тре ба ло би да 
пред ста вља ју пот пред сед ник и ми ни стар спољ них по сло ва Иви ца 
Да чић и ми ни стар енер ге ти ке Алек сан дар Ан тић. Пре ма не ким са-
зна њи ма  Ру си ја, на вод но, зах те ва да и Ду шан Ба ја то вић из СПС-а 
оста не на чел ној по зи ци ји  Ср би ја га са као га рант ру ских ин ве сти-
ци ја. Ово ме тре ба до да ти и чи ње ни цу  да су Ру си сум њи чи ли Зо ра-
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ну Ми хај ло вић, бив шу ми ни стар ку енер ге ти ке, да  оме та пре го во-
ре око Ју жног то ка, те је она скло ње на из ре со ра енер ге ти ке.

Ви де ће мо  да ли  ова кав  са став вла де све до чи о истин ској на-
ме ри но вог пре ми је ра  да во ди из ба лан си ра ну по ли ти ку, уко ли ко 
је она уоп ште мо гу ћа има ју ћи у ви ду дис кри ми на тор ску по ли ти ку 
За па да пре ма Ср би ји, или се ра ди о Ву чи ће вом не ис кре ном од но су 
пре ма Ру си ји и др ској по ли тич кој ма ни пу ла ци ји. Ов де се не ми нов-
но по ста вља ју два пи та ња: Мо же ли Ср би ја у да на шњем гло ба ли-
зо ва ном све ту да во ди ма ка кву су ве ре ну и не у трал ну по ли ти ку?  
Од мах да од го во ри мо - не мо же! И дру го пи та ње: Мо же ли Ср би ја 
се де ти на две сто ли це, би ти у исто вре ме и на За па ду и на Ис то ку, 
и та мо и ова мо? Сма тра мо да је од го вор и на ово пи та ње не га ти ван. 
На и ме, по зна та све то сав ска син таг ма о Ср би ји ко ја ује ди њу је Ис-
ток и За пад ви ше ни је мо гу ћа. Ни су Ср би оно што су би ли у вре ме 
Све тог Са ве, не ма ју они ви ше ту сна гу и при влач ност, а и од ро ди-
ли су се у дру ге на ци је. А ни је ни свет оно што бе ја ше. Да на шња 
по ли тич ка Ср би ја опре де ли ла се за ЕУ и За пад, ко ји  је стал но на 
то под се ћа ју.  Уце на ма и при ти сци ма. Та ко из  ЕУ струк ту ра сти жу 
на ја ве да учла ње њем у Уни ју Ср би ја не ће мо ћи да за др жи бес ца-
рин ску зо ну са Ру си јом, а у по след ње вре ме тра жи се и да Ср би ја 
сто пи ра „Ју жни ток“, као и да се при кљу чи санк ци ја ма ЕУ и САД 
про тив Ру си је због си ту а ци је у Укра ји ни. Уко ли ко Ву чи ће ва вла да  
на све ово при ста не, то зна чи да се Ср би ја од ри че Ру си је као је ди-
ног по у зда ног ослон ца у очу ва њу др жав ног су ве ре ни те та и ин те-
гри те та,  на ци о нал ног до сто јан ства и свих бе не фи та ко ји про из ла-
зе из са рад ње са овом при ја тељ ском зе мљом.

Не ма ни ка кве сум ње да се Ву чић опре де лио за пу ну по слу-
шност За па ду, уоста лом по на ша се као ду жник и  кон вер тит ко јег 
је За пад до вео на власт. Као та кав он Ср би ју хтео - не хтео  уво ди 
у сфе ру за пад не ге о по ли ти ке. То по твр ђу је  Не бој ша Сте фа но вић, 
но ви Ву чи ћев ми ни стар по ли ци је, кон ста та ци јом: „Ла жна је ди ле-
ма: Ру си ја или ЕУ. Ни је Бри сел ски спо ра зум пот пи сан у Мо скви 
не го у Бри се лу“. За па ду ни су ви ше по треб ни ни Че до мир Јо ва но-
вић, ни ти би ло из до сов ске но мен кла ту ре,  не вла ди не ор га ни за-
ци је - Же не у цр ном и слич но. Оно што су пла ни ра ли са Че до ми-
ром Јо ва но ви ћем до би ли су са Алек сан дром Ву чи ћем. За што би 
САД да ље фи нан си рао број не не вла ди не ор га ни за ци је у Ср би ји? 
Те по сло ве ће сад да  од ра ђу је вла да Ср би је на че лу са Ву чи ћем. У 
срп ском пар ла мен ту не ма ствар не по ли тич ке  опо зи ци је; сви су на 
евро а тлант ском пу ту – без ал тер на ти ве.
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По треб но је  на гла си ти да  срп ски пар ла мент, не са мо због ма-
ле из ла зно сти би ра ча, не од сли ка ва ствар но  по ли тич ко рас по ло-
же ње гра ђа на.  Срп ски на род је оси ро ма шен, раз о ча ран, дез о ри јен-
ти сан, ње го ва част и до сто јан ство су очи глед но на ру ше ни - јер и 
на род је квар љив, нај ви ше за то што  су не ча сни  по ли ти ча ри ко ји га 
пред ста вља ју, а то је пра ви лу нај го ри део срп ског на ро да. Фи ло зоф 
по ли ти ке Ђор ђе Ву ка ди но вић до бро уоча ва да је СНС „Ср би ја у 
ма лом“, па до да је, „мо жда она ма ло го ра, не прин ци пи јел ни ја, ала-
ви ја, нео бра зо ва ни ја и не мо рал ни ја Ср би ја, али то је, от при ли ке, 
то. Уоста лом, пи та ње је да ли она дру га, бо ља, уоп ште и по сто ји, 
или је са мо ко лек тив на ра ци о на ли за ци ја, про јек ци ја и мит. У сва-
ком слу ча ју, чак и ако је не кад по сто ја ла, одав но је – по ли тич ки 
и фи зич ки – оба мр ла, раз о ча ра ла се и ком про ми то ва ла. Ком про-
ми то ва ла се, тач ни је ком про ми то ва ли су је ње ни по ли тич ки пред-
вод ни ци, као и ли це мер је оних (спо ља и из ну тра) ко ји су реч „де-
мо кра ти ја“ из јед на чи ли са по ли тич ким и еко ном ским ин те ре сом 
САД и За па да. А не рет ко и са соп стве ним лич ним или пар тиј ским 
ин те ре сом. И он да са та квом мер ном мот ком го ди на ма са ме ра ва-
ли „де мо крат ска по стиг ну ћа“ и „де мо крат ске до ме те“ по је ди на ца, 
стра на ка, и зе ма ља.   

Уоста лом, ко ли ко би сте по ве ре ња по кло ни ли не ком (не ми-
слим са да то ли ко на Ву чи ћа, ко ли ко на иде ал тип ску сли ку јед ног 
кла сич ног на пред њач ког „ка дра“) ко је до пре пар го ди на пе нио 
про тив „кур ве Дел Пон те“, „раз у ла ре них бан ди НА ТО зли ко ва ца 
и шип тар ских те ро ри ста“ и кли цао Ве ли кој Ср би ји до „Кар ло ба га, 
Кар лов ца, Огу ли на и Ви ро ви ти це“ – а са да вас убе ђу је у то да су 
нам Ште фан Фи ле и Ке трин Ештон ви шњи при ја те љи? А о Гви ду 
Ве стер ве леу и ше и ку Бин За је ду да и не го во ри мо.4)

 У том за о кре ту Ву чи ћа је пра ти ла „чи та ва пар тиј ска вој ска. 
Јер, да се не за ва ра ва мо, то су исти ти ра ди кал ски гла са чи, тач ни је, 
они што су на пред сед нич ким из бо ри ма 2004, 2008. и 2012. гла са-
ли за То му Ни ко ли ћа (ми нус она ша ка пре о ста лих ра ди ка ла, вер-
них Ше ше љу, и плус тек по не ки Лу ко вић, Ве ран или Про кић). Кад 
из даш пар ти ју ко ја те ство ри ла, кад из даш иде о ло ги ју, кад из даш 
по ги ну ле, кад из даш оне ко је си по слао да ги ну за иде је у ко је си 
ве ро вао, кад из даш ку ма и ње го ву де цу, кад из даш кум ство и по ро-
ди цу, за што не би из дао ме не, вас, Ср би ју! Ко сме да га ран ту је да 

4) Ђор ђе Ву ка ди но вић, „Да ли Ву чић мо же још јед ном да се „пре о кре не“ на ону пр(а)ву 
стра ну“?, Србининфо, ин тер нет из да ње, 12. мај 2014.
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овај исти чо век не ће за не ко ли ко го ди на да про ме ни опет све што 
го во ри, и ка же ка ко је мно го гре шио, као што нам са да, ових да на, 
при ча да је прет ход них 15 го ди на баш пу но из гре шио!5) На рав но, 
све је ово мо гу ће. Али не тре ба се за ва ра ва ти; у Ср би ји се власт 
бр зо осва ја и гу би. Ср би ја је ве ли ка ениг ма.

Ако се ствар по сма тра ра ци о нал но, хлад но,  Ву чи ће во и Ни-
ко ли ће во кон вер ти ство мо же да се пред ста ви ова ко:  Ву чић и  Ни-
ко лић су  без об зир но пре шли  на стра ну ја чег. До са ди ло им је да 
бу ду нај ве ћа и увек опо зи ци о на пар ти ја, ко ја се ни за шта не пи та. 
Би ти та ко бли зу – а та ко да ле ко,  ство ри ло је код њих не са вла ди ву 
фру стра ци ју. Хте ли су власт,  по сва ку це ну. Ма кар и из да ли сво је 
ду го го ди шњу по ли тич ку иде ју, про грам, стран ку, пар тиј ске дру го-
ве и по ли тич ког учи те ља. Са мо да ко нач но до ђу на власт. А то се 
пла ћа: не кад ску пље, не кад јеф ти ни је. И та ко су по бе ди ли. 

ДЕМОКРАТИЈАНИЈЕНАСТАРОЈАДРЕСИ

На овим из бо ри ма из гу би ле су стран ке уче сни це Пе тог ок то-
бра (ДС и Та ди ће ва НДС) и ње го ви на ста вља чи, стран ке ко је су 
ка сни је фор ми ра не (ЛДП и  УРС, ра ни је Г17), а по бе ди ле стран ке 
ко је су се за ла га ле про тив (СНС), с тим што су по бед ни ци са не ко-
ли ко ма њих стра на ка за го вор ни ка пе то ок то бар ских про ме на (СПО, 
НС) по ста ли на ста вља чи евро у ниј ске, са мим тим и евро а тлант ске 
иде је, а са мо јед на пе то ок то бар ска стран ка вра ти ла се на по зи ци-
је евро скеп ти ка (ДСС). Пи та ње: „Ко је по ло жио тест исто ри је?“ 
- де лу је иро нич но, ако не и тра ги ко мич но. Јер,  све се из о кре ну ло, 
до шло је до сво је вр сне по ли тич ке тра ве сти је, до пре ру ша ва ња и 
ЕУроп ског упо до бља ва ња,  ни ко ни је остао на сво јим прет ход ним 
по зи ци ја ма, по го то во не ма до след не др жа во твор не стран ке у срп-
ском пар ла мен ту, сви су оста ли или по ста ли евро у ни ја ти, и ни ко 
ни је по ло жио тест исто ри је. Оту да не сто ји Да чи ће ва кон ста та ци ја: 
„Тач но је да из бо ри од 16. мар та пред ста вља ју крај пе то ок то бар-
ске ере. Со ци ја ли сти из ње из ла зе оја ча ни и ре фор ми са ни. Стран ке 
ДОС, за раз ли ку од нас, ни су по ло жи ле тест исто ри је“.6) Ово је 
не тач но, јер со ци ја ли сти за циљ ни су има ли ЕУ, они су тај циљ у 
хо ду при хва ти ли, те се не мо же го во ри ти ни о ка квом исто риј ском 
ис пи ту, по го то во не по ло же ном, уоста лом и због то га што је тај 

5) Исто
6) „Ко је по ло жио тест исто ри је“, Вечерњеновости, 22. март 2014, 3.
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циљ – ЕУ ите ка ко да ле ко, ако не и не до сти жан. Та ко ђе, тач но је 
да су ак те ри ДОС прак тич но не ста ли, али иде је Пе тог ок то бра, у 
вред но сном сми слу, ре а ли зу је не ко дру ги.

Тај дру ги је СНС чи ји пред сед ник овог пу та  ни је ни шта спек-
та ку лар но обе ћа вао гра ђа ни ма, на про тив, го во рио је о те шким ре-
фор ма ма и бор би про тив ко руп ци је, о ка жња ва а њу оних ко ји су 
се др зну ли да кра ду и пљач ка ју Ср би ју. Тој бор би би ле су при-
ла го ђе не и пред из бор не па ро ле: „Свом сна гом у бор бу про тив ко-
руп ци је“, „Свом сна гом у ре фор ме“, као и сло ган „Свом сна гом 
про тив не за по сле но сти“ и „Бу дућ ност у ко ју ве ру јем“. Иако ове 
па ро ле не са оп шта ва ју ни ша кон крет но, на пред њач ке гла са че су 
оне при ву кле јер су их ови чи та ли као бор бу  за дру штво со ци јал не 
и дру штве не прав де, прав ну др жа ву и раз вој ну шан су. А ве ћин ски 
гла са чи СНС-а би ли су пре све га „пре сву че ни“ ра ди ка ли, као што 
су то и њи хо ви пр ва ци.

Ко а ли ци ја на че лу са СПС-ом је по сти гла го то во исто ве тан 
ре зул тат као 2012. го ди не. Зна ча јан удео у то ме при па да по но во 
ПУПС-у, иако је је дан број њи хо вих гла са ча овог пу та  гла сао за 
СНС.  Оту да и не што сла би ји ре зул тат Да чи ће ве ко а ли ци је (са 
14,51 од сто 2012. па ли су на 13,51 од сто 2014). Со ци ја ли стич ком 
ли де ру, ко ји се од ре као свог учи те ља и у хо ду  на мет нуо пар ти ји 
но ви по ли тич ки курс, ко ји ни је уте ме љен ни у ка квој иде о ло ги ји, 
већ се праг ма тич но при ла го ђа ва ак ту ел ном по ли тич ком трен ду, не 
мо же се по ре ћи по ли тич ка ин те ли ген ци ја. Он је  во дио пре ци зну 
кам па њу:  играо је на кар ту  не за по сле них, пен зи о не ра, за по сле них 
у јав ном сек то ру. Из Да чи ће вог по ли тич ког во ка бу ла ра и  де ло ва-
ња сти че се ути сак да не ма по ли тич ке фи ло зо фи је  ко ја ње му не би 
од го ва ра ла и по ли тич ке стран ке, ле ви це или де сни це, све јед но, с 
ко јом не би мо гао на пра ви ти ко а ли ци ју.

Де мо крат ска стран ка се по це па ла уочи из бо ра. Бо рис Та дић, 
бив ши пред сед ник Ср би је и ДС, за тим  по ча сни пред сед ник ДС, 
на пу стио је стран ку не по сред но пред из бо ре и осно вао но ву НДС. 
Ти ме је по ка зао не са мо еле мен тар ну не за хвал ност пре ма бив шој 
пар ти ји  ко ја  му је омо гу ћи ла да  у два ман да та оба вља функ ци ју 
пред сед ни ка др жа ве, не го и крај њу по ли тич ку не у кост, без об зир-
ност и  нео д го вор ност. То је сва ка ко нај зна чај ни ји раз лог што су  
ДС и НДС на овим из бо ри ма је два пре шле цен зус. Дру ги раз лог 
за из бор ни не у спех до не кле је за јед нич ки и за дру ге опо зи ци о не 
стран ке, и он се ти че са мог из бор ног про це са ко ји се  од и гра вао 
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у ам би јен ту  ин стру мен та ли за ци је „бор бе про тив кри ми на ла“ и 
кри ми на ли за ци је опо зи ци је. Ме ди ји су, као ни ка да у то ли кој ме ри, 
би ли под ап со лут ном кон тро лом вла да ју ће стран ке, а сва ки глас 
кри ти ке је сме ста жи го сан као при пад ни штво „тај кун ско-ма фи ја-
шком ло би ју“. Гра ђа ни су, као и на ни зу ло кал них из бо ра ко ји су 
прет хо ди ли, би ли из ло же ни не до пу сти вој пре си ји стра нач ких „ак-
ти ви ста“ са слу жбе ним ле ги ти ма ци ја ма, а у кам па њи се го то во ни-
ко ни је усу ђи вао да на па да са му власт Ву чи ћа и СНС“.7)

Осим то га по ја вио се ве ли ки број „фан том ских“ ли ста, „па три-
от ских по кре та“, „бло ко ва“ и „стра на ка“ ко ји ни су оску де ва ли у 
нов цу и ме диј ској про мо ци ји за рад рас пар ча ва ња па три от ске опо-
зи ци је. Све то је ути ца ло на пра ви де бакл ДС и оста лих стра на ка 
уче сни ца из бор ног про це са. ДС је на из бо ри ма 2012. до би ла 22,06 
од сто, а 2014.  Ђи лас 5,9 од сто а Та дић 5,7 од сто гла со ва. Та ди ће ва 
ли ста у пар ла мент ула зи за хва љу ју ћи  до при но су Не на да Чан ка у 
Вој во ди ни, док  је  у Бе о гра ду оста ла ис под цен зу са,  у цен трал-
ној Ср би ји тек из над цен зу са. Ђи ла су ни је по мо гла ни сме шна и 
пре ва зи ђе на па ро ла: „Де мо кра ти ја на ста рој адре си“. Про шао је 
за хва љу ју ћи гла со ви ма до би је ним у Бе о гра ду, у Вој во ди ни је је два 
пре шао цен зус, што Пај ти ће ву власт чи ни вр ло не ста бил ном и не-
ле ги тим ном.

Ис под цен зу са оста ли су  ЛДП и УРС, сим бо ли Пе тог ок то бра, 
али и ра ди ка ли, Две ри и ДСС. Не сто ји те за да је по ра зом ЛДП 
и УРС8) ко нач но по ра же на по ли ти ка Пе тог ок то бра, јер је СНС и 
стран ке из ње не ко а ли ци је, као и ко а ли ци ја око СПС у пот пу но сти 
при хва ти ли  по ли ти ку ДОС-а. У срп ској скуп шти ни ви ше не ма ни-
јед не по ли тич ке пар ти је ко ја се опи ре ЕУроп ским ин те гра ци ја ма.

Ра ди ка ли и Две ри ни су по но ви ли ни ре зул тат са прет ход них 
из бо ра, ко ји је та ко ђе био лош (ра ди ка ли 2 од сто, Две ри 3,1 од сто), 
па су оста ли ис под цен зу са. За јед но са њи ма по то нуо је и ДСС, 
на кон че га је Во ји слав Ко шту ни ца под нео остав ку на ру ко во ђе ње 
стран ком. Не спрем ност ове три стран ке да у окви ру је дин стве ног 
па три от ског бло ка иза ђу на из бо ре ко шта ла их је те шког из бор ног 
по ра за. Док се за ра ди ка ле мо же ре ћи да се ни су опо ра ви ли од пу ча 
из 2008, као и чи ње ни це да су све вре ме та о ци Ше ше ље вог утам-

7) Ђор ђе Ву ка ди но вић, „Да ли Ву чић мо же још јед ном да се „пре о кре не“ на ону пр(а)ву 
стра ну?“,Србининфо, 8. мај 2014.  ин тер нет из да ње

8) Мла ден Дин кић, ли дер УРС,  је на кон из бор ног по ра за под нео остав ку на ме сто пред-
сед ни ка стран ке, док Че до мир Јо ва но вић, ку ју ћи но ве по ли тич ке пла но ве,  ни је хтео ни 
да чу је о остав ци.
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ни че ња у Ха гу, Две ри су по ку ша ле да за сну ју је дан но ви кон цепт у 
срп ској по ли ти ци, ко ји се раз ли ку је од кла сич ног пар тиј ског ор га-
ни зо ва ња и де ло ва ња. Та ко на при мер,  Две ри  не ма ју пред сед ни ка 
стран ке ни ти уну тар стра нач ке из бо ре, ма кар и про це ду рал не, већ 
сед мо чла но ста ре шин ство. Обе ове стран ке енер гич но се про ти ве 
ула ску Ср би је у ЕУ и тра же што те шњу са рад њу са Ру си јом, у еко-
ном ском, по ли тич ком, кул тур ном и сва ком дру гом по гле ду. Код ра-
ди ка ла по пи та њу Ру си је по сто ји овај па ра докс: ра ди ка ли  се стал-
но  по зи ва ју на Ру си ју а ни су, на при мер, на пра ви ли ме ђу стра нач ки 
спо ра зум са во де ћом ру ском стран ком - Пу ти но вом Је дин стве ном 
Ру си јом, са ко јом спо ра зум има ДСС, па чак и СНС. Уз то, ве за ли 
су се  за про бле ма тич ног и по ру ске ин те ре се  штет ног по ли тич ког 
раз би ја ча Вла ди ми ра Жи ри нов ског и ње го ву Ли бе рал но-де мо крат-
ску стран ку. 

У ДСС-у је ду же вре ме по сто јао рас кол, не то ли ко  око про гра-
ма и по ли тич ког кон цеп та стран ке, већ по пи та њу во ђе ња стран ке 
и по ли тич ког де ло ва ња. Због инерт ног вођ ства пот пред сед нич ка 
ме ста су на пу сти ли Ми лош Јо ва но вић и Си ни ша Ко ва че вић. Ина-
че, Ко шту ни ца и ДСС су има ли ја сан од го вор на ак ту ел ну ге о по-
ли тич ку ствар ност Ср би је,  су прот ста вља ли су се ула ску у ЕУ, за-
го ва ра ју ћи еко ном ску, по ли тич ку и вој ну не у трал ност Ср би је. По 
пи та њу Ко со ва би ли су про тив Ни ко ли ће ве Плат фор ме и вла ди не 
Ре зо лу ци је, Бри сел ских спо ра зу ма, тра жи ли су од Устав ног су-
да Ср би је да про гла си не у став ним вла ди не уред бе про ис те кле из 
ових спо ра зу ма. Као свој ве ли ки успех Ко шту ни ца и ДСС ба шти-
не Устав Ср би је из 2006, оба ра ње про тив у став ног и ан ти др жав ног 
Ста ту та Вој во ди не, енер гет ски спо ра зум са Ру си јом.9) Исто та ко,  
Ко шту ни ца и ње го ва  стран ка, ви ше од оста лих по ли тич ких ак те-
ра, по ка за ли су др жа во твор ну,  на ци о нал но од го вор ну по ли ти ку; 
на сто ја ли  да Ср би ју учи не што је мо гу ће ви ше су ве ре ном др жа-
вом, по зи ци о ни ра ју ћи је из ван вој но-по ли тич ких бло ко ва и са ве за. 
Срп ски гла са чи из гле да ни су пре ви ше по ве ро ва ли у ове Ко шту-
ни ци не иде је, а сам Ко шту ни ца ма ло је учи нио да сво ју по ли ти ку 
ома со ви. Ова стран ка је, за раз ли ку од дру гих по ли тич ких пар ти ја 
у Ср би ји, у ко је се сло бод но ула зи и из ла зи, устро је на као не ка за-
тво ре на гру па ка стин ског ти па, уме сто да бу де отво ре на за ши ро ко 
члан ство, по го то во што има ја сан и при ма мљив про грам. Сла бим 
ра дом на те ре ну, ло шом ор га ни за ци јом  и де ло ва њем из пар тиј ске 

9) Ви ди: Ни ко ла Вр зић, „Дан по сле“, Печат, 21. март 2014, 7-10.
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цен тра ле ДСС  ни је ни мо гао оства ри ти бо љи  ре зул тат. Осим то га 
био је не склон са ве зу са Две ри ма,  а по го то во ра ди ка ли ма, и њи-
хо вом на гла ше ном ру со фил ству. ДСС  је за ме рао Две ри ма још и 
при хва та ње Бри сел ских спо ра зу ма. Све у све му, па три от ски блок 
ни је имао ни јед ну ха ри змат ску по ли тич ку фи гу ру ко ја би их ује ди-
ни ла. То ни је био ни Ко шту ни ца ко ји се, из гле да, ис цр пео и умо рио 
то ком по ли тич ке бор бе ду ге ви ше од две де це ни је.

Са став На род не скуп шти не  Ре пу бли ке Ср би је по по сла нич-
ким гру па ма:

По сла нич ка гру па Број по сла ни ка
По сла нич ка гру па Срп ска на пред на стран ка                                                                   135

По сла нич ка гру па Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је  25
По сла нич ка гру па Де мо крат ска стран ка 17

По сла нич ка гру па Бо рис Та дић - Но ва де мо крат ска 
стран ка, За јед но за Ср би ју, Зе ле ни Ср би је           12

По сла нич ка гру па  
Пар ти ја ује ди ње них пен зи о не ра Ср би је 12

По сла нич ка гру па  
Со ци јал де мо крат ска пар ти ја Ср би је 10

По сла нич ка гру па Је дин стве на Ср би ја 7
По сла нич ка гру па  

Ли га со ци јал де мо кра та Вој во ди не 6

По сла нич ка гру па Но ва Ср би ја 6
По сла нич ка гру па Са вез вој во ђан ских Ма ђа ра 6

По сла нич ка гру па СПО – ДХСС                                                                6
По сла нич ка гру па СДА Сан џа ка - ПДД 5
На род ни по сла ни ци ко ји ни су чла но ви  

по сла нич ких гру па                                             3

ШТАНОВАВЛАСТМОРАДАУЧИНИ
НАПУТУЕВРОАТЛАНТСКИХИНТЕГРАЦИЈА

Пут Ср би је ка ЕУ тра си ран је до са да шњом по ли ти ком срп ских 
вла да, од Пе тог ок то бра до да нас.  Вла да Да чић-Ву чић учи ни ла је 
у истом сми слу ра ди ка лан ис ко рак, при ста ју ћи на све зах те ве ЕУ 
ко ји су кул ми ни ра ли  Бри сел ским спо ра зу мом, ко јим се Ко со во и 
Ме то хи ја ко рак по ко рак из у зи ма ју из те ри то ри јал ног и устав но-
прав ног си сте ма Ср би је. Власт на пред ња ка и со ци ја ли ста на те ра ла 
је  Ср бе са се ве ра Ко сме та на ло кал не из бо ре под кон тро лом При-
шти не, пре да ју ћи и овај део по кра ји не под власт но ве шип тар ске 
др жа ве;  уве ла је  гра нич не пре ла зе са Ко со вом, до пу сти ла да Ко-
со во до би је ме ђу на род ни те ле фон ски број. До че га ће та ква по ли-
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ти ка до ве сти мо же да по слу же ре чи  Фи ли па Мис фел де ра, из ве-
сти о ца за спољ ну по ли ти ку ЦДУ/ЦСУ не мач ке кан це лар ке Ан ге ле 
Мер кел, ко ји ка же: „Из на ше пер спек ти ве је за Ср би ју пра ви пут да 
са СНС и Алек сан дром Ву чи ћем да ље иде ка ЕУ. Пред у слов за то 
су пре го во ри са Ко со вом. У апри лу про шле го ди не пот пи сан спо-
ра зум, ко ји на кра ју тре ба да во ди до при зна ња Ко со ва, мо ра са да 
да ље да бу де спро ве ден“.10)

ЕУ да кле тра жи да Ср би ја на кра ју про це са пре го ва ра ња при-
зна Ко со во и са том но вом др жа вом пот пи ше прав но оба ве зу ју ћи 
спо ра зум. Да би се ре а ли зо вао овај ул ти ма тум ЕУ, Ср би ја  мо ра 
да при сту пи про ме ни уста ва и из бри ше пре ам бу лу и од го ва ра ју ће 
чла но ве Уста ва из 2006, у ко јем пи ше да је Ко со во и Ме то хи ја  нео-
ту ђи ви  део Ср би је. С об зи ром да је за про ме ну уста ва по тре бан ре-
фе рен дум гра ђа на и њи хо ва дво тре ћин ска ве ћи на, то би мо гло у из-
ве сном сми слу да оте жа по сао, али има ју ћи у ви ду да у скуп шти ни 
Ср би је се де све са ми евро у ни ја ти и да ма ни пу лан ти на ве ли ко ра де 
свој по сао, ни то ни је не мо гу ће. По го то во ако се по ка же успе шним  
про цес про ме не све сти срп ског на ро да,11) што се већ уве ли ко чи ни 
про ме ном са да шњих не при ла го дљи вих уџ бе ни ка исто ри је,  срп-
ског је зи ка и књи жев но сти.12)

Све ис точ но - европ ске зе мље су пре ула ска у ЕУ мо ра ле про ћи 
про це ду ру учла ње ња у НА ТО. За Ср би ју је пред ви ђе на иста про-
це ду ра. НА ТО-пакт  пред ста вља сво је вр сно пре дво р је за ула зак у 
ЕУ, а то зна чи да је тај ула зак ини ци ра ла и одо бри ла Аме ри ка. Јер 
НА ТО је ин стру мент аме рич ке ге о по ли ти ке, али и  без бед но сни 
ки шо бран ЕУ, јер је  ЕУ, ка ко смо у ви ше на вра та ис ти ца ли, аме-
рич ка тво ре ви на.13) Циљ НА ТО-а је кон тро ла Ру си је, али и Евро пе. 
Ви де ли смо то на ви ше при ме ра;  ви де ли смо то у бив шој Ју го-
сла ви ји, у Ср би ји по во дом Ко со ва, у Ав га ни ста ну, Ли би ји, Ира ку, 
Си ри ји, да нас то ви ди мо у Укра ји ни. 

10) Исто, 9.
11) По по врат ку из јед не од сво јих по се та Не мач кој, још док је био пр ви пот пред сед ник 

вла де,  Алек сан дар Ву чић је, ваљ да им пре си о ни ран не мач ком по ли тич ком сна гом, ре-
као да Ср би тре ба да про ме не сво ју свест.

12) Не ко је  у Ми ни стар ству про све те и на у ке до шао до за кључ ка да уче ни ци у сред њим и 
основ ним шко ла ма у Ср би ји не тре ба да уче исто ри ју, већ да она по ста не фа кул та тив ни 
пред мет. За срп ски је зик тра же но је да се сма њи на два ча са не дељ но и из јед на чи са 
ен гле ским је зи ком. 

13) Ви ди: Мом чи ло Су бо тић, „Ср би ја у кан џа ма евро а тлан ти зма“, Националниинтерес, 
3/2009, Бе о град, 2009, 47-71.
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На сту па ње ка ЕУ, а пре то га ула зак у НА ТО, то  је пут „без 
ал тер на ти ве“ у ко јем ће уче ство ва ти цео срп ски пар ла мент, све по-
ли тич ке стран ке  и по је дин ци – пле би сци тар но, без гла са про тив. 
Јер не ма опо зи ци је, она  тек тре ба да се ство ри. Та ко су гла са ли 
гра ђа ни Ср би је. 

У тек сту под на сло вом „Ср би ја да по вра ти сво ју ду шу“ Во ји-
слав Ко шту ни ца пи ше о штет ним по сле ди ца ма опре де ље ња  Ср-
би је за ула зак у ЕУ. Већ пр ви ко рак је про ме на уста ва за ко ју је 
по тре бан ре фе рен дум, али „власт ко ја је пот пу но снис хо дљи ва, по-
да нич ки, екс трем но ко о пе ра тив на без ика кве по тре бе – да се о про-
ме ни уста ва раз го ва ра, или се мо же раз го ва ра ти, тек ка да зе мља 
до ђе на до мак тих бри сел ских  вра та. Пре то га не мо ра. Као што 
ни су мо ра ле да се уки да ју ца ри не на по љо при вред не про из во де. 
Као што ни је тре ба ло за три го ди не омо гу ћи ти стран ци ма да ку пу-
ју на шу зе мљу.14) Исто се од но си и на про ме ну Уста ва Ср би је. Том 
ко о пе ра тив но шћу власт Ср би је  се до во ди  у све те жи по ло жај, те је 
иста као и по ли ти ка прет ход не вла сти екс трем но ко о пе ра тив на на 
ште ту Ср би је и соп стве ног на ро да. Ова је са да још ко о пе ра тив ни ја, 
јер због про шло сти СНС мо ра да бу де још сер вил ни ји.

Устав ни суд је не у став ном про гла сио уред бу вла де о ка та стар-
ским књи га ма на Ко со ву и Ме то хи ји, што го во ри да је прав ни по-
ре дак био су спен до ван.  Власт је пре шла пре ко ове од лу ке Устав-
ног су да као да се ни шта ни је де си ло, за оче ки ва ти је да ће и дру ге 
де ло ве Бри сел ског спо ра зу ма Устав ни суд про гла си ти за про тив у-
став не.

Еко ном ске ште те Ср би ја  ће тр пи ти и због при ти са ка ЕУ да на-
пу сти Спо ра зум о сло бод ној тр го ви ни са Ру си јом, као и угро жа ва-
ње из град ње Ју жног то ка. Ср би ја сла бо или ни ка ко не ко ри сти сло-
бод ну тр го вин ску зо ну са Ру си јом јер го то во да не ма шта да из ве зе 
на огром но ру ско тр жи ште, али за то ца рин ску  по вољ ност ко ри сте 
сло ве нач ке, аустриј ске, не мач ке, хр ват ске и дру ге ком па ни је ко је 
по слу ју у Ср би ји. Из СНС-а по ру чу ју да не ма га ран ци је за из во-
ђе ње ра до ва на Ју жном то ку.15) Ше фи ца ти ма за  пре го во ре са ЕУ, 

14) Во ји слав Ко шту ни ца, „Ср би ја да по вра ти сво ју ду шу“,Печат, 13. март 2014, 7.
15) Срп ска вла да од еска ла ци је у Укра ји ни углав ном о Ју жном то ку се др жи по стра ни, 

бу ду ћи да је при ти сак из Бри се ла нај ви ше усме рен на Бу гар ску. Ма ну ел Ба ро со је чак 
та мо шње за го вор ни ке Ју жног то ка на звао „ру ским аген ти ма“. Дра го мир Стој нев, ми-
ни стар енер ге ти ке у Со фи ји, за сад одо ле ва при ти сци ма Бри се ла. Крх кој срп ској евро а-
тлант ској вла ди ви ше би од го ва ра ло да по пу сте Бу га ри не го да се гнев Бри се ла пре се ли 
на Бе о град.
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Та ња Ми шче вић, ре кла је да про цес евро ин те гра ци ја под ра зу ме ва 
и пре и спи ти ва ње уго вор них од но са  ко је да нас има мо са Ру си јом.

На еко ном ском пла ну но ви пре ми јер је на го ве стио ра ди кал не 
ре зо ве. Тре ба да се до не се За кон о ра ду, ко ји ће по рад ни ке би ти 
крај ње не по во љан. Тај за да так по ве рен је Алек сан дру Ву ли ну, ми-
ни стру за рад и со ци јал ну по ли ти ку, ко ји се до ју че по зи вао и по и-
сто ве ћи вао са Че Ге ва ром  и ње го вом  ле ви чар ском  ха ри змом. Већ 
је на ја вље но да  је рад ни век за же не про ду жен за три го ди не, па ће 
оне у  од ла зи ти пен зи ју  са на вр ше не 63 го ди не жи во та. Та ко ђе, до-
ћи ће до сма ње ња  у јав ном сек то ру од го то во 100.000 за по сле них.  

„Ово је из ну ђе на ме ра и пре све га при ти сак ММФ-а и Свет ске 
бан ке, глав них кре ди то ра и су пер ви зо ра ре фор ми у Ср би ји. Њи хов 
за јед нич ки циљ је да што си гур ни је вра те ра ни је кре ди те, а под 
што бо љим усло ви ма по зај ме но ве. Све се то де ша ва у си ту а ци ји 
ка да су сред ства за ис пла те те ку ћих пен зи ја све оскуд ни ја, и нај ве-
ћим де лом ис пла ћи ва на из ре пу блич ког бу џе та, а иде ја је да се што 
бр же, уче шће пен зи ја у БДП сма њи за 10 од сто. На хи ља де рад ни-
ка (20.000 же на) ће мо ра ти ду же да ра де да би до че ка ли пен зи ју, а 
са за о штра ва њем кри зе њи хо ве за ра де  ће се сма њи ва ти, па са мим 
тим и осно ви ца за об ра чун.“ 16)

Власт као оправ да ње за ову не по пу лар ну ме ру ис ти че ста рост 
на шег ста нов ни штва, што ни је ар гу мент јер је жи вот ни век у Евро-
пи до сти гао да ле ко ви ши ни во не го код нас, где је због ра то ва и 
тран зи ци је чак и скра ћен. Чак и оне нај бо га ти је зе мље по пут Не-
мач ке и Фран цу ске не уво де та ко дра стич не ме ре на пре чац, не го 
ко ри сте пе ри од при ла го ђа ва ња по де сет и ви ше го ди на.

Да Ву чи ће ва вла да не ма по ве ре ња у др жа ву Ср би ју као вла-
сни ка нај ва жни јих  јав них пред у зе ћа, сма тра ју ћи се не спо соб ном 
да упра вља овим стра те шким ком па ни ја ма,   го во ри и чи ње ни ца 
да су све во де ће фир ме пред ви ђе не за при ва ти за ци ју. Све или го-
то во све су на про да ју.  На про да ју је аеро дром „Ни ко ла Те сла“, 
ње го ва це на на бе о град ској бер зи је 18,9 ми ли јар ди ди на ра. Нај ве-
ћа је јаг ма за „Те ле ком“, по ми ње се це на од  две  ми ли јар де евра. 
Ту су нај бли же Нем ци, Аустри јан ци и арап ски ин ве сти ци о ни фон-
до ви. За Же ле зни це Ср би је ко ја је по сло ва ла са гу бит ком од 16,7 
ми ли јар ди ди на ра,  вла да пред ви ђа про да ју де ла пред у зе ћа. ТРБ 
„Бор“ пред ви ђен је за про да ју. До бит гру пе 2012. го ди не из но си ла 

16) На да Но ва ко вић, „Три го ди не ду жи стаж“, Новости, 29. април 2014, 5. А
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је 1,88 ми ли јар ди ди на ра. ЕПС тра жи ма њин ског парт не ра, 2013. 
го ди не имао је про фит – 19 ми ли јар ди ди на ра. Ср би ја гас оче ку је 
пре струк ту ри ра ње, гу би так 2012. го ди не  – 37,4 ми ли јар де ди на ра. 
Лу три ја Ср би је тр жи парт не ра за ли цен цу. Има ла је гу би так 2012. 
го ди не  – 151 ми ли он ди на ра. „Ду нав“ оси гу ра ње је пред ви ђен за 
про да ју већ ове го ди не. Имао је про фит 2013. го ди не  – 16 ми ли-
јар ди ди на ра. 

Не до ста так по ве ре ња у га здо ва ње соп стве не др жа ве до шао је 
до из ра жа ја и у Ву чи ће вом тро сат ном  екс по зеу, у ко јем се опре де-
лио за ли бе рал ну др жа ву, и у јед ном мо мен ту по зва но на еко ном ски 
кон цепт То ни ја Бле ра, ко ји је Бри та ни ју усме ра вао не ким тре ћим 
пу тем, услов но го во ре ћи не ком вр стом со ци јал де мо кра ти је, у ко јој 
рад ни ци не во де бор бу про тив ка пи та ли зма, већ ра де и из гра ђу ју 
ка пи та ли зам, од но сно ра де на ства ра њу што ве ћег про фи та за сво је 
ка пи та ли стич ке га зде. Ниг де се у екс по зеу не по ми ње ин ду стри ја 
и ин ду стриј ска про из вод ња, и уоп ште рад и ства ра ње дру штве ног 
бо гат ства, већ се из гле да за го ва ра не ки вир ту ел ни мо дел раз во ја. 
За бо ра вља се да Евро па има ко ли ко-то ли ко уре ђе на рад нич ка пра-
ва, Ср би ја не ма. Ка ко он да у Евро пу?

Ср би ја пли ва ка ду жнич ком роп ству, јер су ве ће ка ма те на от-
пла ту ду го ва не го при ход. У Ср би ји власт не зна та чан по да так о 
бро ју за по сле них у јав ном сек то ру: ми ни стар фи нан си ја, но ви и 
ста ри, Кр стић ка же да је у јав ном сек то ру за по сле но 785.000 љу ди, 
док из ње го вог ми ни стар ства фи нан си ја из но се број ку од 450.000 
за по сле них. Ко ме ве ро ва ти? Из гле да да је ми ни стар у пра ву.

Ево не ко ли ко број ки ко ји го во ре о еко ном ском ста њу у Ср би ји:
1.725.000  за по сле них по ло ви на при ма ми ни ма лац
1.700.000 пен зи о не ра ви ше од по ло ви не има ми ни мал ну 

пен зи ју
785.000 ра ди у јав ном сек то ру би ће от пу ште но тре ћи на – 250.000

900.000 не за по сле них пре ма зва нич ној еви ден ци ји

На овај или онај на чин пен зи о не ри из др жа ва ју го то во го то во  
5 ми ли о на ста нов ни ка Ср би је, стран ка ко ја у свом би рач ком те лу 
има пен зи о не ре не мо ра да бри не за сво ју по ли тич ку бу дућ ност.

Шта ну ди ЕУ? ЕК про пи су је ма кро е ко ном ске ди рек ти ве за др-
жа ве ЕУ у ко ји ма има 26 ми ли о на не за по сле них, а вла де тих др-
жа ва (Шпа ни је, Грч ке, Пор ту га ли је) то при ме њу ју - сма њу ју тро-
шко ве и по ди жу по ре зе. То чи не и ле ве и де сне вла де, без об зи ра 
што за то не гла са ве ћи на њи хо вих би ра ча.  Из бо ри су та ко по ста ли 
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пот пу но бе сми сле ни. Европ ски рад ни ци и дру ги угро же ни гра ђа ни 
ди жу се про тив бри сел ске би ро кра ти је. Европ ским др жа ва ма упра-
вља ју ме ђу на род не фи нан сиј ске ин сти ту ци је. Ра ди се о пот пу ној 
де струк ци ји со ци јал не др жа ве. То је по ли ти ка Бри се ла.

Ву чић је из бе гао да би ло шта ка же о за пад ним вред но сти ма 
ко је тре ба да при хва ти и Ср би ја од ЛГБТ до НА ТО-пак та. То је 
мо жда и раз лог што су до ју че ра шње кан це ла ри је ве ра и ди ја спо-
ре спу ште не на ни жи ни во као упра ве у ми ни стар ству прав де и 
спољ них по сло ва. Но ви нар Ми ле Иса ков, пот пред сед ник у вла ди 
Зо ра на Ђин ђи ћа, ова ко раз ми шља: „Не раз у мем ни мо ти ве Ко ри 
Удо вич ки, ни оног Ву јо ви ћа из Свет ске бан ке да уђу у вла ду, осим 
ако их ту ни су по сла ли њи хо ви пра ви по сло дав ци да нас са свим 
ста ве под кон тро лу. Лич но све сам бли же за кључ ку да је упра во 
то план и да Ву чић има за да так, па и оба ве зу, да Ср би ју пре ве де 
жед ну пре ко во де“. Иса ков још на по ми ње  да не ма озбиљ не др жа ве 
без озбиљ не скуп шти не. А на ша скуп шти на не мо же би ти озбиљ на 
ако је во ди не ко ко је про ме нио пет пар ти ја, као Ма ја Гој ко вић, без 
трун ке ауто ри те та.17)

QUOVADIS,СРБИЈО?

Има ми шље ња да ће кри за у Укра ји ни и уз ди за ње Ру си је, ко ја 
ука зу је на сву не ис кре ност, ли це мер је и бру тал ност за пад не ци-
ви ли за ци је ис ка за ну у не по што ва њу еле мен тар них ме ђу на род но-
прав них нор ми у бив шој Ју го сла ви ји, Ав га ни ста ну, Ира ку, Ли би ји,  
ути ца ти да вла да Ср би је про ме ни спољ но по ли тич ки курс и окре не 
се Ру си ји. Сла ба вај да од те на де. Ср би ја не ма по ли тич ке, еко ном-
ске ни ду хов не сна ге да учи ни та кав за о крет. А не ма ни сна ге да 
ба лан си ра у ин те ре си ма За па да и Ис то ка. Сце на рио ко ји јој је при-
пре мљен би ће за Ср би ју ду го роч но по ра зан. Вла да ће нај пре мо ра-
ти да про ме ни Устав из 2006, пре вас ход но ра ди про ме не пре ам бу ле 
и од го ва ра ју ћих чла но ва у ко ји ма пи ше да је Ко со во и Ме то хи ја 
део Ср би је, за тим ће при сту пи ти ис пу ња ва њу усло ва из по гла вља 
о при дру жи ва њу ЕУ, и већ код по гла вља 35 до ћи до не пре мо сти-
ве пре пре ке ко ја гла си:   при зна ње Ко со ва као не за ви сне др жа ве, 
јер ће на кра ју пре го во ра мо ра ти да са Ко со вом пот пи ше прав но 
оба ве зу ју ћи спо ра зум, што је дру га чи ја фор му ла ци ја за при зна ње. 

17) Ми ле Иса ков, „Озбиљ но нео збиљ на др жа ва“, Таблоид, бр. 310, 8. мај 2014. ин тер нет 
из да ње. 
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Упо ре до по кре ну ће се про цес учла ње ња Ср би је у НА ТО, пут ће 
тра си ра ти Цр на Го ра ко ја се усрд но упи ње  и до дво ра ва да по ста не 
чла ни ца ове по Ср бе не при ја тељ ске фор ма ци је, а то чи ни и ма-
ни фе сто ва њем не при ја тељ ства пре ма Ру си ји.18) И Ср би ја ће би ти 
при ну ђе на  да по др жи за пад но не при ја тељ ство пре ма Ру си ји и уве-
де јој санк ци је. Та ко ђе, „Ју жни ток“ је на ле ду, са очи глед ном на-
ме ром да се Ср би ја при мо ра да од у ста не од овог про јек та, јер САД 
гу ра ЕУ у  су коб са Ру си јом. За са да је то про па ганд ни, ди пло мат-
ски и еко ном ски рат. Ако Ср би ја сле по по слу ша све на ло ге за пад-
ног не при ја тељ ства пре ма Ру си ји, ве ро ват но ће до ћи до по вла че ња 
ру ског ка пи та ла из Ср би је, укљу чу ју ћи ру ску про да ју НИС-а не кој 
за пад ној ком па ни ји, јер би Ру си ма би ло оне мо гу ће но да по слу ју, 
као што је слу чај са њи хо вим ком па ни ја ма у Цр ној Го ри (ком би нат 
алу ми ни ју ма у Под го ри ци). 

Све у све му до шло би до пот пу ног по вла ђи ва ња ин те ре си ма 
ЕУ и САД и њи хо вог ко ло ни за тор ског осва ја ња Ср би је. Ком па ни-
је из Ру си је и Ки не би ле би мар ги на ли зо ва не. Ср би ја би у та квом 
сце на ри ју, ко ји је на ја вљен у пре ми је ро вом екс по зеу, јеф ти но рас-
про да ла сво је ре сур се, сво ју рад ну сна гу и зна ње уз од ла зак нај-
та лен то ва ни јих мла дих љу ди пре ма За па ду. Про да јом ре сур са, са 
ма лим пла та ма, ка пи та ли стич ким за ко ни ма и нео ли бе рал ним кон-
цеп том ко ји дру штво пре да је тр жи шту а рад про фи ту, има за по-
сле ди цу не ми ло срд но и не људ ско ра сло ја ва ње дру штва и ства ра ње 
бес при зор не си ро ти ње и бе де. По ли тич ка оли гар хи ја у Ср би ји би-
ће под ди рект ним ути ца јем стра них ком па ни ја, а по ли тич ке стран-
ке ме ња ће и „уса гла ша ва ти“ сво је про гра ме, на зи ве и кон цеп ци је 
у ду ху но вог еко ном ског кон зер ва ти ви зма. То се нај бо ље ви ди из 
слу ча ја СПС-а ко ји је на ја вио про ме ну име на, кон цеп та и иде о-
ло шко-по ли тич ке ори јен та ци је. Пре ма стра те ги ји За па да, Ср би ја 
тре ба да бу де са мо ко ло ни ја по тро ша ча, ко ја ће сво јим европ ским 
за ко но дав ством шти ти ти еко ном ске ин те ре се за пад них ком па ни ја. 
Уз ово иде и на ја вље на про ме на све сти код Ср ба, јер сва ко по зи ва-
ње на срп ску тра ди ци ју, је зик, исто ри ју са мо  оме та умно жа ва ње 
бо гат ства ме ђу на род них ком па ни ја. За рад вир ту ел не европ ске бу-
дућ но сти тре ба по ре ћи сва ку срп ску вред ност и осо бе ност, за бо ра-
ви ти да се у Ср би ји ика да жи ве ло бо ље, на пред ни је и људ ски је. И 
да се уоп ште мо же та ко жи ве ти без ЕУ- јер „ЕУ не ма ал тер на ти-

18) Цр на Го ра је уве ла санк ци је Ру си ји по на ло гу ЕУ и САД и ти ме по га зи ла исто риј ско 
при ја тељ ство са Ру си јом као исто риј ском али и ак ту ел ном за штит ни цом пра во слав них 
Сло ве на на Бал ка ну.
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ву“. У Ср би ји се  из гле да  са мо  сме њу ју вла де, а иде о ло ги ја оста је 
иста. По се бан при ти сак За пад вр ши на СПЦ, ја ча њем ра зних сек-
ти уз про па ги ра ње ле га ли за ци је исто пол них бра ко ва, а одр жа ва ње 
тзв. „па ра де по но са“ по ста вља се као кључ ни услов при кљу че ња 
Ср би је у ЕУ. То ипак не при ли чи Ср би ји; дру га чи ја је ње на ми си ја.
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MomciloSubotic
ELECTIONSINSERBIA2014–MAKINGAROUTEOFTHE

EURO-ATLANTICGEOPOLITICALPARADIGM

Resume
Itwastotallycertainthat theseelectionswillbewonby
the SNS headed by Aleksandar Vucic, who had already
beenmarkedby„acultofpersonality“bythemedia.One
factwasobvious–thatVucicwasacceptablefortheEU
andUSA,NATO,neighbouringstatesandalsoforRussia,
aswellasfor25%ofthevotersinSerbia.Byhisconvin
cingvictoryVucicgainedanoportunitytoestablishago
vernmentoftheProgressives,buthecarefullyandtimidly
optedtoestablishethegovernmentthatresembledthego
vernment ofDacic in the past, butwith its teamhaving
beenchangedtosomeextent.Westernpartersacceptedit
asaproEuroAtlanticgovernment,justlikeearlierinthe
pasttheyhadalsoacceptedtheDacicgovernmentwhich
hadbeendominatedby theProgressivesandVucic,and
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bothofthesegovernmenthavecontinuedthepoliticsofde
mocraticgovernmentofCvetkovicandTadicinallcrucial
internalandexternaldomains.
Despitehisconvincingvictoryat theelectionsVucicdid
not accept responsibility to establish the government of
the Progressives and small partners from the coalition,
butinsteadheestablishedawidercoalitionalgovernment
consistingofformerparters–theSocialistsandtheirco
alition,Ljajic’spartyand theAssociationofVojvodina’s
Magyars(SVM),andinthewinningcoalitiontherewere
alsorepresentativesofsomeotherparties–regularguests
oftheUSAPresident’sPrayerBreakfastsuchasVukDra
skovic,andthemainpartofthegovernmentconsistingof
nonpartypersonalities,socalledexperts.Byestablishing
suchteamofawiderangeinthegovernment,Vucicwanted
toavoidtheestablishmentofanoppositionalalternative.
Ontheotherhand,suchinclusionofthemembersofthe
SerbianRenewalMovementParty(SPO)andotherAme
rican favorites into the government,despite the fact that
theyarepoliticallyusedupandinsignificant,aimstokeep
thempoliticallyaliveasasymbolofAmerican influence
onSerbianpoliticalestablishment,takingintoconsidera
tionthefactthatDraskovicandhisSPOpartyopenlysup
port implementation of NATOAmericanBalkan politics
andthatheandhispartywillprobablytaketheinitiative
thatSerbiajoinsintheNATO.Consideringafactthatthe
membershipintheNATOwillbeapreconditionforSerbia
tojointheEU,asithadalsobeenthepreconditionforot
herEasternEuropeanstatestojointheEU,itispossible
thatSerbiawilljointheNATO,butneverbecomethemem
berstateoftheEU.
AtfirstglancethecompositionoftheteamofVucic’sgo
vernment reflects theabovementioned symetry of the in
fluence,andsotherearerepresentativesoftheAmerican
lobbyinthegovernment suchasLazarKrsticandthe
protégésoftheMMFandWorldBankKoriUdovickiand
DusanVujovicwhountilrecentlyusedtobetherepresen
tativeoftheWorldBankinUkraine.Russia’sinfluenceis
supposedtobereflectedbytheVicePresidentandMinister
ofForeignAffairsIvicaDacicandtheMinisterofEnerge
ticsAleksandarAntic.Accordingtosomeinsights,Russia
supposedly demandedDusanBajatovic from the SPS to
stayattheheadpositionoftheSerbijagasasaguarantee
ofRussian investments. In the context it is necessary to
addthattheRussianssuspectedthataformerMinisterof
EnergeticsZoranaMihajlovichadinterferedwithnegoti
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ationsregardingSouthStreampipelineprojectandsoshe
wasremovedfromtheDepartmentofEnergetics.
Itisyettobeseenwhetherthiscurrentcompositionofthe
governmentteamsaysitselfofatrueintentionofthenew
PrimeMinistertoleadwellbalancedpolitics,ifsuchpoli
ticsispossibletobeaccomplishedatall,havinginconsi
derationdiscriminitarypoliticsoftheWesttowardSerbia,
or it is thewordaboutVucic’sdishonestattitude toward
Russiaandbrazenpoliticalmanipulation.Hereinevitably
appeartwoquestionstobeanswered:Inmodernglobali
zedworldisitpossibleforSerbiatoleadanykindofsove
reignandneutralpolitics?Wecanimmediatelyanswerto
it:Itisnotpossible!Andtheotherquestionis:Itispossi
bleforSerbiatositontwochairs,beingatthesametime
intheWestandintheEast,boththereandhere?Wethink
thattheanswertothisquestionisnegativeone.Afamous
SaintSava’sphraseonSerbiaunitingtheEastandWestis
notpossibleanymore.NowadaysSerbsarenotthosesame
SerbsoftheageofSaintSavaanymore,theydonothave
suchstrengthandattractivenessanymore,andalso they
havebeenalienated intoothernations.Andneither this
currentworldcivilizationisthesameworldcivilizationof
pastdays.ModernpoliticalsceneofSerbiahasoptedfor
theEUandWest,andtheyhavebeenremindinghertoit
allthetime.Byblackmailsandpressures.Thereforefrom
theEUteamtherehavebeencomingannouncementsthat
whenjoiningtheEUSerbiawillnotbeabletomaintain
thetaxfreetradearrangementwithRussia,andlatelythe
re has come also a demand that Serbia stops the South
StreamprojectandjoinsthesanciontsoftheEUandUSA
againstRussiaduetothesituationinUkraine.IfVucic’s
governmentacceptsthis,itmeansthatSerbiagaveupon
Russiaasheroneandonlyreliablesupportinsafeguar
ding national sovereignty and integrity, national dignity
andallbenefitsarisingfromcooperationwiththisfriendly
state.
Keywords:parliamentaryelections,Serbia,SNS,SPS,DS,
NDS,DSS,LDP,URS,SRSDveri,West,Russia.
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