
УДК: 324:342.53(497.11)“2014“]:327

Оригинални
научни рад

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXVI) XIII, vol=40
Бр. 2 / 2014.
стр. 23-33.

- 23 -

  

- 23 -

МладенЛишанин*

Институтзаполитичкестудије,Београд

СПОЉНАПОЛИТИКАУКАМПАЊИ
ЗАПАРЛАМЕНТАРНЕИЗБОРЕУСРБИЈИ

16.МАРТА2014.ГОДИНЕ**

Сажетак
У чланку се истражује положај спољнополитичких
темаупредизборнојкампањизаванреднепарламен
тарнеизбореуСрбији,одржане16.марта2014.го
дине.Применомкомпаративнеметодеианализе са
држаја,ауторкласификујеполитичкепартијепрема
њиховом спољнополитичком опредељењу и утврђује
местоспољнополитичкихтемаупредизборномалии
општемдискурсусрпскеполитичкесцене.
Околности расписивања парламентарних избора,
углавномвезанезаборбузапревластунутарпретход
невладајућекоалиције,наметнулесу(скромну)пози
цијуспољнеполитикеуизборнојкампањи.Овакавис
ходможесесматратиделимичнимузрокомизборних
резултатаипотоњеграспоредаполитичкихснагау
Србији.
Главниналазиауторајесу:1)померањеприступанај
важнијих политичких партија у правцу спољнополи
тичког консензуса (пре свега у погледу питања при
ступањаЕвропскојунијиикосовскогпитања);2)на
ставактрендаумањењаприсустваизначајаспољно
политичкихтемауодносунаранијеизборнециклусе.
Кључнеречи:Србија,спољнаполитика,избори,пред
изборнакампања,политичкепартије.

* Ис тра жи вач при прав ник
** Овај рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство 

про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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ИЗБОРНИЦИКЛУСИИСПОЉНАПОЛИТИКА

Mо дер на по ли тич ка прак са је не сум њи во по ка за ла да по сто ји 
зна ча јан ме ђу соб ни ути цај из бор них ци клу са и пред из бор них 

кам па ња као њи хо вог ин те грал ног де ла са јед не стра не и про це са 
кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке са дру ге стра не.1) Би ло 
да је реч о по ку ша ји ма да се спољ но по ли тич ке те ме ис ко ри сте за 
мо би ли за ци ју би рач ког те ла, да се из бор ни про цес упо тре би за од-
вра ћа ње па жње од кон тро верз них спољ но по ли тич ких по те за или 
да се за исте та кве по те зе на из бо ри ма за тра жи пун ле ги ти ми тет, 
по врат на спре га из ме ђу ових про це са увек је при сут на у ве ћој или 
ма њој ме ри. Чак и он да ка да усме ре ност па жње гра ђа на на еко ном-
ска и со ци јал на пи та ња по ме ра спољ но по ли тич ке про бле ме из ван 
фо ку са (пред)из бор ног так ми че ња, што је че сто слу чај у пост хлад-
но ра тов ском све ту, спољ на по ли ти ка вр ши ба рем по сре дан ути цај 
на из бор ни про цес и сва ка ко до при но си ње го вом ту ма че њу, ако не 
увек и ње го вим ре зул та ти ма.

Не спор но зна чај на уло га по ли тич ких пар ти ја као спољ но по ли-
тич ких ак те ра, на ро чи то у фа зи и под фа за ма кре и ра ња спољ не по-
ли ти ке,2) још је из ра же ни ја то ком (пред)из бор них пе ри о да. Глав ни 
узрок ово ме ни је про ме на фор мал ног по ло жа ја по ли тич ких стра-
на ка као спољ но по ли тич ких ак те ра,3) већ њи хов су штин ски дру-
га чи ји ути цај и функ ци ја у дру штве ном и по ли тич ком си сте му у 
од но су на „ре дов не“ при ли ке – из ме ђу два из бор на ци клу са. Је дан 
од цен трал них раз ло га за то је сте по ве ћа но при су ство по ли тич ких 
стра на ка у ме ди ји ма4) у окви ру пред из бор не кам па ње  и мо гућ ност 

1) О ме ђу соб ним ути ца ји ма спољ не по ли ти ке са јед не и из бор них ци клу са и уну тра шње 
по ли ти ке у це ли ни са дру ге стра не ви де ти: Alex Mintz and Karl De Ro uen Jr.: Understan
dingForeignPolicyDecisionMaking, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2010, стр. 
132-136.

2) Мла ден Ли ша нин: „Нор ма тив ни vs. Ствар ни мо дел кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не 
по ли ти ке у по ли тич ком си сте му Ср би је [1]“, Српскаполитичкамисао 30(4), 2010, стр. 
133-136; Ли ша нин, Мла ден: „Нор ма тив ни vs. Ствар ни мо дел кре и ра ња и ре а ли за ци је 
спољ не по ли ти ке у по ли тич ком си сте му Ср би је [2], Српскаполитичкамисао 31(1), 
2011, стр. 193; Ste ven L. Lamy, John Baylis, Ste ve Smith and Pa tri cia Owens:Introduction
toGlobalPolitics, Ox ford Uni ver sity Press, New York, NY, 2011, pp. 139-142.

3) О пар тиј ском си сте му Ср би је ви де ти: Јо ва но вић, Ми лан Н.: Политичкеинституцијеу
политичкомсистемуСрбије, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 109-
128.

4) О уло зи ме ди ја и јав ног мње ња у спољ но по ли тич ком про це су, ви де ти: Pi ers Ro bin son: 
“The ro le of me dia and pu blic opi nion”, in: Smith, Ste ve; Had fi eld, Ame lia and Dun ne, Tim 
(eds.): ForeignPolicy:Theories,Actors,Cases, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 2008, pp. 
137-152.
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да се на тај на чин ути че на јав но мње ње: ак ту е ли за ци јом из ве сних 
спољ но по ли тич ких пи та ња, од вра ћа њем па жње јав но сти са не ких 
дру гих, или јед но став но ма ни пу ла ци јом спољ но по ли тич ким про-
бле ми ма у свр ху мо би ли са ња би рач ког те ла.

У на ред ним де ло ви ма ра да би ће ис тра же но да ли је, на ко ји 
на чин и у ко јој ме ри, спољ на по ли ти ка би ла еле мент пред из бор ног 
про це са, а ка да је реч о ван ред ним пар ла мен тар ним из бо ри ма у 
Ср би ји 16. мар та 2014. го ди не.

КОНТЕКСТРАСПИСИВАЊАВАНРЕДНИХ
ПАРЛАМЕНТАРНИХИЗБОРАУСРБИЈИ2014.ГОДИНЕ

На кон из бо ра одр жа них 6. ма ја 2012. го ди не, Срп ска на пред-
на стран ка је, са сво јом ко а ли ци јом, осво ји ла власт пре у зев ши је 
од Де мо крат ске стран ке. Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је од лу чи ла 
је да, за раз ли ку од 2008. го ди не ка да је на пра ви ла ко а ли ци ју са 
Де мо крат ском стран ком, овог пу та пред ност дâ Срп ској на пред-
ној стран ци. Под сти цај за ова кву од лу ку да ли су ре зул та ти пред-
сед нич ких из бо ра, одр жа них та ко ђе у ма ју, на ко ји ма је кан ди дат 
Срп ске на пред не стран ке, То ми слав Ни ко лић, по ра зио кан ди да та 
Де мо крат ске стран ке, Бо ри са Та ди ћа.5)

Ре зул та ти ових из бо ра (ви де ти Табелу1) би ли су та кви да је 
Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је сте кла ве ли ки уце њи вач ки по тен-
ци јал, бу ду ћи да је би ло ком од два ве ли ка бло ка би ла нео п ход на 
као дру ги парт нер за фор ми ра ње пар ла мен тар не ве ћи не.6) Оту да 
ни је би ло ве ли ко из не на ђе ње што је Иви ца Да чић, пред сед ник Со-
ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је и но си лац из бор не ли сте Со ци ја ли-
стич ка пар ти ја Ср би је – Пар ти ја ује ди ње них пен зи о не ра Ср би је 
– Је дин стве на Ср би ја, иза бран за пред сед ни ка но ве вла де, иако са 
све га 14,51% по др шке би ра ча при из ла зно сти од 57,77%. Алек-
сан дар Ву чић, пред сед ник Срп ске на пред не стран ке на кон што је 
То ми слав Ни ко лић на пу стио ову функ ци ју ра ди оба вља ња пред-
сед нич ке ду жно сти, по стао је ми ни стар од бра не и пр ви пот пред-
сед ник вла де, уз функ ци ју ше фа Би роа за ко ор ди на ци ју слу жби 
без бед но сти.

5) Мар ко, Пеј ко вић: „Пред сед нич ки из бо ри у Ср би ји 2012. го ди не“, Српскаполитичка
мисао, vol. 38, 4/2012, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 49-65.

6) Јо ва но вић, Ми лан: „Пар ла мен тар ни из бо ри у Ср би ји 2012. го ди не – ре зул та ти и по-
ли тич ке по сле ди це“, Српскаполитичкамисао, vol. 38, 4/2012, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, стр. 11-32.
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Табела1.  
Ре зул та ти пар ла мен тар них из бо ра у Ср би ји 2012. го ди не7)

Из бор на ли ста Број гла со ва Про це нат гла-
со ва Број ман да та

По кре ни мо Ср би ју –  
То ми слав Ни ко лић 940.659 24,04% 73

Из бор за бо љи жи вот – 
Бо рис Та дић 863.294 22,06% 67

СПС-ПУПС-ЈС –  
Иви ца Да чић 567.689 14,51% 44

Де мо крат ска стран ка 
Ср би је – Во ји слав Ко-

шту ни ца 273.532 6,99% 21

Пре о крет –  
Че до мир Јо ва но вић 255.546 6,53% 19
Ује ди ње ни ре ги о ни  

Ср би је – Мла ђан Дин кић 215.666 5,51% 16
Ма њин ске стран ке 157.313 4,03% 10

На ме ђу на род ном пла ну, ова вла да је има ла иза зо ве пре го во ра 
о тзв. нор ма ли за ци ји од но са са Ко со вом и Ме то хи јом и отва ра ња 
пре го во ра о при сту па њу Европ ској уни ји. Ка да је 19. апри ла 2013. 
пот пи сан Бри сел ски спо ра зум из ме ђу срп ског пре ми је ра Да чи ћа 
и пред сед ни ка вла де са мо про гла ше ног Ко со ва, Ха ши ма Та чи ја, и 
на кон што је 28. ју на исте го ди не Европ ски са вет са оп штио да ће 
пре го во ри о при сту па њу Ср би је Европ ској уни ји от по че ти нај ка-
сни је у ја ну а ру 2014. го ди не, енер ги ја по ли тич ких ак те ра по че ла 
је у све ве ћој ме ри да се усме ра ва на по ли тич ке бор бе уну тар вла-
да ју ће ко а ли ци је. По лу ге мо ћи ко ји ма је рас по ла гао пр ви пот пред-
сед ник вла де да ле ко су на ди ла зи ле ње го ву фор мал ну функ ци ју. У 
тим окол но сти ма, упр кос чи ње ни ци да је вла да, чак и на кон што су 
је на пу сти ли Ује ди ње ни ре ги о ни Ср би је, има ла ста бил ну ве ћи ну, 
раз ло зи уну тар-ко а ли ци о не бор бе за пре власт и те жње за пу ним 
ле ги ти ми те том пре ваг ну ли су над раз ло зи ма по ли тич ке ста бил но-
сти. Из бо ри су рас пи са ни 29. ја ну а ра, осам да на на кон одр жа ва ња 
пр ве ме ђу вла ди не кон фе рен ци је Ср би је и Европ ске уни је.

На кон ових из бо ра, Срп ска на пред на стран ка је осво ји ла ап-
со лут ну ве ћи ну (158 од 250) по сла нич ких ме ста у На род ној скуп-
шти ни Ре пу бли ке Ср би је (ви де ти Табелу2). За хва љу ју ћи рас це пу 
у Де мо крат ској стран ци, као и чи ње ни ци да је Срп ска на пред на 
стран ка при ву кла ве ли ки број ра ни јих гла са ча го то во свих оста лих 

7) Пре ма: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку:ИзборизанароднепосланикеНароднескуп
штинеРепубликеСрбије;запредседникаРепубликеСрбије, Бе о град, мај. 2012. го ди не.
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пар ти ја, Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је је по ста ла дру га по сна зи 
по ли тич ка сна га у зе мљи – упр кос зна чај но ма њем бро ју осво је-
них гла со ва у од но су на прет ход не из бо ре. Иако у мо гућ но сти да 
са мо стал но фор ми ра вла ду, Срп ска на пред на стран ка је по зва ла 
на са рад њу Со ци ја ли стич ку пар ти ју Ср би је и Са вез вој во ђан ских 
Ма ђа ра, обез бе див ши на тај на чин по др шку ви ше од две сто ти-
не по сла ни ка у На род ној скуп шти ни. Вла да на че лу са Алек сан-
дром Ву чи ћем фор ми ра на је 27. апри ла 2014. го ди не. До та да шњи 
пред сед ник вла де, Иви ца Да чић, по стао је пр ви пот пред сед ник но-
ве вла де и ми ни стар спољ них по сло ва. Пи та ње ле ги ти ми те та је 
на овај на чин ко нач но за тво ре но, а про стор за уну тар-ко а ли ци о на 
пре ви ра ња зна чај но су жен.

Табела2.  
Ре зул та ти пар ла мен тар них из бо ра 2014. го ди не8)

Из бор на ли ста Број гла со ва Про це нат гла-
со ва Број ман да та

Алек сан дар Ву чић – Бу-
дућ ност у ко ју ве ру је мо 1.736.920 48,35% 158

Иви ца Да чић – СПС-
ПУПС-ЈС 484.607 13,49% 44

Са Де мо крат ском стран-
ком за де мо крат ску 

Ср би ју 216.634 6,03% 19

Бо рис Та дић - НДС 204.767 5,70% 18
Ма њин ске стран ке 134.752 3,76% 11

СПОЉНАПОЛИТИКАУКАМПАЊИЗАВАНРЕДНЕ
ПАРЛАМЕНТАРНЕИЗБОРЕУСРБИЈИ2014.ГОДИНЕ

Спољ на по ли ти ка, она ко ка ко је фор му ли са на про гра ми ма по-
ли тич ких пар ти ја, пред ста вља ин те грал ни део јав них по ли ти ка9) 
ко је у про це су из бор ног над ме та ња ме ђу соб но кон ку ри шу за бу-
ду ћи ста тус зва нич не др жав не по ли ти ке. Као та ква, увек је у ве ћој 
или ма њој ме ри при сут на као са став ни део пред из бор них кам па-
ња.10) Окол но сти ко је од ре ђу ју сте пен при су ства спољ но по ли тич ке 

8) Пре ма: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку [on li ne]: ИзборизанароднепосланикеНарод
нескупштинеРепубликеСрбијеодржани16.марта2014.године, до ступ но на: http://
we brzs.stat.gov.rs/Web Si te/user Fi les/fi le/Iz bo ri/iz bo ri2014/Ta be la2_1.pdf [приступљено 
21.05.2014.]

9) Mic hael E. Kraft and Scott R Fur long: PublicPolicy:Politics,AnalysisandAlternatives,3rd
Edition, CQ Press, Was hing ton, D. C., 2009, pp. 382-417.

10) Ана Сто јиљ ко вић: „Спољ на по ли ти ка и по ли тич ки си стем – има ли по ли ти ка у из бор-
ним кам па ња ма?“, у: Зо ран Сто јиљ ко вић, Ду шан Спа со је вић, Је ле на Лон чар  и Ана 
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про бле ма ти ке у по ли тич ком жи во ту уоп ште и у пред из бор ним кам-
па ња ма по себ но, ве за не су пре све га за спољ но по ли тич ки по ло жај 
др жа ве у да том тре нут ку,11) али и за пи та ње кључ них по ли тич ких 
рас це па (ли ни ја по де ле) ме ђу ак те ри ма дру штве ног си сте ма.

Кам па ња за из бо ре 2014. го ди не по ка за ла је на ста вак трен да 
ума ње ња зна ча ја спољ но по ли тич ких те ма, за по че тог још 2008. 
го ди не. На и ме, рас це пом у Срп ској ра ди кал ној стран ци и фор-
ми ра њем Срп ске на пред не стран ке у је сен 2008. го ди не, до шло 
је до зна чај ног про ши ре ња про е вроп ског кон сен зу са ме ђу кључ-
ним стран ка ма у по ли тич ком си сте му. На кон из бо ра 2012. го ди не, 
про е вроп ске пар ти је има ле су 229 по сла нич ких ме ста у На род ној 
скуп шти ни (уз Де мо крат ску стран ку Ср би је као је ди ни из у зе так, 
на кон што је Срп ска ра ди кал на стран ка по пр ви пут у сво јој исто-
ри ји оста ла ис под цен зу са). Та ко ђе, ре лак са ци ја од но са са Ко со вом 
и Ме то хи јом (од но сно, та ква пер цеп ци ја од но са од стра не ве ћи не 
би ра ча) на кон бри сел ских пре го во ра под ру ко вод ством вла да Мир-
ка Цвет ко ви ћа и Иви це Да чи ћа, по ме ри ла је ко сов ски про блем да-
ље из ван фо ку са би рач ког те ла.

Ис тра жи ва ње јав ног мње ња спро ве де но кра јем 2013. го ди не, 
је дан ме сец пре рас пи си ва ња из бо ра, по ка за ло је да ни ко од гра ђа-
на (0% – sic!)  ни је иден ти фи ко вао ни ти про блем Ко со ва и Ме то хи-
је, ни ти пи та ње од но са са Европ ском уни јом као је дан од глав них 
про бле ма са ко ји ма се Ср би ја су о ча ва.12) 

По ли тич ке стран ке и њи хо ве ру ко во де ће струк ту ре би ле су 
до бро упо зна те са ова квим рас по ло же њем би рач ког те ла и нај ве-
ћег де ла јав ног мње ња. Из тог раз ло га, спољ но по ли тич ке те ме су 
оку пи ра ле је два не ко ли ко про це на та укуп ног ме диј ског про сто ра и 
вре ме на то ком пред из бор не кам па ње, што је мо гу ће утвр ди ти уви-
дом у ар хи ве ме диј ских ку ћа за пе ри од 30. ја ну ар – 14. март 2014. 
го ди не.13) Чак ни фор мал ни на пре дак у ви ду от по чи ња ња при ступ-

Сто јиљ ко вић: Јавнеполитикеуизборнојпонуди:изборииформирањевластиуСрбији
2012.године, Фон да ци ја Кон рад Аде на у ер, Бе о град, 2012, стр. 31-49.

11) Ли ша нин, Мла ден: „Спољ но по ли тич ки при о ри те ти Ср би је“, Политичкаревија 31(1), 
2012, стр. 201-212.

12) Као кључ ни про бле ми, иден ти фи ко ва ни су: не за по сле ност (43%), си ро ма штво (18%) и 
ко руп ци ја (12%). За де та љан из ве штај ви де ти: Цен тар за сло бод не из бо ре и де мо кра-
ти ју – Про грам Ује ди ње них на ци ја за раз вој: СтавграђанаСрбијепремакорупцији
–истраживањејавногмњења, Бе о град, де цем бар 2013, стр. 9.

13) Од но сно, од рас пи си ва ња из бо ра и фор мал ног по чет ка кам па ње до по чет ка пред из бор-
не ти ши не. Ар хи ве до ступ не на: Полити ка [online]: http://www.po li ti ka.rs; Вечерњено
вости [online]: http://www.no vo sti.rs; Данас [online]: www.da nas.rs; Блиц [on li ne]: http://
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них пре го во ра са Европ ском уни јом ни је у ве ћој ме ри ко ри шћен 
као пред из бор ни адут (што ни је био слу чај у ра ни јим ци клу си ма, 
на кон до би ја ња Сту ди је о из во дљи во сти, пот пи си ва ња Спо ра зу ма 
о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу или до би ја ња ста ту са кан ди да та 
за члан ство у Европ ској уни ји). Уме сто то га, а у скла ду са пре фе-
рен ци ја ма ве ћи не би рач ког те ла ис ка за ним кроз ис тра жи ва ња јав-
ног мње ња (од ко јих су не ка, на рав но, би ла на ру чи ва на од са мих 
по ли тич ких стра на ка за по тре бе фор му ли са ња пред из бор них плат-
фор ми), пред из бор ном кам па њом ка ко вла да ју ћих, та ко и опо зи-
ци о них стра на ка, у пот пу но сти су до ми ни ра ле со ци јал но-еко ном-
ске те ме. Је дан од до ка за да гра ђа ни ни су у ве ћој ме ри пре по зна ли 
спољ но по ли тич ка пи та ња као кључ на, је сте и чи ње ни ца да су ис-
под цен зу са оста ле је ди не две из бор не ли сте ко је су ову про бле ма-
ти ку ста ви ле у цен тар сво јих пред из бор них кам па ња: Де мо крат ска 
стран ка Ср би је (са сво јим ра ди кал ним евро скеп ти ци змом) и Срп-
ска ра ди кал на стран ка (у са ве зу са де сни чар ским по кре ти ма Образ 
и Наши, а под сло га ном „И Ко со во и Ру си ја“).

Ка да је, пак, реч о спољ но по ли тич ким ори јен та ци ја ма пар ти ја 
у пред из бор ној кам па њи за из бо ре 16. мар та, у оним рет ким тре ну-
ци ма ка да спољ на по ли ти ка је сте би ла у фо ку су, мо же се ре ћи да су 
оне осли ка ва ле оп шту ли ни ју по де ла у срп ској по ли ти ци14) и кре-
та ле се дуж осе про за пад но – по ли тич ки не у трал но – про ис точ но 
спољ но по ли тич ко опре де ље ње (ви де ти Табелу3). Стран ке ко је су 
уче ство ва ле на из бо ри ма а има ју ра ди кал но про за пад но (под ра зу-
ме ва ју ћи члан ство у НА ТО) или ра ди кал но про ис точ но (по ли тич-
ко-без бед но сна ин те гра ци ја са Ру ском Фе де ра ци јом), ни су пре шле 
цен зус. То је, у пр вом слу ча ју, Ли бе рал но-де мо крат ска пар ти ја, а 
у дру гом Срп ска ра ди кал на стран ка. Де мо крат ска стран ка Ср би је 
ко ја са сво јом плат фор мом по ли тич ке не у трал но сти Ср би је, за сту-
па ипак по ли ти ку су штин ског ослон ца на Ру ску Фе де ра ци ју, пре 
све га у еко ном ском, енер гет ском али и по ли тич ком до ме ну, та ко ђе 
је оста ла ис под цен зу са. 

Ка да је реч о члан ству у НА ТО, ову оп ци ју за сту па ју не ке 
фрак ци је уну тар Де мо крат ске стран ке и њен ма њи ко а ли ци о ни 
парт нер, Но ва стран ка бив шег пре ми је ра Ср би је Зо ра на Жив ко-
ви ћа. По ли ти ку „ба лан си ра ња из ме ђу ис то ка и за па да“ за сту па ју 

www.blic.rs; Б92 [online]: http://www.b92.net; РадиотелевизијаСрбије [online]:http://
www.rts.rs.  

14) О дру гим ли ни ја ма по де ла ме ђу по ли тич ким стран ка ма у Ср би ји, ви де ти: Ди ја на Ву-
ко ма но вић: Идеологија политичких партија уСрбији иЦрној Гори крајемXX века, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2011.
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Срп ска на пред на стран ка и Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је, уз на-
по ме ну да је СНС не што ви ше про за пад но а СПС не што ви ше про-
ру ски ори јен ти са на. Још увек ни су са свим ја сне спољ но по ли тич ке 
по зи ци је но во фор ми ра не Но ве де мо крат ске стран ке бив шег пред-
сед ни ка Ср би је, Бо ри са Та ди ћа, ма да се чи ни да су бли ске по зи-
ци ја ма Срп ске на пред не стран ке. Ује ди ње ни ре ги о ни Ср би је, као 
кон гло ме рат ве ли ког бро ја ре ги о нал них стра на ка са раз ли чи тим 
по ли тич ким про гра ми ма, нај пре би се мо гао по зи ци о ни ра ти из ме-
ђу Срп ске на пред не стран ке и Де мо крат ске стран ке. На из бо ри ма 
16. мар та УРС су та ко ђе оста ли ис под цен зу са.

Та бе ла 3:  
Спољ но по ли тич ке ори јан та ци је по ли тич ких стра на ка у Ср би ји

Ра ди кал но                     По ли ти ка                               Ра ди кал но  
про за пад но                    ба лан си ра ња                         про ис точ но 
опредељење                                                                 опредељење

ЛДП →ДС/НО ВА →  НДС → СНС →  СПС  →  ДСС  →  СРС

ПОВРАТАКСПОЉНЕПОЛИТИКЕ?

Да ли је, и под ко јим усло ви ма, мо гућ „по вра так“ спољ не по-
ли ти ке у жи жу по ли тич ког жи во та у Ср би ји. Чи ње ни ца је да од су-
ство спољ не по ли ти ке из пред из бор не кам па ње за из бо ре 16. мар та 
пред ста вља на ста вак ра ни је за по че тог трен да, али је чи ње ни ца и 
да се у др жа ви са тур бу лент ним спољ но по ли тич ким по ло жа јем по-
пут Ср би је15) спољ на по ли ти ка не мо же трај но др жа ти из ван 
по при шта по ли тич ког над ме та ња.

Мо же се твр ди ти да ће се по вра так спољ не по ли ти ке у по ли-
тич ку аре ну до го ди ти уз ис пу ње ње два ју усло ва (за себ но или, још 
ве ро ват ни је,  ку му ла тив но):

1) Ути цај спољ них фак то ра: евен ту ал ни за стој у европ ским 
ин те гра ци ја ма (по тен ци јал но узро ко ван на пе то шћу из ме ђу 

15) О де тер ми нан та ма спољ не по ли ти ке ви де ти: Ве ли бор Га вра нов и Мо мир Стој ко вић: 
МеђународниодносииспољнаполитикаЈугославије, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о-
град, 1972, стр. 237-240.
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про це са при сту па ња и од ре ђи ва ња ко нач ног ста ту са Ко со ва 
и Ме то хи је16) или „за мо ром про ши ре ња“ Европ ске уни је);

2) Ути цај уну тра шњих фак то ра: ја ча ње и кон со ли да ци ја би ло 
евро скеп тич ке или ра ди кал но про за пад не опо зи ци је ко ја би 
у из ме ње ним окол но сти ма мо гла да упу ти иза зо ве пре о вла-
ђу ју ћој спољ но по ли тич кој кон цеп ци ји.17)

Го то во је си гур но да до ис пу ње ња ових усло ва, тј. до на сту па-
ња на ве де них фак то ра не мо же да до ђе у нај кра ћем ро ку. Ме ђу тим, 
већ у сред њо роч ној а по себ но ду го роч ној пер спек ти ви, а у усло ви-
ма по ли тич ких тур бу лен ци ја ка рак те ри стич них за срп ско дру штво, 
мо же се оче ки ва ти по вра так спољ не по ли ти ке као те ме и окви ра за 
по ли тич ко над ме та ње, из бор но или не ко дру го.
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MladenLisanin
FOREIGNPOLICYINTHECAMPAIGNFORMARCH162014

PARLIAMENTARYELECTIONINSERBIA

Resume
Modernpoliticalpracticehasshownasignificantlevelof
mutualinfluencebetweenelectoralcyclesandcampaigns
ontheonehand,andtheprocessesofforeignpolicycea
tionandrealizationon theotherhand.The indisputably
significant part of political parties as foreignpolicy ac
torsisevenmorestrikingduringthe(pre)electoralperi
ods.Thepurposeofthearticleistoshowwhether,inwhat
wayandtowhatextentwasforeignpolicyanelementof
electoralprocessregarding theearlyelections inSerbia
onMay16,2014.
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Elections were scheduled as a result of intracoalition
competition of the previousmajority, as ameans of ga
ining full legitimacy. The results saw previous first vice
presidentAleksandarVucicbecomeapresidentofthenew
government.During the campaign, foreignpolicy topics
were very rarely exploited by the political parties. This
correspondedperfectlywiththemajorityofvoters’opinion
that foreignpolicy issues like thenegotiationsabout the
normalizationof relationswithKosovoandMetohijaor
accessionnegotiationswiththeEuropeanUnionwerenot
thecentralproblemstobedealtwith.
Thepartiesparticipating in theelectionscanbe ranged
fromradicallyproWesterntopoliticallyneutral toradi
callyproEastern(i.e.proRussian).Theresultssawboth
radicallyproWestern(LiberalDemocraticParty)andra
dicallyproEastern (SerbianRadicalParty)parties stay
belowtheelectoralcensus.ModeratepartieslikeSerbian
ProgressivePartyandtheSocialistPartyofSerbiarema
inedinpower,extendingtheirmajorityintheParliament
toaround200of250seats.
Although theabsenceof foreignpolicy fromtheelection
campaign is a continuation of the trend that has begun
in2008,itisafactthatforeignpolicyissuescannotstay
outofpoliticalfocusforlong,especiallyinacountrywith
such a turbulent international position. The cconditions 
tobefulfilledforforeignpolicytoreturntothepolitical
stagecanbeidentifiedas:1)apotentialdeadlockinEuro
peanintegrationprocess,asaresultofitsincompatibility
withtheprocessofdeterminingthefinalstatusofKosovo
andMetohijaorof the extension fatiguewithin theEU,
or2)thestrengtheningandconsolidationofeitherEuro
skepticalorradicallyproWesternoppositionwhichcould
challengethecurrentlyprevailingforeignpolicyconcept.
Keywords:Serbia,foreignpolicy,elections,electioncam
paign,politicalparties.
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