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Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

Во соседна Србија, на 
фер и демократски начин, 
на 3 февруари и со учество 
на повеќе од 67 отсто од 
гласачите, за претседател 
на државата повторно 
беше избран Борис Тадиќ, 
досегашниот носител на таа 
функција, кој беше претставник 
на прозападната политичка 
опција во земјата, која и 
натаму се бори за задржување 
на покраината Косово под 
сопствениот територијален 
интегритет и суверенитет.

За тесната победа на 
Тадиќ, врз ривалот од 
ултранационалистичкиот 
табор на Српската радикална 
партија на Воислав Шешељ, 
кому му се суди во Хашкиот 
трибунал, најмногу придонесоа 
партиски неопределените 
гласови, кои од друга страна, 
со мошне висок процент од 
75 отсто се изјаснуваат за 
влегување на Србија во ЕУ.

Неизвесноста во поглед на 
натамошниот статус на Косово 
и натаму продолжува, бидејќи 
и Борис Тадиќ не се откажува 
од овој дел од територијата 
на Србија. Останува да 
се чека однесувањето на 
Москва, која досега упорно се 
спротивставуваше на планот 
на Западот за условна или 
контролирана независност на 
покраината, откако го потпиша 
договорот за купување 
на Нафтената индустрија 
на Србија и за другите 

енергетски проекти 
со кои стратегиски 
се инфилтрираше во 
Западен Балкан.
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Неизвесноста која беше надвисната 
над граѓаните на соседна Србија и 
за натамошната ориентација на нив-

ната држава беше разрешена на елегантен 
начин откако во вториот круг од мина то-
неделните претседателски избори, на 
кои се појавија дури 67 проценти од гла-
сачите, кои на достоинствен начин, иако со 
тесно мнозинство од само околу 100.000 
гласови, довербата му ја дадоа на досе гаш-
ниот претседател Борис Тадиќ, со што тие 
всушност избираа за натамошната ори ен-
тација на својата држава, за градење на по-
тесни политички, економски и воени односи 
со ЕУ, НАТО или со Руската Феде рација.

Во изјаснувањето на гласачите прео-
владаа определбите за продолжување на 

билизација и асоцијација со ЕУ и Со бра-
нието на Србија не би можело да ја ра-
тификува таквата спогодба сè додека ЕУ 
во целост не ги укине причините т.е. да го 
признае актуелниот суверенитет и тери-
торијалниот интегритет на Србија во неј-
зините досегашни меѓународно признати 
граници во кои влегува и Косово.

Борис Тадиќ се откажа од таквата коа-
лициона спогодба, истакнувајќи дека тој 
настапува како кандидат на граѓаните без 
оглед на нивната партиска определба и 
успеа да ја добие нивната доверба, но се 

демократскиот пат на Србија кон евро-
атлантските интеграции и тие му ја до-
делија победата на Борис Тадиќ, поради 
натрупаниот страв од преповторување на 
сè она што им се случуваше за време на 
режимот на Слободан Милошевиќ, кога 
нивната држава беше втурната во бес мис-
лена војна за создавање голема Србија за 
време на распаѓањето на поранешната 
федерација, а потоа подложена и на вое-
на интервенција од страна на НАТО по-
ради косовската криза во 1999 година. Се 
чини дека токму на тој страв се базираше 
и предизборната кампања на Борис Та-
диќ, која некои медиуми ја крстија како 
дилема - или во ЕУ или назад во 90-тите 
години - што истовремено означуваше 
можност за нова меѓународна изолација 
на Србија и закочување на длабоките еко-
номски реформи и сопственичката транс-
формација, како и изградбата на демо-
кратијата во српското општество.

Оваа работа беше истакната и од по-
разениот Томислав Николиќ, кој на вис-
тински џентлменски начин прв му ја че-
ститаше победата на својот соперник Бо-
рис Тадиќ, истовремено најавувајќи нови 
битки за одмерување на силите и поли-
тичка пресметка на наредните локални 
избори. Тоа истовремено значи дека Српс-
ката радикална партија и натаму останува 
моќен политички фактор и дека нејзиниот 
потпретседател Томислав Николиќ, по тес-
ниот пораз, не мисли да ја напушти поли-
тичката сцена.

ТАДИЌ СЕ ОТКАЖА 
ОД ПОДДРШКАТА НА 
ПОМАЛИТЕ ПАРТИИ

Иако аналитичарите оценуваа дека пред 
одржувањето на вториот круг на гла са-
њето ќе дојде до спогодба меѓу Борис Та-
диќ и премиерот Воислав Коштуница, кој 
со својата партија го поддржа кандидатот 
на таканаречената "народна коалиција", 
Велимир Илиќ, кој се пласираше на трето 
место по одржувањето на првиот круг на 
претседателските избори, тоа не беше 
остварено со оглед на неприфатливоста 
на договорот, кој беше понуден од срп-
скиот премиер. Имено, Коштуница изјави 
дека коалицијата на народњаците (него-
вата Демократска партија на Србија и пар-
тијата Нова Србија на Велимир Илиќ) од-
лучи да не ја поддржи кандидатурата на 
Борис Тадиќ, откако неговата Демократска 
партија одбила да го потпише анексот на 
коалиционата спогодба, со која би се пре-
цизирало дека испраќањето мисија на ЕУ 
на Косово без одлука на Советот за без-
бедност на ООН би значело дека ЕУ по 
своја волја ја поништила веќе парафи ра-
ната Спогодба за стабилизација и асоци-
јација меѓу Србија и ЕУ. Во анексот беше 
наведено дека со тоа за Србија би пре-
станала важноста на Спогодбата за ста-

чини дека на таков начин тој ја поткопа 
егзистенцијата на актуелната коалициона 
влада на Воислав Коштуница, во која ос-
вен нивните две партии ДП и ДПС учес-
твуваат и Г-17 и други партии.

Интересен е и податокот дека победата 
на Борис Тадиќ била најизразена во Вој-
водина, Белград и Санџак, со чии гласови 
тој успеа да ја задржи досегашната прет-
седателска функција. Треба да се каже дека 
придонес за вак виот резултат на вториот 
круг на претсе дателските избори имаа и 
проевропските определби на граѓаните 
во Србија, кои според истражувањето на 
агенцијата "Стра  теџик маркетинг", спрове-
дена од 21 до 23 јануари, го поддржале 
членството на Србија во ЕУ, со висок 
процент од дури 75 отсто, што зборува 
дека големо мно зинство од граѓаните ап-
солутно е опре делено за влегување во 
Унијата, а дека тоа изјаснување практично 
се потврди и во победата на Борис Тадиќ 
на прет се дателските избори.

КОСОВО НАЈАВУВА 
ЕДНОСТРАНО 

ПРОГЛАСУВАЊЕ 
НЕЗАВИСНОСТ

Со таквиот позитивен развој на наста-
ните во Брисел можат да здивнат по стра-
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зините геостратешки позиции.
Од друга страна, пак, треба да се по-

чека и потпишувањето на понудениот До-
говор меѓу ЕУ и Србија на 7 февруари, кој 
треба да ја бајпасира ситуацијата која 
настана по противењето на Воислав Кош-
туница на испраќањето на 1.900 поли-
циски, судски и административни експер-
ти на Косово како замена на присуството 
на УНМИК и на КФОР, без одлука на Со-
ветот за безбедност на ООН и фрлениот 
морков на Хавиер Солана кон Белград, во 
смисла на брзо потпишување на догово-

врз меѓународната безбедност, со што на 
посреден начин ги прифаќаат и преду-
предувањата на руската дипломатија во 
тој поглед.

Кога сме веќе тука, се поставува пра-
шањето дали надворешната политика на 
Русија ќе се задоволи со постигнатиот до-
говор за купување на нафтената индус-
трија на Србија и другите енергетски про-
екти, кои беа потпишани во Москва со 
Србија во присуство и на Владимир Путин 
и дали Москва која за време на пред-
изборната кампања одбегна да биде во-

вот дека радикалот Томислав Николиќ во 
вториот круг би можел да ја искористи 
предноста од 200.000 гласови добиени во 
првиот круг од изборите и дека би можел 
да го надмине тесниот резултат во вто-
риот круг со излегување на улиците на 
неговите приврзаници и да предизвика 
заострување на кризата во Србија. До тоа 
не дојде, но затоа останува дамакловиот 
меч, кој и натаму виси над граѓаните во 
Србија, кои сега со нетрпение ги очеку-
ваат наредните потези на Унијата во по-
глед на судбината на Косово.

Од Приштина, но и од Тирана секој-
дневно се дистрибуираат најави за едно-
страно прогласување независност на Ко-
сово, кое се најавува за 15 февруари, иако 
ништо не е јасно откако во ЕУ не може да 
постигнат консензус во поглед на поддрш-
ката за ваквиот потег на косоварите, от-
како за тоа се спротивставија Шпанија и 
други членки како Романија, Кипар и не-
кои земји кои се плашат дека преседанот 
со Косово би можел да им се врати како 
бумеранг, со оглед на постоењето на на-
ционални малцинства на нивните тери-
тории. Засега е јасна експлицитната под-
дршка на САД за косовската независност, 
иако во последно време и од таму прис-
тигнуваат предупредувања дека со так-
виот акт би настанале непожелни ефекти 

влечена во српските настани со евен ту-
ални изјави на поддршка кон едниот или 
другиот претседателски кандидат, ќе го 
промени својот досегашен став на не-
прифаќање на западната опција, која ја 
турка независноста на покраината без 
одлука на Советот за безбедност на ООН.

Со економското навлегување на Русија 
во енергетските програми на Србија и 
Бугарија, каде учествува во изградбата на 
нафтоводот Бургас-Александрополис и 
во кредитирањето и опремувањето на 
новата бугарска нуклеарна централа во 
Белене, таа станува стратешки фактор во 
Југоисточна Европа, која зависи од испо-
раките на руската нафта и гас, како и ос-
танатите европски земји, што секако ќе 
има влијание и врз зајакнувањето на неј-

рот за целосна либерализација на визни-
от режим и скратување на патот за це-
лосно членство на Србија во ЕУ, кој води 
низ долги процедури од потпишување и 
остварување на обврските на парафи-
раната Спогодба за стабилизација и асо-
цијација со Белград, до добивање кан-
дидатски статус и отпочнување преговори 
за членство во Унијата, она што ние не 
успеваме да го постигнеме. Во сè ова, 
само ќе го поставиме и прашањето дали 
можеби и Република Македонија требаше 
да ги користи ваквите политики на Србија 
и на Албанија, кои играат на карта на 
можна радикализација и дестабилизација 
на Западен Балкан како начин за побрзо 
постигнување на целта за влез во НАТО и 
во ЕУ?
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