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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

РАДИКАЛНА СР   ЕЌА ЗА РАДИКАЛНА СР 
ДЕМОКРАТИТЕ Н   А ТАДИЌДЕМОКРАТИТЕ Н 

Д О Д Е К А  Г Р А Ѓ А Н И Т Е  " Ј А В А А Т      Н А  М А Г А Р Е ",  С Р Б И Ј А  Е  Н А  " К О Њ "Д О Д Е К А  Г Р А Ѓ А Н И Т Е  " Ј А В А А Т    

Српскиот претседател Борис Тадиќ 
победи на парламентарните из-
бори во Србија. Но, тој сè уште не 

може да слави, бидејќи коалицијата "За 
европска Србија", предводена од Де-
мократската партија (ДС) на претседател 
Тадиќ, која освои 38,75 отсто од гла со-
вите, или 102 пратенички места, не може 
да формира влада без да ги ангажира 
социјалистите на Милошевиќ и неговиот 
наследник Ивица Дачиќ.

Српската радикална партија (СРС) на 
хашиот притвореник Воислав Шешељ, 
предводена од заменик-претседателот 
Томислав Николиќ, освои само  29,22 от-
сто од избирачките гласови, односно мо-
же да се потпира на 77 пратеници во 
Парламентот. Претставниците на Репуб-
личката изборна комисија информираа 
дека политичкиот блок на Воислав Ко-
штуница, коалицијата на Демократската 
партија на Србија (ДСС) и Нова Србија 
(НС) освоиле 11,34 проценти од гла со-
вите, односно 30 мандати. Голем на пре-
док доживеа Социјалистичката партија 
на Србија (СПС), која со освоени 7,75 от-
сто од гласовите, или 20 мандата, прет-
ставува силен фактор за формирање но-
ва коалициона влада. Либерално-демо-
кратската партија (ЛДП) на Чедомир Јо-

И по најновите 
парламентарни избори Србија 
останува поларизирана, иако 
изборните резултати ги удрија 
по прсти Шешељовите 
наследници, кои сè до 
одржувањето на политичката 
папазјанија важеа за главен 
фаворит, бидејќи според 
анкетите водеа на топ листата 
со 34 или 35 отсто од 
избирачкото тело. 

Но, по битката освоија само 
29 отсто од избирачите, што 
значи сигурен пад на 
радикалната среќа, која ги 
следеше последниве неколку 
години, иако нивното стабилно 
гласачко тело беше производ 
на разединетата позиција на 
демократите на Тадиќ, 
Коштуница, Јовановиќ итн., 
кои постојано се препукуваа 
или се расцепкуваа.

Првата реакција на 
претседателот Борис Тадиќ 
беше еуфорично презентирана 
на белградските улици, бидејќи 
неговата странка ДС извојува 
исклучително значајна 
политичка битка, која по 
убиството на мегапопуларниот 
премиер Зоран Ѓинѓиќ, можеби 
претставува судбинска за 
Србија.

вановиќ освои 5,30 проценти од гла со-
вите или 14 мандати. Останатите пра те-
нички места се резервирани за мал цин-
ските партии во Србија. За Бошњачката 
коалиција гласале 0,92 отсто од изби-
рачите, односно 2 пратенички места, а 
за Унгарската коалиција гласале 1,86 от-
сто од избирачите, со што освои 4 ман-
дати.

Коалицијата на Албанците од Пре-
шевската долина освои 0,39 отсто од гла-
совите, односно 1 мандат. Според овие 
изборни резултати, Србија гласаше за 
влез во Европската унија, но ретро град-
ните сили, предводени од радикалите, 
сè уште претставуваат сериозна закана 
за демократијата во оваа земја и по-
широко.

РЕЗУЛТАТИ
И по најновите парламентарни из-

бори Србија останува поларизирана, 
иако изборните резултати ги удрија по 
прсти Шешељовите наследници, кои сè 
до одржувањето на политичката папа-
зјанија важеа за главен фаворит, бидејќи 
според анкетите водеа на топ листата со 
34 или 35 отсто од избирачкото тело. 

Но, по битката освоија само 29 отсто 
од избирачите, што значи сигурен пад 
на радикалната среќа, која ги следеше 
последниве неколку години, иако нив-
ното стабилно гласачко тело беше про-
извод на разединатата позиција на де-
мократите на Тадиќ, Коштуница, Јова-
новиќ итн., кои постојано се препукуваа 
или се расцепкуваа.

Првата реакција на претседателот Бо-
рис Тадиќ беше еуфорично презен ти-

рана на белградските улици, бидејќи 
неговата странка ДС извојува исклу чи-
телно значајна политичка битка, која по 
убиството на мега популарниот премиер 
Зоран Ѓинѓиќ, можеби претставува суд-
бинска за Србија. Преку нив Србите се 
поблиску до Европа, но со радикалите 
се враќаат на условите од деведесеттите 
години на минатиот век. Меѓутоа, мо рал-
ниот победник може да биде и најголем 
губитник, затоа што сè уште нема обез-
бедено 126 пратеници, кои би гласале за 
владата на коалицијата "За европска Ср-
бија". Законодавниот дом има 250 пра-
тенички места кој, според распоредот 
на силите, може да гласа за влада на Та-
диќевите демократи или за радикалниот 
блок, кој е поддржан од Демократската 
странка на Србија и од Нова Србија, а 
претставува сериозен конкурент за сос-
тав на новата влада на Србија. 

Имено, коалицијата "За европска Ср-
бија" и со сојузништвото на либералите 
на контроверзниот Чедомир Јовановиќ, 
како и со мандатите на малцинските 
партии и коалиции не може да состави 
влада, така што Тадиќевото крило ќе 
мора да го моли Ивица Дачиќ да им се 
придружи во битката со радикалите. Де-

Лидерот на ЛДП, Чедомир Јо-
вановиќ, изјави дека неговата 
партија има многу причини за 
радост, бидејќи Србија направила 
голем чекор напред, оценувајќи 
дека граѓаните покажаа многу 
поголема сериозност и одго вор-
ност отколку партиите.

ИЗБОРИТЕ МИНАА ВО МИРНА АТМОСФЕРА, ИЗБОРИТЕ МИНАА ВО МИРНА АТМОСФЕРА, 
НО ДОНЕСОА НЕИЗВЕСНОСТНО ДОНЕСОА НЕИЗВЕСНОСТ
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РАДИКАЛНА СР   ЕЌА ЗА ЕЌА ЗА 
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Доколку и двете страни не успеат да 
се договорат околу формирањето на 
новата српска влада, тогаш во најлошата 
варијанта следат нови парламентарни 
из бори, кои според сите изборни пра-
вила би требало да се одржат некаде во 
сеп тември.

Но, ова сценарио уште повеќе ќе ги 
влоши односите во Србија, а гласачкото 
тело сè помалку се одѕива на повикот на 
партиите да излезат на избори.

На овие избори околу 400.000 граѓани 
на Србија со право на глас не гласале, 
бидејќи најверојатно не се согласувале 
со приликите во својата држава. На овие 
избори излегле 60,7 отсто од избирачите 
или близу 4,1 гласачи. На избирачкиот 
список биле регистрирани 6.749.688 
избирачи. На овие избори се пријавиле 
3.137 кандидати за пратеници.

ИЗЈАВИ
По објавувањето на резулатите прет-

седателот Борис Тадиќ изјави:
"Дефинитивно е јасно дека листата 'За 

европска Србија' извојува убедлива по-
беда и веднаш мораме да почнеме со 
работа, бидејќи мораме што побрзо да 
формираме влада, која земјава ќе ја 
воведе во ЕУ и ќе се бори за зачувување 
на Косово. ДС ќе биде клучен фактор за 
формирање влада и таа ќе го даде ман-
датарот за премиер", изјави Тадиќ, до-
давајќи дека едно е сигурно, а тоа е оти 
на тоа место нема да се најде Во ислав 
Коштуница. 

Лидерот на ДС изјави дека е под го-
твен да разговара за формирање на 
владата со оние кои сакаат да ги по-
читуваат петте принципи: одбрана на 
Косово и Метохија, европската инте гра-
ција, подобар стандард на граѓаните, 
борба против корупцијата и орга низи-
раниот криминал, како и завршување на 
соработката со Хашкиот трибинал. Тој 
истакна дека ќе разговара со Томислав 
Николиќ, Воислав Коштуница, Ивица Да-
чиќ, Чедомир Јовановиќ, но доколку тие 
се подготвени да ги коригираат своите 
политички ставови. Во истата пригода, 
Тадиќ предупреди:

"Ги предупредувам политичките пар-
тии кои изгубија на изборите да не си 
играат со волјата на граѓаните и да се 
обидуваат да формираат влада, која Ср-
бија би ја вратиле наназад како во де-
ведесеттите години", алудирајќи на на-
мерите за формирање влада врз основа 
на изборната математика, во која би се 
нашле СРС, ДСС-НС и СП.

Потпретседателот на радикалите То-
мислав Николиќ истакна:

"Ќе имаме нова влада, која ќе биде 
составена од СРС, ДСС-НС и СПС, или ќе 
има нови избори".

Воислав Коштуница потенцира дека 
може да се пронајде парламентарно 
мно зинство во кое ќе учествуваат пар-
тиите, кои ќе се залагаат за одбрана на 
територијалниот интегритет на држа-
вата.

"Коалицијата на ДСС-НС нема да се 
откаже од политиката за одбрана на 
државната целовитост и за опстанокот 
на Србија. Тоа се принципи за кои се за-
лагавме за време на кампањата. Тоа зна-
чи ние сме за зачувување на Косово и не 
сме го смениле нашиот однос кон ЕУ".

"За формирањето на ново парла мен-
тарно мнозинство социјалистите прво 
ќе разговараат со ДСС-НС, а без листата 
на СПС-ПУПС-ЈС нема да има ново мно-
зинство во Србија", истакна лидерот на 
СПС, Ивица Дачиќ.

"Се знаат нашите принципи: одбрана 
на националните и на државните инте-
реси и социјална правда во Србија. Се-
кој кој во иднина би сакал да соработува 
со нас ќе мора да води сметка за ова", 
потенцира Дачиќ, додавајќи: "До сега се 
прашуваа со кого ќе бидеме во коа-
лиција, а сега се истакнува прашањето 
со кого ние ќе бидеме". 

мократската странка не може да состави 
влада без СПС, бидејќи со ЛП и со мал-
цинските гласови би успеала да собере 
само 123 мандати.

Тоа значи дека во овој момент ре кон-
валесцентите - социјалистите на Мило-
шевиќ, кои инаку се повратници во по-
литиката, или најголемото изнена дува-
ње, стануваат главен фактор за фор ми-
рањето на владата.

Наследникот на Слободан Мило ше-
виќ, Ивица Дачиќ, кој долго време беше 
во сенка на сопругата на Милошевиќ, 
Мира Марковиќ, и кој постојано беше 
опструиран од Москва, успеа Соција лис-
тичката партија да ја врати од мртвите.

Слоганот "Почнуваме со љубов од 
почеток" го најави позитивниот кам-бек 
на социјалистите, кои сега покажаа дека 
ќе избираат, односно ќе мора да бидат 
повикани на разговор. Како ќе се делат 
министерските места ќе зависи од по-
литичката волја на главните играчи во 
Србија: Борис Тадиќ, Божидар Ѓелиќ,  То-
мислав Николиќ, Воислав Коштуница и 
други.

ШАМПАЊСКОТО НА ДЕМОКРАТИТЕ НА БОРИС ШАМПАЊСКОТО НА ДЕМОКРАТИТЕ НА БОРИС 
ТАДИЌ МОЖЕ ДА "СКИСНЕ" ДОКОЛКУ РАДИКАЛИТЕ ТАДИЌ МОЖЕ ДА "СКИСНЕ" ДОКОЛКУ РАДИКАЛИТЕ 
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