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Овај број часописа БЕЗБЕДНОСНИ ФОРУМ посвећен је
решавању питања Косова и Метохије.

Уређивачки одбор

Радован Радиновић1

ЧЕМУ ЖУРБА, КОМЕ СЕ И ЗАШТО ЖУРИ
Сажетак: Полазећи од чињенице да се у последње време све више инсистира
на интензивирању напора у правцу изналажења решења за статус Косова и
Метохије, у овом раду разматрају се разлози због којих се поједине
заинтересоване стране, међународне, али и домаће, за то залажу, као и начини
на које то настоје да постигну. Посебан интерес у том смислу имају САД, које
су активно учествовале у овом кофликту и снажно подржавају тзв. независно
Косово, као и Европска унија као посредник у преговорима Београда и
Приштине. Имајући то у виду, закључује се и као основна порука овог рада
износи да не смемо пристати на отимање Космета који је за Србију и српски
народ од непроцењивог значаја. Такође, прихватање косметске независности
значило би и легализовање праксе насилног отимања територија и разбијања
суверених држава, чиме би се у великој мери охрабрили сецесионистички
покрети широм света.
Кључне речи: Косово и Метохија, статус, Србија, САД, ЕУ, преговори.

Косметски конфликт је замрзнут. Замрзли су га они који нас данас пожурују да
га одмрзнемо, али тако што бисмо се одрекли свега што је наше на Косову и
Метохији. То значи да конфликт треба да одмрзнемо искључиво на своју
штету.
Нема сумње у то да су наша држава и њени челници под великим претњама и
притисцима, па и уценама. Према нашој земљи се примењују сви облици тзв.
хибридног ратовања. Планирају се, изгледа, и „обојене револуције”. Једино је
преостало оружано насиље, а ни оно није искључено. У претњама предњачи
Америка преко свога амбасадора и емисара.
Поставља се питање: коме се и зашто жури да се по кратком поступку реши
косметски конфликт.
Најпре, журе они који су тај конфликт изазвали, који су на нашу земљу
извршили оружану агресију и на њеним „тековинама” успоставили тзв.
независну државу Косово. Та држава је у сваком смислу и погледу
самопроглашена, нелегална и међународноправно непостојећа, без обзира на
преко сто признања, у чему, иначе, предњаче западне силе и оне земље које су
под утицајем Сједињених Америчких Држава и атлантске геополитичке
заједнице то признање извршиле. Косово није држава све док се са тим не
сагласи Србија, било прећутно или изричито. Дакле, без пристанка Србије,
1
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Косово не може постати чланица УН, а то значи да ни своју државност без
пристанка Србије, не може комплетирати.
Посебно, дефицит косовске државности представља чињеница да је на Косову
и Метохији фактичка власт у рукама оних страних сила које су ту квазидржаву
и основале и чија војна сила тамо одржава какав-такав поредак.
Не треба посебно наглашавати да је у свему томе водећа улога САД и да се
управо Америци жури. А жури јој се зато што губи трку са временом, али и са
другим моћним конкурентима на глобалном плану, који такође у овом нашем
делу света имају своје интересе. Америци и Западу уопште, а то значи и
Европској унији, жури се да покрпе рупе у косовској државности коју су
обећале Албанцима. Жури им се још из неких разлога. Наиме, у глобалној
геополитичкој игри таласократске и телурократске моћи врло је изгледно да
таласократи губе битку, али би тај губитак био мање болан ако би успели
Русију и Кину да истисну са Балкана, односно да онемогуће било какав облик
партнерства Русије и Кине са Европском унијом. Србија је ту колатерална
штета, али да би главни циљ Америке био постигнут, Косово мора бити
независна држава, а то значи да једна национална мањина добије своју етничку
државу иако једну већ има. Зар ико сумња да се те две етнички чисте државе
не би убрзо ујединиле у „Велику Албанију”. Дакле, само се у геополитичком
кључу може разумети сво зло које Запад и САД деценијама наносе нашем
народу и његовим државама и ентитетима (Република Српска и Република
Српска крајина). У свим плановима Запада Србија је пројектована као
нестабилна, ослабљена и територијално осакаћена земља.
Нема тог уступка који би Србија учинила Западу, а који би задовољио
геополитичке апетите Америке и Европске уније према Србији, а који би били
испод тоталног напуштања сваке сарадње и пријатељства са Русијом. То
антируско расположење Србије састоји се у прихватању косметске
независности. Када би се то догодило, престао би сваки резон пропруске
политике и стратегије Србије. Јер, Србија је једино парче Европе на које
Русија може рачунати у својој геополитичкој утакмици са главним
противником за очување некаквих позиција на Балкану. Цео Балкан је
антируски, осим Србије и Републике Српске. Прихватањем косовске
независности, губи се и то последње потенцијално руско упориште. Да, Запад
Србију третира као непоправљиву русофилску државу и сви су притисци,
уцене, обећања и обмане управо у функцији вестернизације Србије, односно
промене њене геополитичке и цивилизацијске парадигме. Почетак свега тога је
отимање Косова, а остало ће ићи само по себи.
Жури се Европској унији да напокон сломи тај суверенистички отпор Србије
који се показао знатно жилавијим него што се то у почетку мислило. Очито је
да је цео концепт придруживања Србије Европској унији, укључујући и
Бриселске преговоре, заснован на изнуди Србије да прихвати независно
Косово. Цела медијација, почев од Ештонове све до Могеринијеве, крајње је
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пристрасна, проалбанска и антисрпска. То се јасно уочава ако се погледа шта
је од договореног прихваћено и у пракси реализовано, а шта није. Ништа што
је у српском интересу није ни почело да се реализује, а све што је у корист
косовске независности, то је већ остварено. Ни помена нема о остваривању
Резолуције СБ УН 1244, нема Заједнице српских општина, нема повратка
расељених и проганих, нема повратка отете имовине, нема расветљавања
питања киднапованих и несталих, трговине људима и људским органима, нема
суда за ратне злочине, односно нема суђења. Ако га и буде и када га буде,
сигурни смо да ће то само бити да се опере црн образ Европске уније и
Америке, а не привођење правди ратних злочинаца.
Дакле, Европска унија фингира добру вољу отварањем неколико
преговарачких поглавља, што до егзалтираности доводи неке који од те фарсе
удобно живе, али нам иста ЕУ припрема замку која се зове „правно
обавезујући свеобухватни споразум о добросуседским односима Србије и
Републике Косовоˮ. Шта је то него фактичко и формално прихватање Косова
као друге независне албанске државе. Да ли су онда ова наша окупљања фарса
и „кување жабеˮ да би се прикрила права намера носилаца власти да тај
документ потпишу. Зато су потпуно у праву они који тврде да би у овом
дијалогу о питању Косова истовремено требало разматрати и питање односа
ЕУ према чланству Србије. Ако је ЕУ одлучна да остане при захтеву да је
потпис правно обавезујућег споразума услов свих услова, онда је та ЕУ врло
лицемерна зато што нам поставља оне услове и траже оне уступке који нису
важили ни за Кипар ни за Шпанију данас, а сутра за Француску, Италију или
неког другог.
Видим да се жури и нашим властима. Кажу Србија нема времена за бацање ни
за чекање, као да је овде реч о Србији  овде се ради о Косову које се Србији
отима. Зашто журимо да га предамо, односно зашто журимо да отварамо
конфликт о најбитнијем питању опстанка наше државе и народа и то у још
увек неповољним геополитичким околностима. Имамо довољно разлога да
успоримо, да прикочимо дијалог и са косметским властима и са ЕУ, јер управо
ЕУ посредује, профилише и пожурује дијалог и води га ка независном Косову.
Дајте прво да затражимо да се реализује оно што је договорено, па тек онда
видимо како ћемо тај дијалог даље водити. До тада, рецимо да преговора нема
док се све што је договорено не испуни.
Журба је и зато да се реши отворено албанско национално питање. Па, оно је
отворено ево већ 150 година, а пало је нама у део да га данас решимо. Зашто у
склопу тога не тражимо да се разговара и о српском питању које је на
драстичан начин отворено разбијањем СФР Југославије и оружаном агресијом
НАТО-а 1999. године, прогоном Срба из Словеније (избрисани), из Хрватске,
из Босне и Херцеговине и са Косова и Метохије. На Косово и Метохију не
примају прогнане Србе, већ прете новим прогонима и погромима. У Сарајеву
не желе примену изворног Дејтона, већ траже унитаризацију Босне и
Херцеговине и укидање Републике Српске, све под лажним изговором да се
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створи функционална држава. У Загребу буја усташтво и антисрпство у сваком
погледу, а ЕУ мудро ћути и не меша се, као да се то ње не тиче. Можете
мислити како би тек подвриснули и припретили када би код нас кренуло
четништво, или великодржавље. У Подгорици Србе не признају као народ.
Имамо ли снаге и храбрости да и ми подвикнемо да не пристајемо на даље
обесправљивање нашег народа, док сви други своја права траже и заснивају на
даљем редуковању етничких права нашег народа.
Предлажем да са овог скупа наш предлог буде да не можемо и да не смемо
пристати на отимање Космета, које нам јесте отето и које нам је окупирано. На
то не можемо пристати управо зато што Космет за Србију и српски народ има
непроцењиви значај. Ево неколико разлога за то: од односа према Косову и
Метохији зависи како ћемо и да ли ћемо опстати као народ и држава. Имам у
виду да нам је свима родно место на Космету. Прихватањем косметске
независности ми бисмо легализовали праксу насилног отимања територије и
разбијања суверених држава. Легитимисали бисмо оружану агресију НАТО-а
која је за циљ имала управо отимање Косова и Метохије од Србије, охрабрили
бисмо нове сецесије, почев од Бујановца, преко Санџака, све до Суботице. Ако
бисмо прихватили независност Косова, следио би нам исти сценарио и у тзв.
источном Косову, где смо, иначе, имали једну оружану побуну, потом Санџак,
одакле нам у више наврата прети Угљанин и то позивом на некакву
декларацију од пре 100 година. Прихватање независности Косова и Метохије
засигурно би охрабрило војвођанске аутономаше, који у ниском старту
ишчекују нову шансу.
Космет има непроцењиви значај за геостратешки положај Србије и за њену
одбрану, како на Балкану уопште тако посебно на нашем јужном
стратегијском фронту. О томе бих вам могао причати цео дан, а то ви и сами
знате. Дакле, одлучно НЕ косметској независности. Не преговарати док се не
спроведе испреговарано. Да правници дефинишу правни модел по коме би
Косово било самостално, али у држави Србији. Да буде демилитаризовано, да
Заједница српских општина има територијалну аутономију, да светиње буду
заштићене и та заштита гарантована од стране Савета безбедности УН, да
Косово не може склапати међународне уговоре итд. Нисам правни стручњак,
па то не могу детаљисати. Али, знам и мислим да Косово не сме бити
независна држава изван Србије.

12

Димитрије М. Калезић1

НЕОСНОВАНИ ЗАХТЈЕВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ШИПТАРСКЕ
ДРЖАВЕ НА СРПСКОЈ ТЕРИТОРИЈИ
Сажетак: Указивањем на бројне историјске чињенице, у раду се
аргументовано заступа став о неоснованости захтева да се на територији јужне
српске покрајине, Косову и Метохији, формира тзв. држава Косово. О томе
сведоче не само историјски записи, већ и велики број изузетно вредних
културно-историјских споменика које су Срби у прошлости подигли на том
простору, као симбол своје хришћанске духовности, идентитета и културе, а
који се налазе под заштитом УНЕСКО-а. Упознавање са овим историјским
чињеницама и културно-историјским и верским наслеђем Срба на Косову и
Метохији, допринело је да неке од држава које су претходно признале тзв.
независно Косово, ту своју одлуку преиначе, што даје наду да би такав пример
могле да следе и друге државе.
Кључне речи: Косово и Метохија, Албанци, културно-историјско наслеђе,
Срби, историја.
Да бисмо јасно и садржајно указали на неоснованост овога захтјева,
потребно је да укажемо на минуле вјекове, прије свега на чињеницу да је
територија Албаније и прије досељења Шиптара била у границама Римске
империје од 229. године прије Христа, па до IV вијека нове ере и припадала
Римској провинцији Нови Епир. Од VI вијека освајају је Словени који ту уводе
хришћанску духовност и културу. Значи, коријени хришћанства овдје почињу
тада и стари су, а у исто вријеме мухамеданство се тек зачиње у Меки и
Медини. Ученици Кирила и Методија – Климент и Наум Охридски шире
хришћанство на овој територији на којој је из 1018. године у српском племену
сачуван спомен крсне славе у Срба који их данас идентификује и значи пут
њихове хришћанске духовности и њеног идентитета. То је била територија
старе Римске империје, која од 1479. године пада под турску власт и под њом
остаје до 28.10.1912. године кад пада Турска у Европи, да би 1913. године била
призната као независна кнежевина, а 1928. године проглашена за краљевину
Албанију са сједиштем у Скадру, са краљем Ахмедом Зогуом на челу. У
Првом балканском рату (1912) турски град и тврђаву Скадар бранио је храбри
Есад паша, Шиптар, а турски генерал, са 13.500 Турака. То је била турска
територија око Скадра и ниже коју је Турска изгубила губитком рата. Косово и
Метохија били су у другој држави  Србији, у којој су имали свој идентитет и
своје историјско богатство, док држава Албанија постоји тек од 1913. године.
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На простору Косова и Метохије били су Србија  до пада под турску
власт, а онда (1913) ослобођени кад и Скадар, и Скадар  дат Албанији,
држави која је измишљена и основана као нова само да Србија не би добила,
преко Црне Горе, излаз на море, јер је војвода Петар Бојовић довео Трећу
српску армију да помогне Црној Гори око заузимања Скадра. Балкански рат је
вођен плански и са паролом: „Балкан балканским народимаˮ, међу којима
свакако нијесу били Шиптари као државно организовани народ, него само
неорганизована етно-маса. Скадар датира из раних времена. Народна пјесма
Зидање Скадра у својима почетним стиховима обавјештава нас ко је градио
Скадар: три брата рођена Мрњавчевића  краљ Вукашин, војвода Угљеша и
Мрњавчевић Гојко, који су живјели и радили све до битке на Марици (1371) у
којој су погинули. А није јасно да ли је било трагова ранијих грађевина на
месту скадарског града. Албанских, свакако да није. Данашња Албанија што
има  границе и оно што је у њима  то је од тада наовамо и на њеној
територији, а на територији Косова (названа по птици кос) и Метохије (названа
по грчкој ријечи μέτοχ и значи манастирско имање, имовина, економија) која је
била у српској држави православне хришћанске традиције, стварана је култура
и духовност која је имала своја жаришта, као што су Богородица Љевишка
(1306-1307), Пећка Патријаршија (4 храма између XIII и XIV вијека),
Грачаница (1325), Високи Дечани (1335) и друга. То су сакралне грађевине
високог квалитета и естетике, и као такве, ушле су на листу УНЕСКА као
вриједности највећег значаја и највишега умјетничког домета. Ту је, код
Призрена (1443-1452), био саграђен и манастир Св. Арханђела у коме је 1455.
године сахрањен српски цар Душан, али је касније, 1615. године, срушен и од
његовог камена саграђена је у Призрену Синан-пашина џамија која се и данас
налази код трга Шедрван. Године 1927. вршено је откопавање овога манастира
под руковођењем проф. др Радослава Грујића. Тада је у гробу ктитора, цара
Душана, нађена огромна бутна кост за коју је проф. Грујић рекао да је то кост
цара Душана. Људи који су ту радили то нијесу прихватили, и то је проф.
Грујић задржао код себе. То, као и многе друге музејске вриједности, Грујић је
завјештао Патријаршијској библиотеци и оне су њој предате. Патријарх
Герман је клијештима одломио један мали дио кости и дао једном љекару који
је радио у институту у Винчи, а он је послије неколико дана донио вијест:
људска кост, смрт наступила тровањем око 1355. године. Ту је, значи, само
фалила лична карта са подацима цара Душана. То је онда патријарх Герман
сахранио у цркви Св. Марка у Београду, поред јужног зида и споменик је
означен натписом: Цар Душан 1308-1355. У новије вријеме, манастир Св.
Арханђела, на обали Бистрице, повише Призрена, постепено се поправља, јер
је и он под заштитом УНЕСКО-а.
Ове вриједности, управо по признању које су добиле, обавезују нас да
их чувамо, јер су то експонати и жаришта нашега култа и свјетила наше
културе. Оне нијесу завршиле своју намјену него улазе у нове, даље етапе
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културе и настављају историјски континуитет. То је гарант наше државности и
идентитета.
Овдје није нимало ни невина ни наивна Призренска лига (10.06.1878.)
која је заснована на идеји Велике Албаније. Другу Призренску лигу (1943)
формирала је њемачка обавјештајна служба, а трећа је (1946) створена у САД
и њени одјеци истога су програма и правца.
Како може да припадне Албанији оно што је створено кад ње није ни
било ни на Земљи ни у историји, чак ни у легенди, ни машти, а камоли на овој
територији? – Никако. Али ово што они сада желе и зашто им је дала идеју
Призренска лига и њени једномишљени помагачи и савјетници узима оно што
јој ни по каквом основу не припада  ни временски, ни теренски, ни духом и
контекстом културе, па је зато без темеља и представља резултат неоснована
прохтјева и ината или облик отимачине или уништавања сакралних објеката
културе која их је изњедрила из основа и потреба свога бића. А онда, указујући
на ову неоснованост и неутемељеност, видимо да се иде у наопаки сусрет – и
УНЕСКО-у који је ове изданке културе прихватио и високо оцијенио, а који су
стотинама година старији од државе која их тражи и са друге су територије –
очигледно да се преко њих прошири и доспије тамо гдје је никад ни било није.
Све су ово питања која морамо егзистенцијално и доживљајно
схватити и држати у континуитету свога бића и државности и тиме показивати
одговорност према својим прецима који су и државу држали и изграђивали, а
ове вриједности градили и његовали. То је вјековна гаранција наших
вриједности и обавеза, потврда бића историјског које је живи субјект, а не
мртво трајање. Ово захтијева од нашега нараштаја да покаже зрелост и
одговорност пред судовима, и своје личности и историјским. Ово, као стари
темељи вриједне културе државе која их је саградила, обавезује на чување као
виталнога врела културе, а не само као експоната далеке, мртве прошлости.
Рушилачки однос према споменицима културе и српским гробљима на Косову
и Метохији показује тенденцију затирања свега што им је страно на тој
територији и што желе да избришу. Није у питању ни примитивизам ни
незнање, него активни инат: разарање, сатирање и затирање. То је јасан
показатељ и њихове нетрпјељивости према свему што је српско и њихове
касније неутемељености на томе простору.
Будући да култура представља чуварни однос према вриједностима из
прошлости, она упућује према будућности, гарантујући континуитет, а сваки
онај субјект – појединац или народ – који руши и затире, чини
дисконтинуитет, културу руши, сатире и затире и даље је онемогућава. Дакле,
то полази и креће из основа културе и то је оно што се зове θεμέλιον, fundamentum, основанiе. Из њега се диже и креће оно што се издваја и осамостаљује и
оно што чува и гарантује континуитет животних и цивилизацијских наставака
прошлости у курсу обзира и финоће грађанске вјештине и политике: πολιτικοι
– πολις = град, па је политика грађанска вјештина, а све без тога је
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антиполитика која не да не оставља основе него их сатире и затире. Па онда, о
каквом континуитету говоримо?
За последњих неколико дана чуло се на телевизији о овоме питању
нешто ново: не помиње се ни римски свијет, ни Словени, ни етно-маса
Шиптара који су се, од VIII/IX вијека из Азербејџана, Грузије и њихове
околине, на путу ка јужноиталијанским острвима, чекајући на јадранској обали
бродове, расељавали, а Турци се, од краја XV вијека, шире и покривају јужне
дијелове балканских, словенских земаља, особито Косово и Метохију. Сад се
овдје уз Косово и Метохију не помиње ни ова нова држава Албанија, већ се
зачиње идеја о новој несрпској територији Косова и Метохије која би могла да
се категорише као посебна држава. Па, чија би била она културна добра и
вриједности из врха свјетске листе ако је то посебна држава? То је тек
неоснованост и неутемељеност, па сваки њен захтјев представља
дисквалификацију етичку, психичку, правну, што представља типичан
дисконтинуитет и безакоње. Чије је то, ако није оне државе и народа који је ту
био и те вриједности баштинио прије пада српских земаља под Турке? Од
1912. године, кад су оне ослобођене и Балкан припао балканским народима, то
је њихово. Ту ни за какву причу нема мјеста, јер је парадокс. А сачувани
културни и култни основи, ти споменици, основа су која је припала као и
њихов простор ономе ко их је у своје вријеме подигао на својој земљи. Ту нема
мјеста ни простора за другу причу, јер би то било насиље горе од онога првог
које их је отуђило. Неке државе, обмануте или дезинформисане, дале су
подршку Шиптарима за Косово, међутим, сада када су добиле допунске
податке оне су ту своју подршку повукле и Шиптари су сада без ње. Ово
отвара могућност да и друге земље поново размотре ту своју одлуку.
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Станко Нишић1

СУШТИНСКА ПИТАЊА ДИЈАЛОГА О КОСМЕТУ
Сажетак: Унутрашњим друштвеним дијалогом не могу се покретати питања
политичког и територијалног интегритета Србије, јер су та питања
превасходно зависна од дијалога са спољним чиниоцима који су и узроковали
садашње стање на Космету. Значи да се, у овом случају, морају ангажовати
првенствено дипломатски и други државни елементи. Укључивање осталих
друштвених фактора, појединаца и организација пожељно су само у мери у
којој они могу да помогну поменутим главним актерима преговора са
релевантним спољним чиниоцима. Отуда се и у овом прилогу даје подстицај
разматрању битних питања и разјашњавање стања и појава које су актуелне и
за дијалог, али и за потпуније захватање укупних проблема присутних на
Космету. То су питања настанка и ширења албанског елемента на Балкану и
његових даљих амбиција и ограничења. Суштина је да је албански елеменат
уденут на том простору да раздваја српски православни живаљ како би слабио
његов отпор спољним завојевачима. У данашње време, као и раније, преко
албанског елемента отежава се присуство руског утицаја на Балкану и стварају
услови за бржи наступ Запада према Русији коју Запад види као свог главног
непријатеља. Отуд и журба да се докрајчи одвајање Космета од Србије док још
нису ојачале мултиполарне снаге које се супротстављају планетарној агресији
Запада.
Кључне речи: Албанци, дрога, НАТО, Србија, Русија, питања за дијалог,
спољни чиниоци.

УВОД
При укључивању у разматрање кључних питања којима се покреће
друштвени дијалог о Космету, определио сам се за потпуније разјашњење
настанка косметског националног проблема, као и елемената и појава које
додатно усложавају решавање косметског Гордијевог чвора. Ту је, пре свега,
кратак историјат настанка албанског елемента на Балкану, а затим и његово
јачање уз помоћ савремених друштвених дегенеративних појава узрокованих
трговином дрогом. Кад је у питању уплитање спољњег фактора да се
косметски проблем разрешава агресивним методама, тј. насилним средствима
досадашње надмоћне светске силе, ограничио сам се само на указивање на
питања која треба да разрешавају државни органи у „дијалогу” са тим
спољним актерима који су се бесправно наметнули да пресуђују овај вековни
српско-албански сукоб на Космету.
1

Проф. др Станко Нишић, пуковник у пензији.
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АЛБАНИ — АЛБАНЦИ
У интервјуу који је проф. др Радивој Радић дао листу „Политика”, под
насловом: „Историчари пишу за оне који знају”2, постављено му је и питање:
„Шта каже историјска наука, откуда и откада су Албанци наши суседи?” У
свом кратком одговору, др Радић се задржао само на констатацији да се
„Албанци први пут у историјским изворима помињу у 11. веку (код
византијског историчара Михаила Аталијата, 1043. године)”. Такође,
напомиње да „на Косову до краја средњег века уопште није било Албанаца” и
да су „односи Срба и Албанаца били интензивнији углавном у 13. и 14.
столећу”.
Та штурост одговора историчара на ово питање у време када је у
друштву актуелан дијалог о „Косову” мотивисала ме је да потражим потпунији
одговор на питање порекла Албанаца. Вероватно ће се по овом питању јавити
и други наши историчари. Међутим, иако нисам историчар, сматрам да ово
питање заслужује више података о пореклу Албанаца, јер су одавно наши
суседи. Зато наводим изводе из ове материје која је доступна на интернету, из
разлога што мислим да код нас још увек мало људи има прилику да користи
интернет као извор информација. Такође, сматрам да би у овај дијалог требало
да се укључи више правника, демографа и других стручњака, јер се расправља
и о суверенитету и идентитету народа на Космету. Из досадашње дискусије
произилази да је данас суверенитет Србије на Космету половичан. Наиме,
несумњиво је да постоји његов правни легалитет (према Уставу и историјском
праву), али не и фактички легалитет, због већинског албанског становништва.
Зато је битно да се зна и откуд и откад се стварало такво стање у тој српској
покрајини. Отуда сматрам да ће и овај мој прилог послужити да се то важно и
актуелно питање потпуније разјасни.
Према мишљењу еминентних историчара (Деротић, Вукчевић, Терзић
и др.), племе Албана (названо по истоименом граду у кавкаској области,
данашњи Азербејџан и Дагестан) покорили су у 8. веку Арапи и ту дошли у
сукоб са владајућим Хазарима као заштитницима Мојсијеве вере. Будући да су
Хазари и Албанима наметнули тежак данак, то су се ови приклонили Арапима
и у већем делу прешли на ислам. Тада су вођени стални ратови између Арапа и
Византије. Арапи су довели на Сицилију и југ Италије и Албане да би ојачали
исламско становништво и у тим крајевима. У дугим ратовима Византинци су
успели да преотму део Сицилије и преведу тамошње становништво у
хришћанство. Почетком 11. века, византијски цар Василије II заузео је Нови
Епир где су живели Срби и нешто Грка. Тада је, према мишљењу наведених
историчара, Србија ступила у рат са Византијом и успела да порази
византијску војску на том простору.

2

Радивој Радић, „Историчари пишу за оне који знају”, Политика, 20. септембар 2017.
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Међутим, један од византијских незадовољника таквим исходом рата
(звани Манијак) побуни се и реши да заузме Цариград. Са својом војском
повео је и део Албанаца и искрцао се у Драч 1043. године (о чему сведочи
византијски историчар Михаило Аталијат). Али, у борбама са царском војском
Манијак је погинуо и његов подухват је пропао. Тада су се и његови Албанци,
заједно са својим породицама, нашли у безнађу јер нису могли да се врате на
Сицилију.3 У византијским историјским изворима Албанци се први пут
помињу у 11. веку, када су већ били примили хришћанство, а пре тога
Птоломеј помиње град Албанополис на територији данашње Крује. На другој
страни, албански научници тумаче да Албанци носе илирско порекло, без
јасних одређења откуд им потиче језик и име народа. Наиме, ни по језику, као
главном обележју сваког народа, Албанци се не могу повезивати са Илирима,
како би то они желели. Што се тиче културе, и Албанци, као и сви горштаци
на Балкану, задржали су део фолклора који су имали древни Илири. Током
средњег века Албанци су већином били хришћани под влашћу Византије. Од
ње су прихватили и грб са двоглавим орлом. У 14. веку живели су у оквиру
Српског царства када је Стефан Душан носио титулу цара Срба, Грка, Бугара и
Арбанаса.
У време отоманског освајања многи албански властелини су се, заједно
са српском и босанском војском, борили против Турака и у Косовском боју.
Такође су и у 15. веку, под вођством Скендербега, водили борбе против
Турака, па и после њега, све до 1478. године када су Турци коначно заузели
Крују и од тада су Албанци неколико векова били у саставу Отоманског
царства. Велики део албанског становништва је у том раздобљу примио ислам
(као и хришћани у Босни), али су задржали своје племенско уређење и
традиције. Након велике сеобе Срба 1690. године са Космета у Аустрију,
Албанци масовније насељавају те српске области.
У 19. веку буди се, на подстицај Срба и Грка, албански национални
покрет. Тако, 10. јуна 1878. године Албанци оснивају Призренску лигу са
захтевом Порти да оснују аутономну територију као Албански вилајет. Лига је
била замишљена као територија Велике Албаније у којој су занемаривана
права Срба и Грка. Порта је одбила тај захтев и зато је почела серија албанских
устанака који су продужавани све док Младотурци нису у крви угушили
устанак Албанаца управо на Косову и Метохији 1909. године. Већ 1912.
године букнуо је нови устанак Албанаца потпомогнут новцем и пушкама из
Србије и Црне Горе. Пошто су устаници били заузели Ђаковицу, Вучитрн,
Приштину и Скопље, Порта је удовољила албанском захтеву за формирањем
Албанског вилајета. Међутим, то је угрожавало интересе суседних држава које
су у исто време дизале устанке против Турака. Србија је нудила Албанцима
заједнички наступ, што су они одбили. Штавише, они су се током Балканског
рата придружили турској војсци.
3

Вероватнија је варијанта да их је католичка црква ту намерно населила.
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Албанци, на великој Народној скупштини у Валони 28. новембра 1912.
године проглашавају Албанију за независну државу. На амбасадорској
конференцији великих сила у Лондону 17. децембра 1912. године проглашена
је кнежевина Албанија са страним кнезом (Видом), али на половини
територије коју су захтевали Албанци. Тако је велики део (38%) Албанаца
остао на територијама суседних земаља: Србије, Црне Горе и Грчке. Устав
Албаније, као немачко-аустријски производ, израђен је 13. јула 1913. године, а
границе те државе утврђене су тек 1923. године у Паризу. Републиком је
проглашена 1925. године, да би већ 1928. године Албанија постала монархија.
Јован Цвијић је констатовао да је, од 1876. године до ослобођења, са Космета
присилно исељено 150 000 Срба, а место њих су насељавани албански
колонисти. Шта се дешавало током Народноослободилачког рата (НОР),
деведесетих година прошлог века и шта се данас дешава са протеривањем
неалбанског становништва са Космета јавности је познато. Међутим, шта се
смера даље у смислу реализовања пројекта „Велике Албаније”, то треба да
забрињава не само Србију него и цео регион.
Међутим, тешко је замислити да ће велике силе дозволити било ком
балканском народу да гради своју „велику” државу, јер би таква увек била
кочница реализовању њихових интереса. Дозволили су стварање Југославије
(и прве и друге) суштински само у конфедералној форми, тако да се „на мали
миг” може разорити, што је и чињено кад је Југославија постала сметња за
реализовање циљева тадашњих владара у Европи и свету. Отуда и следи поука
и за Србију и Републику Српску да у скорије време не могу рачунати на
интеграцију територија српског народа на Балкану. Преостаје да се Срби на
целом простору бивше Југославије зближавају и потпомажу културном и
економском сарадњом. Успостављањем боље културне и економске сарадње и
предузимањем свестраних мера са циљем помирења међу балканским
народима, стварају се, такође, реалнији изгледи за мир и просперитет свих
народа на простору Балкана. Само тако је могуће на посредан начин јачати
отпор поробљивачким интересима великих који су плански сејали раздор међу
народима на овом простору. Сада, када су интереси моћника више усмерени ка
даљем продору на Исток, већа је вероватноћа да ће дозволити просперитет и
народа на балканском простору који је већ постао позадина њиховог фронта
према Азији.
Данас се права позадина потпомагања уклињавања самосвојних
Албанаца на простору Балкана од стране западних држава може протумачити
само као интерес западних држава и католичке цркве да раздвајају
православне Србе, Грке, Македонце, Црногорце и Бугаре и тако лакше шире
свој утицај на што већем простору Европе и Блиског истока. На тај начин се
слаби и повезивање православаца на Балкану са Русијом, а јача католичанство
као доминантна религија у Европској унији и Америци. Морамо бити свесни
да је за Запад најважније да се ограничава руски утицај на овом простору, ради
чега предузимају опсежне мере за слабљење Русије као економске и војне
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силе, са крајњим циљем да се та велика држава уситни и тако ослаби, што би
омогућило бржи продор до сибирске енергетске ризнице. Ни данас није ништа
мање актуелна порука Карла Маркса: „Ниједна револуција у Европи и читавом
свету не може да постигне дефинитивну победу, док постоји садашња руска
држава”4 Коначно, морамо и ми да схватимо да су иза свих војних похода
силника у првом реду стајали њихови економски интереси. Зато и мали народи
не треба да се радују да ће им НАТО обезбедити мир и просперитет, јер је он
само оруђе у рукама капитала западних држава.

ШИРЕЊЕ ДРОГЕ НА СЕВЕРУ КОСМЕТА
Према досадашњем току дијалога о Косову чини се да је запостављен
један веома велики и акутан проблем даљег смањивања српске популације на
Космету. Према доступним подацима, Срба је тамо остало око 100 000 (што је
мање и од броја Срба у Хрватској). Познато је како се у прошлости смањивао
број српског становништва на Косову и Метохији. То је углавном чињено
применом бруталног физичког терора. Међутим, данас се то чини
перфиднијим методама које „не боду очи” међународној јавности, али се ипак
проводе плански и успешно. Наиме, у питању је тровање омладине дрогом која
се „ваља” од Авганистана, преко Турске и Албаније до Косова, где се
складишти и одатле дистрибуира према западној Европи. Наравно, од тог
посла згрћу милијарде долара наркобосови у Албанији и на Косову.
Оно што је погубно за Србе на Космету јесте да су српска и албанска
наркомафија повезане, тако да углавном српски дилери долазе по дрогу
складиштену на јужном делу Косова и преносе је на север Косова и у
централну Србију (углавном у Нови Пазар и Београд). Према сведочењу
докторке Соње Грбић из Косовске Митровице, на северу Косова у четири
српске општине (Косовска Митровица, Лепосавић, Зубин Поток и Звечане)
дрогу конзумира око 14 000 младих од 13 до 40 година, што чини око 60%
младих! Не треба нам већа куга од такве јер се код омладине у тој појави
уочава разочарање и несигурност опстанка. То је јасна порука српској
популацији да напуштају такву средину. За државно руководство Србије то је
додатни сигнал да се косметски политички чвор мора решавати без одлагања,
јер би у догледно време, само по учинку пута дроге, то питање могло постати
излишно за решавање.

4

Леонид Решетњиков, Вратити се Русији, Москва, 2013, стр. 62.
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Чињеница да је конзумирање дроге општа појава у свету не може бити
утеха за ову масовну појаву на северу Космета, нити да је то део спонтанитета
те појаве и у другим регионима. Наиме, кад је у питању настојање Приштине
да по сваку цену оствари пуну независност Косова, не може се искључити и
повезаност албанске наркомафије са политичким актерима на Косову како би
се појачала несигурност српске популације на Космету тако да се брже
смањује и тиме умањује легитимитет и локалних власти у српским општинама
на Косову и Метохији. Безбедносни органи су већ утврдили повезаност
наркомафије са државним структурама. Тако, Албанац Екрем Лука
контролише српско-албанску наркомафију, а он је близак породицама Рамуша
Харадинаја, Хашима Тачија, Агима Чекуа и Арбена Џаферија. Такође, и Насер
Кељменди води један од најјачих наркокартела на Балкану.
Погубно је што од нечисте дроге (хероин помешан са мишјим отровом)
страдају млади животи као последица дрогирања, а исто толико и у
саобраћајним несрећама и другим криминалним активностима. Сваког месеца
психијатријска болница у Косовској Митровици прима око 30 нових
наркопацијената и то деце од 13 до 18 година, који потом беже из тих установа
и не лече се. Чак 90% хероина на тржишту западне Европе прокријумчари се
преко Косова и Србије. Магацини дроге су смештени углавном у јужном делу
Косова. На север Косовске Митровице дрога стиже из јужног албанског дела.
Дилери је преузимају у Бошњачкој махали поред Ибра. Опасност ширења
дроге је повећана и чињеницом да јој је цена око 1 000 динара по пакету, тако
да је прилагођена и за средњи и сиромашни слој омладине. Тако се врло
перфидно сеје смрт међу младе људе. Неки закључци лекара на Космету
разлоге оваквог стања повезују са турбулентним поратним временом и
присуством војних и цивилних међународних снага. Та процена свакако има
места, али се не може одбацити и сумња да је у свему томе главни актер спрега
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западног и албанског политичког естаблишмента како би се српска страна јаче
притисла и убрзала доношење радикалније одлуке за разрешење косметског
Гордијевог чвора. За савесне и патриотске људе у Србији, а поготово за њене
државнике, питање ширења дроге на Космету и преко њега је и крупно
безбедносно питање за цео српски род.

ЗАКЉУЧАК
Покретање „унутрашњег дијалога о Косову” има смисла само као
подстицај српској јавности да се максимално укључи у помоћ државним
органима за разумно и рационално решавање косметског Гордијевог чвора, јер
решавање тог питања битно утиче на даљу судбину територијалног и
друштвеног интегритета Србије, али и културног интегритета српског народа у
целини. Подлегање притисцима са Запада да се Србија приклони земљама које
су признале самопрокламовану независност „Косова” значило би дефинитивно
рушење темеља српске државности и наставак даљег уситњавања Србије и
тиме остваривања крајњег циља западних моћника и католичке цркве да се
коначно сломи могућност отпора српског народа на Балкану. Наиме, већ су
сви балкански народи доведени у позиције да морају да пристају на
реализовање планова и циљева Запада на његовом путу ка Истоку.
Зато је битно да, укључивањем у поменути дијалог, сви интелектуални
и државни сегменти друштва упуте своје поруке у којима ће образложити и
објаснити узроке и последице, у првом реду, спољних притисака на Србију по
питању Космета, а затим и последице појединих решења која се већ нуде и
споља, али и од стране неких домаћих актера. При томе се мора полазити од
суштинских питања и испоручених спољашњих захтева и учинити све да
српској јавности они буду доступни, али и последице које их следе. Тако се,
између осталог, морају до краја разјаснити разлози присуства НАТО на
Балкану, разлози и последице цепања и даљег уситњавања Србије, као и
могућности помирења српског и албанског народа на Балкану, уз посредовање
свих релевантних фактора у свету који су опредељени за мирно решавање
међунационалних сукоба.
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Слободан Самарџић1

ТРИ МОГУЋЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ
Политичка функција „друштвеног дијалога”
Сажетак: У раду се разматрају три државне стратегије за Косово и Метохију
које стоје на располагању владама Србије од 2000. године. Прва је именована
као не дати покрајину нипошто, а практикована је током деловања влада од
2004. до 2008. године и преговора током 2006. и 2007. године. Друга је
стратегија трговања Косовом, заступљена у периоду од 2008. до 2012. године,
која је практично прешла у трећу врсту стратегије. Она се назива дати
покрајину низашта, а односи се на политику влада Србије од 2012. године до
данас. Пошто је део те стратегије и коначно признање независности Косова,
њој је посвећена посебна пажња. Иначе, израз „државна стратегија” у раду се
узима као ознака за пројекцију циљева и њима одговарајућих средстава које
установљује и спроводи нека влада.
Кључне речи: државна стратегија, држава, влада, покрајина, сукоб,
решавање сукоба, преговори, трговина, признање, окупација, Србија, Косово и
Метохија.

ДРЖАВА И У НАЈТЕЖИМ УСЛОВИМА БИРА СВОЈУ
СТРАТЕГИЈУ
Начелно гледано, постоје три могућности за државну стратегију Србије
према Косову и Метохији. Као и свака стратегија и ова се усмерава ка
постављеном циљу неке државне политике. Такав је случај и са државном
политиком Србије према Косову и Метохији. Она, према критеријуму свог
циља, може троврсна: не дати покрајину нипошто, трговати и дати низашта.
Разуме се, циљеви државне стратегије Србије овако су формулисани с
обзиром на стварно стање у јужној српској покрајини. Она је формално под
међународним протекторатом (Уједињене нације), а реално представља
сaвезнички спој окупационог деловања НАТО савеза и Европске уније, с једне,
и сецесионистичког покрета косметских Албанаца, са друге стране. Управо
зато што је реч о фактичкој окупацији Косова и Метохије, државне циљеве и
варијанте њене стратегије означили смо на три наведена начина. Јер, у таквој
ситуацији, влада једне земље, у овом случају Србије, може да се одлучи, прво,
за одбрану насилно отцепљене територије свим расположивим и реалним
средствима државне политике. Она, као друго, може да отвори понуду за
1
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поделу територије или да пружи неку другу противуставну концесију
побуњеној мањини. Најзад, као треће, може да прихвати пораз без озбиљног
отпора или минималне концесије, препуштајући територију окупационим
снагама и, при том, дајући непријатељу правне гаранције за тај чин.
Данас је немогуће реалистички убедљиво упоредо говорити о ове три
могућности, јер званична политика Србије већ готово целу деценију
практикује трећу стратегију, која је до те мере напредовала да је Србију довела
до самог краја њене пуне реализације. Од 2008. године до данас, почев од
прихватања Aнекса 10. правно непостојећег Ахтисаријевог плана2, који говори
о постепеној замени мисије УНМИК (УН) мисијом ЕУЛЕКС (ЕУ), па надаље,
владе Србије начиниле су 99 корака на путу до коначног признања независног
Косова и реално је претпоставити да ће начинити и онај последњи. Оно што
нам даје право да ипак представимо и друге две стратегије јесте формална
могућност да се стоти корак не учини, могућност која произилази из
дипломатске праксе по којој ништа није готово док све није готово. Таква
могућност даје другачију рачуницу од алгебарске – да претходних 99 корака
не вреде без оног стотог. Па, све док је тако, оваква анализа може имати и неко
практично оправдање.

СТРАТЕГИЈА УРЕЂЕНОГ РЕШАВАЊА СУКОБА
Стратегија не дати покрајину нипошто заснива се на
међународноправним документима – Повељи УН (1945), Завршном акту из
Хелсинкија (1975), Резолуцији СБ УН 1244 (1999) и домаћим правним актима,
пре свега на Уставу Србије (2006). Данас се ови правни документи избегавају
или, пак, омаловажавају, па чак и извргавају подсмеху, у текућој политици
поводом Косова и Метохије, свеједно да ли је реч о западним чиниоцима,
албанским представницима или домаћим актерима. Наводно, ствар је у пракси
отишла толико далеко да ови документи на реалном терену немају никакву
важност.
Ако оставимо по страни овај поражавајући став о вредности начела о
владавини права, морамо се питати и о практичној вредности тих правних
докумената овде и сада. Наиме, постоји латентна и скривена свест свих
2

Званични назив документа је План о свеобухватном решењу статуса Косова. Иначе, овај
несуђени „план” Марти Ахтисари није успео да наметне током преговора вођених почетком
марта 2007. године у Бечу. Државни преговарачки тим Србије га је одбио. Несуђени документ
изричито је одбијен Одлуком Владе Србије марта 2007. године, као и одговарајућом одлуком
Народне скупштине. Током маја и јуна 2007. године западне силе су настојале да, најпре, план
као целину, а затим његове поједине анексе (од укупно једанаест) преточе у нову резолуцију
Савета безбедности УН, која би заменила Резолуцију 1244. То им, током седам покушаја
претходних убеђивања Русије и Кине, није успело. Штавише, у то време и међу десет чланица
Савета безбедности УН без права вета преовладавале су земље које су биле против замене
важеће резолуције творевином М. Ахтисарија. Другим речи, тада је српска дипломатија у
одбрани против независног Косова на међународној сцени прилично добро стајала.
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учесника, и домаћих и страних, о значају правних начела и норми и за
конкретан случај Косова и Метохије. Да то право ефективно важи, макар и
негативно, говори чињеница да је оно живо и важеће све док се не укине
неким легитимним чином. А једини легитиман начин је да се Србија сама
одрекне својих права садржаних у међународним и домаћим документима, јер
она на то има пуно право. Одатле и потреба западних сила, сада оличених у
деловању ЕУ, да се акти о тзв. нормализацији односа између „Београда и
Приштине” третирају као правни, или бар квазиправни акти, све до последњег
обавезујућег правног споразума између „Србије и Косова” о свеобухватној
нормализацији односа, који ће бити, као што се и изричито каже, сасвим
валидан међународноправни документ. Западни учесници су свесни да текући
документи3 којима се оперише немају никакву или имају слабу правну снагу у
односу на поменуте међународноправне и уставноправне акте. Из тог разлога,
они траже валидно правно признање Косова од Србије, што би ову политичку
папирологију претворило у важеће и обавезујуће правне документе.
Стратегија не дати покрајину нипошто не прави никакав компромис у
овој ствари и то је једино место где компромиса не може бити. У свему другом
може, а пре свега у уређењу Косова и Метохије и у питању управљања овом
покрајином у прелазном периоду, као и у времену евентуалне коначне
нормализације прилика у њој.
Пошто је ова стратегија била практикована у политици две коалиционе
владе Србије од 2004. до 2008. године, овде ћемо изнети њене основне
елементе.4
Предлог политичког решења, које је унето у Устав Србије као
„суштинска аутономија Косова и Метохије”, пружио је конкретне елементе
уређења покрајине. Идеја је садржавала концепт двојне суштинске аутономије
– покрајине у односу на Србију и Срба у покрајини у односу на покрајину. Оно
„суштинско” у предлогу аутономије било је решење да Покрајина располаже
свим надлежностима сем одбране (уз предлог о демилитаризацији покрајине),
спољних послова и монетарне политике, и у тим надлежностима аутономно
обавља све законодавне, извршне и судске функције. У таквој ситуацији,
3

Реч је о правно невалидним папирима продукованим током западног посредовања у решавању
косметског сукоба: План Мартија Ахтисарија (2006), План од 14 тачака Волфганфа Ишингера
(из 2007. године, рађен по узору на немачко-немачки споразум из 1972. године), бриселски
споразуми из 2011. године и главни Бриселски споразум (2013), Преговарачки оквир ЕУ за
приступне преговоре Србије (2014).
4
Стратегија тадашњих двеју влада може се пратити у већем броју званичних докумената, али
најсажетије у Оквиру за преговоре о политичком статусу Косова и Метохије који је Влада
Србије прихватила почетком јануара 2006. године. После поодмаклих преговора током зиме и
пролећа те године, овај Оквир за преговоре био је објављен у Политици од 3. и 4. маја.
Занимљиво је да се на сајту Владе Србије већ дуже време не може пронаћи овај документ који је
био меродаван за државни преговарачи тим током две године преговарања. Такође, немогуће је
наћи и документ из којег се види преко пет стотина амандмана које је преговарачки тим изнео
приликом преговора о Плану М. Ахтисарија.
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покрајина не би имала потребе да шаље своје представнике у Скупштину
Србије, нити функционере у Владу Србије, сем у министарства надлежна за
спољну политику и финансије, с обзиром на то да у овим областима нема своје
надлежности. Дакле, осим у минималном броју државних послова којима не
располаже, покрајина би имала унутрашњу функционалну независност у
односу на Србију као конкретан израз права Албанаца на унутрашње
самоопредељење.5 У том смислу, и управо због тога, Срби у покрајини имали
би унутрашњу аутономију која би им омогућила да у потпуности остваре
функционалну везу са Србијом у областима њихових аутономних права у
покрајини.
Када је реч о управљању Косовом и Метохијом у периоду преговора и
у време после прихватања решења, одредбе Резолуције СБ УН 1244 о цивилној
и војној мисији у покрајини остале би на снази на неодређено време као
гаранција мира и обнове. Поред тога, решење које би се прихватило
сагласношћу представника државе и представника косметских Албанаца било
би орочено на десет или више година, после чега би се оценио његов резултат
и приступило преговорима о коначном решењу. Разуме се, за све то време
међународна заједница, коју представљају УН и ОЕБС, била би присутна у
покрајини као гарант споразума.
Ова стратегија, укратко описана, није била прихваћена од стране
западних сила које су, после једностраног проглашења независности, признале
Косово. Али то није био довољан разлог да се она повуче и после промене
власти у Србији покрене нова, стратегија „пузајућег” признања независног
Косова. Главни разлог ове државне вратоломије био је страх од освете
западних сила и присуство једне скривене државне политике да се Косово
постепено препусти Албанцима, а за узврат добије чланство у Европској унији.
Данас видимо колико је та политика била површна и кратковида, будући да је
предаја Косова и Метохије готово стигла до краја, а Србија је данас даље од
чланства у Европској унији него што је била 2008. године.
Уместо ове двоструко губитничке политике, стратегија о којој
говоримо имала је на располагању две рационалне могућности у случају
једностране независности Косова и њеног једностраног признања од стране
западних држава. Прво, да поведе политику замрзнутог сукоба у покрајини уз
појачано присуство у српским срединама преко својих видљивих и
невидљивих механизама. Друго, да одмах предложи Европској унији замену
постојећег Споразума о стабилизацији и придруживању неком врстом
споразумног партнерства у областима од обостраног интереса. У већ
промењеној међународној трговинској, инвестиционој, енергетској и
безбедносној конјунктури, Србија би брзо нашла замену за све оно што би јој
5

Концепт „унутрашње самоопредељење” први је развио Антонио Касезе (Аntonio Cassese) у
својој књизи Self-determination of Peoples – a Legal Reappraisal, Cambridge University Press, 1995,
посебно стр. 344-363.
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западне силе евентуално онемогућавале. За неколико година односи са ЕУ би
се сасвим нормализовали. Тим пре што би Србија увек била спремна да
настави своје преговоре о статусу Косова са представницима Албанаца тачно
тамо где их је М. Ахтисари насилно прекинуо.

ДА ЛИ БИ ТРГОВИНА БИЛА ИЗВОДЉИВА?
Стратегија трговине може начело имати различита практична решења.
Ми ћемо се, овом приликом, задржати на једном предлогу из простог разлога
што је он у нашој јавности присутан више од две деценије. Реч је о подели
Косова и Метохије.
Онако како се тај предлог третира у нашој јавности, он не био вредан
помена, јер је најчешће реч о волшебним решењима иза којих не постоји ни
смислено образложење (зашто подела?) ни конкретан план (како подела?).
Овде, разуме се, не можемо узети за озбиљно исхитрене јавне и политичке (од
стране званичника Владе) иступе који пре сведоче о присуству неуротичне
свести изазване дугорочном драматиком збивања него о добро промишљеној
стратегији. У најмању руку, не размишља се о томе како, при овом предлогу,
стоје акције Србије у погледу њеног суверенитета и територијалног
интегритета који су заштићени највишим међународним актима. Јер, са тог
аспекта, ако сте спремни да дате један део да бисте задржали други, зашто не
бисте дали и целу покрајину када већ прихватате аргумент о „реалности”
стања на терену. Тако би, бар, резоновали и косметски Албанци и западни
симулатори своје политике на Косову. У крајњој линији, симптоматично је,
када се помиње подела, да албанска страна ову идеју перципира, заправо, као
размену северног Косова за област јужне Србије у којој су Албанци већина.
Али, ову идеју, када би се она претворила у државну стратегију,
ваљало би размотрити у контексту једне изврсне анализе која, додуше, није
тематизовала државну поделу Косова, већ је на веома стручан и чињеницама
детаљан начин изложила концепт територијалне редефиниције Косова и
Метохије. Реч је о пројекту Бранислава Крстића изложеном у књизи
објављеној почетком деведесетих година прошлог века.6 Овде аутор полази од
дугорочне историјске чињеница о судару два права – историјског и етничког –
која се не могу помирити у тада (али и данас) постојећој констелацији два
6

Реч је о књизи Косово између историјског и етничког права, Доб, Београд, 1993, која је, према
речима самог аутора, настала на подстицај Добрице Ћосића, несуђеног родоначелника идеје о
подели Косова и Метохије на српски и албански део. Да би се ова идеја исправно разликовала од
данашњих провизорних предлога о подели (о томе радо говори премијер И. Дачић, тврдећи да је
реч о личном мишљењу, као да некога, сем таблиода, може да занима лично мишљење
премијера о најтежем државном питању), треба нагласити да та идеја није била актуелизована у
званичним политичким редовима, већ у јавности и то у време када је Косово и Метохија било
део правног и политичког система Србије и Југославије, током деведесетих година прошлог
века.
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народа под истим режимом живота. Аутор заступа тезу о са-животу
(коегзистенцији) два народа која су већи део савремене историје провела у
спору или сукобу око простора. Ако је спор територијалне природе, каже
аутор, онда је и решење територијалне природе и њега треба тражити у
територијалној редефиницији покрајине.
У сврху што детаљнијег решења овог готово нерешивог питања аутор
комбинује више делујућих фактора као што су: бројни однос између два
народа и померање овог односа после Другог светског рата, простори њиховог
компактног живљења у покрајини; власништво над земљом, пре свега
приватно; процес етнификације трговине земљиштем и некретнинама у бившој
Југославији; територијални распоред споменика културе и богомља једног и
другог народа, као и деловање неких мање важних феномена. Из потанке
анализе свих ових чинилаца аутор изводи конкретан предлог оптималног
раздвајања два народа на простору покрајине.
Многи су још тада овај Крстићев пројекат протумачили као пледоаје за
поделу Косова и Метохије. Он то није био у смислу на који се данас о подели
произвољно говори. Овај пројекат само је поставио питање о мирној
коегзистенције два народа на истом простору и дао предлог најосетљивијег
проблема – оптималног (дакле не апсолутног) просторног раздвајања. Из
данашње перспективе гледано, овај би се предлог пре саобразио првој
стратегији, о којој смо већ говорили, него трећој, о којој ћемо тек говорити.
Погрешно разумевање тог пројекта које налазимо у паушалним идејама о
подели Косова, ближе је, пак, хазардној природи стратегије дати низашта, јер
је ту суштински реч о „трговини” у којој Србија не добија ништа.

ЈЕДАН ИСТОРИЈСКИ ПРИМЕР ПОЛИТИКЕ НА РАЧУН СВОЈЕ
ЗЕМЉЕ
Најзад, да се позабавимо и трећом стратегијом, дати Косово и
Метохију низашта, која одликује континуирану политику влада Србије од
2008. године, а посебно од 2012. године. У том периоду, ова стратегија је
добила експлицитна обележја политике признања, која се полако и сигурно
приводи свом циљу и крају.
Политика којој у позадини стоји ова стратегија могла се, ступањем на
дужност нове Владе Србије у лето 2008. године, чинити као политика трговине
Косовом. Ако је свима било јасно да њена званична формула – „и Косово и
ЕУ” – нема убедљивост с обзиром на то да је Споразум о стабилизацији и
придруживању потписан са 21 државом чланицом ЕУ које су признале
једнострано проглашену независност Косова, многи су сматрали да се губитак
јужне покрајине може компензовати чланством у ЕУ. Све што је ова влада,
којом је руководио тадашњи председник Републике, до краја свог мандата
учинила у вези са Косовом и Метохијом ишло је у том правцу. Она је већ у

29

новембру 2008. године прихватила примену Анекса 10 плана Мартија
Ахтисарија, иначе незваничног документа у међународним релацијама, по
којем је мисију УНМИК требало заменити мисијом ЕУЛЕКС. Пошто то није
било довољно за добијање статуса кандидата за чланство, Влада (читај:
председник Републике) је прихватила преговоре са члановима владе
непризнатог Косова, и низом споразума утврдила пут тзв. нормализације
односа између Србије и Косова.7 Та влада закључила је са непризнатим
Косовом и спровела споразуме о интегрисаном управљању границом, о
признавању учешћа представника Косова у регионалним организацијама, о
прекограничном кретању, о уступању катастарских и матичних књига и о
међусобном признавању диплома. Да би се оставио утисак да није реч о
међународним споразумима, бар не са српске стране, они су ступали на снагу
преко Владиних уредби.8
Европска унија пружила је привид трговине између чланства и
признавања Косова допустивши Србији да стекне статус кандидата за
чланство (март 2012. године). Да је реч о крајње нееквивалентној размени
видело се по томе што су већ тада постојала два пута различите брзине –
убрзани пут ка признавању Косова и успорени пут ка чланству. Ова ће се
разлика знатно повећати током деловања наредних влада. Видеће се да је реч о
ултимативном захтеву за признавање Косова и упоредном одсуству
елементарних гаранција да ће Србија икада постати чланица ЕУ. Промена
власти у лето 2012. године (замењен је не само председник Републике него и
Влада) обављена је у знаку потребе ЕУ и САД не само да се процес признања
Косова убрза него и потребе да овога пута тај посао обави политичка
гарнитура која ће својим акцијама давати убедљивије резултате од претходне.
У лето 2017. године председник Републике је иницирао велики
„друштвени” или „унутрашњи” дијалог о Косову. Том чину претходи кратка
предисторија која осветљава карактер и сврху овог политичког подухвата. У

7

Овим преговорима и закљученим споразумима, који су постигнути током 2011. године,
претходио је политички скандал са предлогом резолуције коју је Влада намеравала да изнесе
пред Генералну скупштину УН септембра 2010. године. Прва верзија те резолуције заснивала се
на закључцима (у форми посебне резолуције) Скупштине Србије поводом саветодавног
мишљења Међународног суда правде на питање које је Србија поставила. Највиши државни
представници Србије пристали су да се у коначној верзији резолуције за Генералну скупштину
избаци став о „отвореним питањима” између Србије и Косова. Од тада, не само за западне силе
него и за Србију, није више било отворених питања. Једноставно, предвиђени процес
нормализације, који је водио признању Косова, није трпео „отворена питања”.
8
Све ове уредбе биле су предмет оцене уставности на Уставном суду Србије на предлог
посланичког клуба Демократске странке Србије. Суд је непримерено и тенденциозно
одуговлачио са доношењем пресуда трпећи снажан политички притисак од стране власти.
Одлуке о неуставности донете су тек ступањем на мандат нове Владе. У свим пресудама
поменуте уредбе биле су поништене, али ни наредна нити иједна друга влада није применила
ове пресуде. О овоме детаљније видети у књизи Нечасни мук Уставног суда поводом Косова и
Метохије, Фонд Слободан Јовановић, Београд, 2013.
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том следу догађаја, нема сумње, он је главни актер, учесник који у
унутрашњим политичким приликама повлачи све конце:
- Био је главни преговарач тзв. Првог бриселског споразума
закљученог априла 2013. године, којим је пут постепеног признања Косова
обележен бољом кондиционом припремљеношћу Владе;
- Новембра 2013. године спровео је тешку репресију над Србима на
северу Косова када их је силом терао на албанске локалне изборе у четири
општине, а како овај подухват није уродио плодом, то је поновио фебруара
2014. године, са појачаним степеном репресије. Епилог: четири северне
општине ушле су у систем локалне самоуправе тзв. Косова;
- Формирао је своју странку на Косову која се уредно регистровала у
администрацији земље коју Србија наводно не признаје (2014);
- Прихватио је гашење Електродистрибуције Србије на северу Косова и
Метохије и оснивање ћерке-предузећа које делује као део косовског електроенергетског система (2015);
- Предао је лажној држави Косово међународни позивни број (2015);
- Прихватио је интегрисање српске полиције и правосуђа у
одговарајуће формације Косова (2017).
Ово су били примери активне политике предавања званично
непризнатој држави Косово управљачких полуга којима је Србија располагала
до потписивања Бриселског споразума. Тако су власти Србије саме
доприносиле пропагандној убедљивости западних сила о томе да „реалност на
терену” не иде на руку интересима Србије да сачува Косово и Метохију у
својим државним оквирима. Упоредо са овом активном политиком предавања
Косова тамошњим Албанцима, у опхођењу српских званичника са домаћом
јавношћу све се чешће могло чути да је Косово фактички (de facto) изван
сваког домашаја Србије. Тако се јавност Србије припремала на оно на шта се
Влада Србије обавезала већ јануара 2014. године, а то је и правно (de iure)
признавање Косова.
Бриселски споразум из априла 2013. године у којем се Србија не
помиње нити једном речју и где се већ у првој тачци каже да се оно што следи
има спровести по уставу и законима Косова, био је довољан разлог да ЕУ
крајем исте године донесе одлуку о отпочињању приступних преговора са
Србијом.9 Допуштајући ово, Унија је испоставила свој крајњи захтев Србији.
9

И Бриселски споразум је био предмет испитивања његове уставности на Уставном суду Србије,
такође по предлогу посланичког клуба ДСС. У претходној јавној расправи пред Судом, сви
позвани правни стручњаци (њих пет) оценили су да је реч о правном документу који својом
формом и садржином представља предмет чија се сагласност са Уставом Србије мора утврдити
имајући у виду уредан предлог за оцењивање. Уставни суд, поново после дужег оклевања, донео
је одлуку да је реч о политичком, а не правном документу, који као такав не подлеже поступању
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То је учинила 21. јануара 2014. године на првој међувладиној конференцији о
приступању, када је Влади Србије уручила Преговарачки оквир ЕУ, а ова га
уредно прихватила. У тачци 23. овог документа наводи се обавеза државних
органа да једним правним актом изврше признање Косова.10
Симптоматично је да је председник Републике тек средином новембра
2017. године, дакле готово четири године пошто је Влада Србије прихватила
ову обавезу, јавно изнео ову чињеницу и то непосредно после повратка из
Брисела. Председник је рекао да ЕУ неће дозволити да постанемо пуноправна
чланица без „правно обавезујућег документа на крају процеса нормализације
односа са Приштином” и додао да „није то признање, јер нико то још не
говори на тај начин, јер то говоре између редова”.11
И заиста, у ЕУ нико не говори о признању. Они само кажу: правно
обавезујући споразум Србије и Косова (дакле, два равноправна партнера) о
свеобухватној нормализацији односа. Значи, на правно обавезујући начин
(међународни споразум) прихватити све оно што још недостаје за пуно
признање Косова као независне државе. И столица у УН и место у УНЕСКО и
чланство у Савету Европе, па нека и они у међународној заједници који
подржавају Србију купе маркетиншки језик ЕУ и Србије да није реч о
признању. Нека купе и сви Срби ако им се у међувремену промени свест, на
чему се увелико ради.
Сада долазимо до најважнијег питања: да ли се ова стратегија
данашњих српских власти циљно спроводи политиком дати Косово низашта?
Погледајмо како стоје наводни добици Србије који су на једном тасу ваге, а
како губици изражени као дефинитивно признање Косова. Значи, вратимо се
на стратегију трговине која је остала као смоквин лист на жалосној голотињи
српске званичне политике.
Овде постоје два добитка о којима говоре српски званичници. Први је
наставак пута ка Европској унији, а други добијање Заједнице српских
општина за Србе на Косову, према слову Бриселског споразума.
Европска унија званично не гарантује чланство ни када Србија призна
Косово. Формално гледано, према условима приступања, ту постоји читав низ
овог Суда. Пре ће бити да је сама одлука Уставног суда политичка, а не правна, имајући у виду
евидентне правне последице примене Бриселског споразума, али и многе акте Владе (пре свега
њене закључке за његово спровођење) који имају несумњиви значај подзаконских аката.
10
Тај захтев утврђен је у алинеји члана 23. у којој се говори о „континуираном ангажовању
Србије...у циљу видљивог и одрживог унапређења односа са Косовом”. А потом се каже: „Овај
процес ће обезбедити да обе стране могу да наставе својим европским путем, избегавајући да
једна другу блокирају у овим напорима, и (процес, нап. С.С.) треба постепено, до краја
приступних преговора са Србијом да доведе до свеобухватне нормализације односа између
Србије и Косова у форми правно обавезујућег споразума, у намери да ће обе стране бити у
стању да у потпуности остварују своја права и испуњавају своје обавезе”. Документ је доступан
на званичном сајту Владе Србије.
11
Цитирано према извештају Политике од 17. новембра 2017.

32

обавеза, од којих неке уопште не познајемо, јер проистичу из сијасета
регионалних захтева који ће тек бити изложени. Али, није ово основни
проблем процеса приступања Србије Европској унији. Основни проблем
налази се у самој Унији, у њеној објективној немогућности ширења за
недогледно дуго време, много дуже од 2025. године којом се сада спекулише.
Европска унија је у дубокој кризи функционисања коју безуспешно решава
готово читаву деценију. Њен систем се претворио у систем антикризних мера
које су на делу већ годинама и које су некадашњу Унију претвориле у
прилично ауторитарну структуру. Наредбодавни начин управљања обележава
не само систем институција Уније него и политичке процесе у многим
државама чланицама. Уместо да врате систем у пређашњу равнотежу,
антикризни механизми образују нову структуру владања и моћи која ће се
тешко вратити на пут правне и демократске уније.12 У оваквом окружењу,
проширење ЕУ је стратешки и суштински немогуће. Али, то не значи да је
Унија променила своју политику проширења. Она само сада има другачију
функцију него раније: њена основна функција посвећена је данас
геополитичким, а не интеграционим циљевима.
Значи, овде за Србију нема добитка из више разлога од којих је сваки
довољан да о приступању не може бити ни озбиљног разговора, а камоли
озбиљне политике. Тога су свесни и многи јавни делатници, стручњаци и
поклонитељи европских интеграција Србије, па стога померају циљ и смисао
процеса приступања са пуноправног чланства на унутрашње реформе у
Србији. То може бити у реду само под једним условом: да се данашњи
Споразум о стабилизацији и придруживању замени другом врстом односа
Србије и ЕУ, те да се у складу са тим знатно ревидира данашња траса
приступања.
Други добитак за Србију је, као што је речено, Заједница српских
општина (ЗСО) на независном Косову. Српски политичари на власти од овога
су направили велику тему и наводну историјску шансу за српски народ у
покрајини. Заједница српских општина се представља као тешка, а успешна
концесија која је од ЕУ и албанских политичара извојевана изванредним
преговарачким напорима. Само се узгред може напоменути да су од
целокупног Бриселског споразума реализоване само обавезе одрицања Србије
од онога што је контролисала у покрајини. Али, није спроведена једина
концесија коју су наводно дали Албанци, а то је Заједница српских општина.
Али, основни проблем није у томе. Наиме, ова замисао о ЗСО,
садржана у шест од петнаест тачака Бриселског споразума, није никакав
новитет. Таква институционална могућност на нивоу локалне самоуправе
налази се у Анексу 4 Ахтисаријевог плана. Одредбе тог Анекса на општи
начин пренете су у устав Косова, чл. 124, а на детаљан начин у тамошњи Закон
12

О овоме више у мојој књизи Европска унија: систем у кризи, Издавачка књижница Зорана
Стојановића, Нови Сад, 2016.
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о локалној самоуправи, чл. 28 и 31. После више година, ове одредбе нашле су
се и у Бриселском споразуму. Из тих чињеница следи да су се високи
преговарачи српске стране, на челу са премијером и првим потпредседником
Владе, својски потрудили да се реализују одредбе из ових докумената, од
којих Србија ниједан није признала. Они су се, другим речима, заузели за
спровођење устава Косова, а да су, при том, драстично кршили устав земље
коју су представљали.
У сваком случају, јасно је да ни овде нема никаквог добитка ни за
Србију ни за косметске Србе.

ЗАКЉУЧАК
Закључак је једноставан: ова политика дала је Косово и Метохију
низашта. Једини успех у овој причи остварен је у повећаном рејтингу који
данашњи српски званичници имају у западним земљама. Порекло тог успеха
није за причу, ако не мислимо да и ова слова не поцрвене.
У оваквом fait acompli стању, којем је знатно допринео, председник
Републике отвара „друштвени дијалог”. Од када је дошао на власт, 2012.
године, повукао је низ активности државне политике да Србију доведе пред
свршен чин. Да је тада отворио јавну расправу и да је она била демократски
увод у референдум, он и његова политичка гарнитура остали би часни без
обзира на резултат референдума. Напротив, када је реч о стварној политици
према Косову и Метохији, од 2012. године није било манипулативног средства
кога се он и његови сарадници нису дочепали да би ствар довели до данашњег
стања. Зато и говоримо о политичкој стратегији као смишљеној и доследно
спроведеној. Као и у сваком режиму плебисцитарне диктатуре, нема средства
које се не би употребило за пројектовани циљ. Да се Косово и Метохија могло
продати, било би за њих боље, јер би се имали чиме похвалити. Али и овако,
циљ је остварен, или се бар очекује да буде.
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Јелена Вукоичић1

УНУТРАШЊИ ДИЈАЛОГ О КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
У СВЕТЛУ ПРОМЕНА НА МЕЂУНАРОДНОЈ ПОЛИТИЧКОЈ
СЦЕНИ
Сажетак: Контроверзни унутрашњи дијалог о Косову и Метохији, највећим
делом представља директан резултат растућих западних – америчких
притисака на Србију да се одрекне дела своје територије и омогући лажној
држави Косово добијање чланства у Уједињеним нацијама. Растуће америчке
притиске на Србију треба посматрати у светлу великих, тектонских промена
на међународној политичкој сцени које трају већ неко време и постају све
интензивније и све видљивије у глобалној заједници. Није тајна да се
Американцима жури да затворе сва отворена питања која се тичу остваривања
њихових стратешких интереса широм света, а разлог за то јесте постепено
опадање њихове, некада неприкосновене, глобалне моћи и све значајнија улога
Кине, Русије и неких других, незападних земаља на међународној политичкој
сцени. Заокруживање косовске државности уједно би значило и потврду
апсолутне америчке доминације на Балкану и у читавој Европи, али и даље
маргинализовање руског утицаја на Старом континенту, што је један од
основних циљева америчке спољне политике.
Кључне речи: Унутрашњи дијалог о Косову и Метохији, међународна
политичка сцена, Србија, Сједињене Америчке Државе, Европска унија,
Русија, Балкан.

УВОД
Најава Унутрашњег дијалога о Косову и Метохији, која је изненадно
дошла у јулу ове године, изазвала је низ бурних и опречних реакција у земљи
и иностранству. Док су једни овај потез српског председника Александра
Вучића доживели као храбар потез у циљу суочавања српске јавности са
проблемом који готово две деценије притиска српско друштво и чије се
решење не назире, други су дијалог доживели као параван за спровођење неке
одлуке која је можда већ донесена, а која би подразумевала одређене
рискантне и непопуларне политичке потезе, можда чак и признавање косовске
независности или давање „зеленог светла” за чланство лажне државе Косово у
Уједињеним нацијама.

1
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jelenavukoicic1@gmail.com

35

Спекулације о томе чему дијалог и зашто баш сада наставиле су се
протеклих месеци са несмањеним жаром, а аргументи за и против
свеобухватних разговора на тему јужне српске покрајине претворили су се у
прави мали политички рат који и даље траје. Дијалог је, у међувремену, и
званично почео, а част да га отворе имали су еминентни стручњаци из области
уставног права, универзитетски професори и најбољи познаваоци управо оне
области која и представља горући проблем савремене српске политике –
статуса Косова и Метохије.
Проблем Косова и Метохије датира деценијама уназад. И некадашња
Југославија и садашња Србија су на различите начине покушавале да
контролишу турбулентну ситуацију у јужној српској покрајини чија албанска
већина никада није осећала лојалност према држави Србије, већ су њихове
тежње увек биле сепаратистичке и ишле у правцу стварања такозване „Велике
Албаније”, замишљене албанске „супер-државе” која би, између осталог,
обухватала и делове Србије, Црне Горе, Македоније и Грчке. Тињајући
косовски проблем ескалирао је у другој половини деведесетих година прошлог
века када су се у његово наводно решење укључиле и велике западне силе на
челу са Сједињеним Америчким Државама. Американци су од првог дана
отворено подржавали сепаратистичке тежње косовских Албанаца чије су се
терористичке структуре, оличене у такозваној Ослободилачкој војсци Косова –
иначе класичној терористичкој организацији која се неко време чак налазила
на листи активних терористичких група Стејт Департмента, сукобљавале са
српским полицијским снагама, и држава Србија у тако неповољним
међународним околностима практично и није имала шансе да смири оружану
побуну на овом делу своје територије.
Хаос на Космету кулминирао је у пролеће 1999. године када је, након
одбијања званичног Београда да пристане на ултиматум којим би се Косову
гарантовао референдум о независности у року од три године, Србија сурово
бомбардована од стране НАТО пакта без одлуке Савета безбедности. Након 78
дана непрекидног бомбардовања и повлачења српских безбедносних снага са
косметске територије, јужну српску покрајину окупирали су Американци и
њихови европски савезници, а Београд је де факто и де јуре изгубио контролу
над највећим делом Косова и Метохије, изузимајући север покрајине и
поједине енклаве насељене већинским српским становништвом.2 Оваква
ситуација, која практично подразумева непостојање суверенитета државе
Србије на једном делу њене територије, траје већ готово две деценије, а
окупирана покрајина је, пре десет година, уз свесрдну помоћ и подршку
Сједињених Америчких Држава и Европске уније, прогласила и независност
коју је, до сада, признало 106 држава.3

2

Видети у: Милован Дрецун, Рат за Косово, Miba Books, Београд, 2013.
Више о лажној држави Косово видети у: Јелена Георгијевна Пономарјова, Разбојничка држава
Косово у светској политици, Evro Book, Београд, 2017.
3
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Упркос огромном притиску још увек највеће светске силе, Сједињених
Америчких Држава, лажна држава Косово, међутим, још није успела да
оствари свој главни циљ – добијање пуног државно-правног субјективитета
који би био постигнут уласком у Уједињене нације, али и неке друге
међународне организације које су, до сада, за Косово остале недостижне, као
што су УНЕСКО и Интерпол. Када је у питању улазак у УН, косовска
перспектива у овом тренутку не изгледа нимало ружичасто. Право на вето у
Уједињеним нацијама, као што је познато, има Русија чији су званичници
више пута изјавили да ће, у случају покушаја Косова да постане члан УН, они
своје право свакако искористити ако то од њих буде захтевала Србија.
Оваква ситуација којом се осујећују планови косовских Албанаца и
њихових ментора из Вашингтона већ неко време изазива појачану нервозу у
редовима америчких званичника који би хтели да заокруже свој косовски
пројекат и овој творевини, дубоко огрезлој у криминал и корупцију, обезбеде
чланство у Уједињеним нацијама, чиме би она добила пуни државно-правни
субјективитет. Из тог разлога, притисци на Србију не јењавају и саму
иницијативу Дијалога о Косову и Метохији свакако треба посматрати у светлу
константних западних притисака и уцена. Зашто је председник Вучић баш
прошлог лета покренуо ово питање, остаје предмет нагађања, али је готово
сигурно да Србија покушава да добије додатно време како би, у изузетно
тешком и осетљивом тренутку максимално појачаних америчких притисака,
можда успела да обезбеди повољнију преговарачку позицију. Са друге стране,
америчку и албанску нервозу треба посматрати и у једном другом светлу –
светлу великих тектонских промена на међународној политичкој сцени које
трају већ неко време и постају све интензивније и све видљивије светској
јавности. Није тајна да се Американцима жури да затворе сва отворена питања
која се тичу остваривања њихових стратешких интереса широм света, а разлог
за то јесте постепено опадање њихове, некада неприкосновене, глобалне моћи,
и све озбиљнија улога Кине, Русије и неких других, незападних земаља на
међународној сцени.

ЗАПАД VS. ИСТОК – ГЛОБАЛНЕ ПОЛИТИЧКЕ ПРОМЕНЕ И
ПРОЦЕСИ
Проблем Косова не може се посматрати одвојено од дешавања на
међународној политичкој сцени која је врховни арбитар косовског питања. У
последњих пар деценија, наиме, почеле су да се дешавају значајне промене у
светској политици и такав тренд ће се очигледно наставити. Опадање америчке
моћи, економско јачање Кине и неких других незападних земаља, повратак
Русије на међународну политичку сцену, доприносе стварању мултиполарног
света који већ подразумева, и у будућности ће све више подразумевати поделу
моћи између више регионалних и светских сила, уместо апсолутну доминацију
једне једине суперсиле. Истовремено, међународна политичка сцена је,
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нарочито у последњих неколико година, постала толико нестабилна да је
тешко давати било какве закључке чак и о блиској будућности. Тероризам и
друге безбедносне претње, климатске промене и велике миграције сасвим
сигурно ће доприносити променама у међународној политици и односима.
Срж и суштина тектонских промена у међународним односима заправо
се може свести на борбу за супремацију и главну улогу у глобалној
доминацији. Иако су по свим параметрима (политичким, економским и
војним) Сједињене Америчке Државе још увек најмоћнија светска сила,
њихова позиција више ни изблиза није тако сигурна и доминантна као што је
то био случај у последњој деценији двадесетог века када је Америка била на
историјском врхунцу своје моћи коју је, између осталог, доказивала и
злочиначким бомбардовањем СР Југославије и отимањем дела наше
територије. У овом тренутку највећи изазов за Американце јесте економска
доминација коју ће очигледно прву морати да препусте. Сједињене Америчке
Државе, наиме, још увек представљају водећу светску економску силу, али им
се дани на тој позицији полако одбројавају. Како је могуће видети из
статистичких података и економских кретања, у наредних десетак година, а
најкасније до 2030. године, свет ће добити новог економског лидера по свим
важећим параметрима и то ће бити евроазијски економски џин и доминантна
незападна цивилизација – Кина.

КИНА И БУДУЋНОСТ СВЕТСКОГ ПОРЕТКА
Кина је већ више од две године највећа светска економија, а позицију
водеће економске силе преузеће у наредних десетак година.4 До 2015. године
кинеска економија бележила је двоцифрен раст (у просеку 10% годишње)
током периода од три деценије. Последњих година кинески раст је успорен,
али он и даље износи између 6 и 7% на годишњем нивоу, што је далеко више
од раста западних земаља. Нешто спорији раст последица је трансформације
економског система из економије засноване на инвестицијама у локално
тржиште и извозу, у ону која се темељи на потрошњи и услугама. Пораст
потрошње последица је огромног пораста стандарда и куповне моћи
становништва. Некадашњи имиџ Кине, као земље сиромашних људи и јефтине
радне снаге, више не одражава реалну слику. Истраживања показују да ће до
2022. године 76% урбаног кинеског становништва припадати средњој класи.
Поређења ради, 2000. године тај број је износио само 4%. Када се погледају
цифре може се закључити колико је невероватна и импресивна ова економска
и демографска трансформација. У кинеским градовима је 2015. године живело
730 милиона људи. Чак и да се овај број не промени (а он ће сасвим сигурно
расти), до 2022. године више од 550 милиона Кинеза биће припадници средње
4

Видети у: Zheng Bjilan, „China’s Peaceful Rise to Great Power Status”, Foreign Affairs, Vol. 84, No.
5, pp.18-24, 2005.
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класе. Ова чињеница утицаће на то да само кинеска средња класа буде толико
бројна да чини трећу по реду најбројнију популацију једне државе на свету!
Трансформација кинеске економије довела је и дотле да Кина постане
највећи савремени извозник капитала, односно инвеститор у глобално
тржиште. У протеклом периоду Кина је постала један од највећих инвеститора
у Африци, Латинској Америци, Централној Азији, али, такође, и у Сједињеним
Америчким Државама и Европи. Кинеске инвестиције на инострана тржишта
2015. године износиле су 145 милијарди долара, што је довело до тога да Кина
претекне Јапан и избије на друго место највећих глобалних инвеститора.
Испред ње су (још увек) једино Сједињене Америчке Државе. Само у Европу и
Сједињене Америчке Државе Кинези су, исте године, инвестирали 38
милијарди долара.
Релативно успоравање кинеског привредног раста у протеклим
годинама довело је дотле да су поједини западни економски аналитичари
почели да „прогнозирају” скори крај кинеске економске експанзије или, чак,
тотални колапс економског система друге економске светске силе. Ово
класично западно (посебно америчко и британско) спиновање нема много
додира са реалношћу, као што је и иначе случај са сличним покушајима
дискредитације конкурената и противника у различитим сферама друштвеног,
политичког и економског живота. Кинеска економија расте спорије, зато што у
свом новом облику више не може да има двоцифрен раст, али стабилан раст од
6%, 7%, колико је износио прошле године, је нешто о чему Сједињене
Америчке Државе, као и све западноевропске земље могу само да сањају.
Треба истаћи да се Сједињене Америчке Државе још нису опоравиле од
економске кризе из 2008. године. Након рецесије из 2008. и 2009. године,
америчка економија је у просеку расла између 1,5 и 2,5% на годишњем нивоу.
Док неки амерички аналитичари и даље (у просеку на сваких пар месеци)
прогнозирају економски бум и пораст привредног раста на 3 или 4%, они
објективнији упозоравају на то да су 2% нешто на шта би Американци требало
да се навикну, с обзиром на чињеницу да реални економски показатељи не
упућују на то да ће се овај слабашни раст у ближој будућности значајно
мењати. Америка нема ниједан од параметара који би јој донео значајнији раст
и то је, највероватније, иреверзибилан процес. Са друге стране, Кина, иако
спорије, и даље расте на здравим основама, што ће неминовно довести не само
до промена на светској листи најмоћнијих економија, него и до промена на
међународној политичкој сцени.

НАДИГРАВАЊЕ ИСТОКА И ЗАПАДА У ПОЛИТИЧКОМ И
БЕЗБЕДНОСНОМ КОНТЕКСТУ
Економски раст Кине и других незападних земаља и пребацивање
тежишта економске моћи са Запада на Исток, које се увелико дешава, није
једини индикатор значајних промена у међународним односима. Логички
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гледано, економска моћ је темељ свих других врста моћи, најзначајније
политичке и војне, а Исток већ показује груписања, повезивања и стварања
савезништава која и сада представљају, а у будућности ће тек представљати
озбиљан изазов Западу.
Два формална савеза која постоје већ неко време, шире се и јачају, јесу
економски БРИКС и политичко-безбедносни ШОС. БРИКС чине велике
државе са економијама које убрзано расту и развијају се – Бразил, Русија,
Индија, Кина и Јужна Африка, док је ШОС – Шангајска организација за
сарадњу, савез који и даље прима нове чланове и о којем се говори као о
могућој, будућој незападној верзији НАТО пакта. Иако је засад непознато и
нејасно како ће се у будућности развијати и једна и друга организација, а
посебно ШОС, који због концепта на којем је настао природно представља
сферу интересовања аналитичара и познавалаца међународне политике, једно
се може рећи са сигурношћу.5 У тренутку у којем амерички председник
Доналд Трамп и лидери Европске уније не могу да се договоре око будућег
финансирања НАТО пакта и читаве идеје европске безбедности која очигледно
представља горуће питање на које нико у овом тренутку нема одговор, на
Истоку се шири и утврђује један нови блок у којем се, за разлику од Запада и
већине његових савезника, државе удружују не зато што тако морају, него зато
што у том удруживању виде свој сопствени интерес. Ове државе неформално
предводи Кина, као највећа економија међу њима и тренутно друга економска
сила у свету, али се, највећим делом, и у случају ШОС-а и у случају
економског савеза незападних сила БРИКС-а, ради о појединачно, политички,
економски и војно, јаким земљама које желе да, сходно својим потенцијалима
и снази, имају и већу моћ одлучивања и значајнију улогу на међународној
политичкој сцени која се убрзано мења.
У геополитичкој перспективи, Шангајска организација за сарадњу и
БРИКС вероватно ће постати платформа за реализацију пројекта „великог
троугла” који је замислио још Јевгениј Примаков – савеза Русије, Индије и
Кине. Дугорочни циљ ових земаља, као и осталих које се налазе у својству
чланова или посматрача наведених организација, сасвим логично, јесте
ослобађање од западног утицаја преко економских (Светска банка, ММФ) и
безбедносних (НАТО) система на чијем се челу налазе Сједињене Америчке
Државе. Оваква тежња је потпуно оправдана и логична, и не треба имати било
какве сумње у то да ће овај циљ бити остварен. Као што је већ истакнуто, Кина
је и сада највећа светска економија, а најкасније до 2030. године постаће и
највећа светска економска сила. Врло је вероватно да ће у међувремену на
друго место по економској снази избити Индија, што ће Сједињене Америчке
Државе спустити на трећу позицију. Економску снагу у светским размерама

5

Више о ШОС-у видети у: Yuan Jing-Dong, „China’s Role in Establishing and Building the Shanghai
Cooperation Organization”, Journal of Contemporary China, Volume 19, Issue 67, 2010.
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увек прате политичка и војна моћ и утицај, и планови Кине и њених партнера
сасвим сигурно иду у правцу сарадње и јачања и у овим правцима.
Последњих година Кинези су на годишњем нивоу редовно повећавали
улагања у своју војну индустрију у просеку за око 10 процената. Процене су да
ће се улагања Кине у војну индустрију удвостручити до 2020. године и да ће
износити 223 милијарде долара, што ће надмашити трошкове свих
западноевропских земаља. То ће још увек бити мање од половине онога што су
у протеклој деценији улагале Сједињене Америчке Државе, али када се
погледа тренд раста кинеских улагања, онда се види колико је ова цифра
импресивна и шта се може очекивати даље у будућности. На кинеска улагања
у војну индустрију, али и на јачање сарадње незападних земаља на пољу
безбедности, Запад већ годинама гледа са подозрењем у ишчекивању
евентуалног стварања новог војног савеза који би био противтежа НАТО
пакту.
Најближе томе јесте управо Шангајска организација за сарадњу, која
подразумева размену обавештајних података међу чланицама, заједничке
антитерористичке операције и борбу против сајбер тероризма на територији
централне Азије, али не и конкретну војну сарадњу. Да је формирање рускокинеског војног савеза опција у ближој будућности говоре и изјаве Владимира
Путина који не крије жељу да Русија прошири како економске тако и војне
везе са Кином, државом коју сматра својим најзначајнијим стратешким
партнером: „Оваква сарадња више није довољна. Зато смо започели разговоре
о свеобухватном партнерству и стратешкој сарадњи. Свеобухватно значи да
ћемо сарађивати на свим важним светским питањима, а стратешко значи да
ћемо придавати огроман значај сарадњи наших влада”, рекао је Путин још
крајем јуна прошле године, приликом посете Кини.
Како што је већ истакнуто, још се не може са сигурношћу тврдити
каква је будућност Шангајске организације за сарадњу, али оно што је сигурно
јесте да се између блока великих незападних држава, чија политичка,
економска и војна моћ непрестано расту, формирају и јачају савези чија ће
улога у доношењу кључних одлука на светској политичкој сцени бити све већа
и све значајнија. Природно је и неопходно да евроазијски простор, у којем се
све више концентрише економска, политичка и војна моћ, има и свој
безбедносни савез који ће моћи да одговори на регионалне изазове и претње.
Да ли ће се и када овај безбедносни савез трансформисати у војну алијансу
остаје отворено питање, али та могућност дефинитивно постоји. Невезано за
његову евентуалну трансформацију, евидентно је да ће ШОС наставити да јача
у будућности, како буду даље јачале његове појединачне чланице, а ниво
њихове међусобне сарадње зависиће од међусобних потреба. Оно што је
сасвим сигурно јесте то да је интерес земаља које се налазе у Шангајској
организацији за сарадњу стабилан регион, да оне имају ресурсе да заједнички
допринесу подизању нивоа безбедности у свом окружењу и да ће ти ресурси
само расти у будућности. Шангајска организација за сарадњу је, невезано за
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коначну формулацију њене природе, противтежа америчком утицају у
евроазијском простору, и ту своју улогу ова организација увелико показује.
Чланице овог савеза су државе које ће директно креирати блиску будућност
наше планете. Земље Евроазије, захваљујући свом економском успону којем
ниједна западна економија више не може да парира, већ су се наметнуле као
незаобилазни играчи на међународној политичкој сцени. У овом тренутку, та
снага се још увек огледа првенствено у економији, али, пре или касније, ове
државе ће се наметнути и као војне силе у мултиполарном свету чије
постојање Запад и даље у одређеној мери игнорише, али ће у неком, не тако
далеком тренутку, морати да призна.

ЕВРОПСКА УНИЈА, СРБИЈА И КОСОВО
Након завршетка ратова вођених крајем прошлог века на територији
бивше СФР Југославије и „обојене револуције” од 5. октобра којом је коначно
сломљен отпор Србије западном диктату, политика европских интеграција
прихваћена је од стране свих нових и старих балканских држава као најбољи
модел политичких и економских интеграција управо дезинтегрисаног простора
и пацификације проблематичног региона. Прва бивша југословенска
република која је ушла у Европску унију 2004. године била је Словенија, да би
јој се девет година касније придружила и Хрватска. Од балканских држава у
Унију су, 2007. године, такође ушле Бугарска и Румунија. Остатак полуострва,
познат и по западној кованици „Западни Балкан” нашао се изван граница
„званичне породице европских нација”, с тим што су поједине земље, као
Србија и Црна Гора, већ отвориле нека преговарачка поглавља, док су се Босна
и Херцеговина, Македонија, Албанија и парадржава Косово „заглавиле” на
самом почетку процеса приступања.
У међувремену је и сама Европска унија, која је деведесетих година
прошлог века и почетком овог, за бивше комунистичке државе углавном
представљала политички, а нарочито економски идеал, синоним за привредни
развој, висок стандард, безбедност и поштовање демократских принципа и
људских права – другим речима све оно чега је и те како недостајало у
комунизму, највише совјетском, а, додуше у нешто мањој мери, и
југословенском, прошла и тек пролази кроз огромну трансформацију. Шта ће
од ЕУ, онакве каква још увек постоји, на крају овог процеса остати, видеће се
у годинама које долазе, али већ сада је апсолутно јасно да ће се ове промене
одразити, прво и пре свега, на оне балканске државе које и даље чекају у
предворју Уније.6

6

Више о различитим аспектима кризе у ЕУ видети у: Desmond Dinan, Neil Nugent and William E.
Paterson (eds.), The European Union in Crisis, PALGRAVE, London, 2017; Giulio Meotti, „Europe
funds its own bloodbath“, Arutz Sheva, 04.01.2017, israelnationalnews.com; Patrick J. Buchanan, „Will
Multiculturalism end Europe?”, CNS News, February 15, 2011, http://www.cnsnews.com/blog/patrick-
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На Самиту Европске уније почетком марта, лидери неких држава,
између осталог Ангела Меркел и тадашњи француски председник Франсоа
Оланд, први пут су се јавно заложили за идеју Европе у више брзина, што је,
истини за вољу, концепт о којем се већ неко време говорило иза кулиса.
Овакав концепт наводно би омогућио оним државама које за то имају услове
да брже напредују, а онима које немају, да их у томе не спречавају. Овакав
план одмах је изазвао негодовање потенцијалних кандидата за „ЕУ у другој
(или трећој, четвртој..) брзини” који су се (оправдано) уплашили за своју
позицију и своју будућност унутар велике европске „породице”.
Одговор на питање шта би нове и сада јавне промене у европској
политици могле да значе за оне државе које се налазе у преговарачком процесу
нисмо морали дуго да чекамо. Пре неког времена су неки београдски медији
пренели информацију да се, према изворима из Немачке владе, пријем нових
чланица спустио на само дно листе приоритета Европске уније. Убрзо затим,
стигла је и нова информација која само потврђује оно што је већ дуже време
јасно. Према писању Новости, европски шеф дипломатије Федерика Могерини
„сервирала” је, на радној вечери с премијерима западнобалканске шесторке,
понуду да регион у наредном периоду постане нека врста „истуреног одељења
Европске уније”. Могеринијева је на састанку у Бриселу пренела лидерима из
Београда, Приштине, Сарајева, Скопља, Подгорице и Тиране да је ЕУ спремна
да политички не кочи даљи процес приступања, све док се не дође до крајње
инстанце, односно коначног уласка, али је нагласила да тачне рокове пријема
нових чланица, због многобројних проблема у самој Унији, у овом тренутку
није могуће предвидети.
Окарактерисано је да је овакав потез у великој мери изнуђен потребом
Брисела да се смири нервоза на Западном Балкану подигнута због осећаја да су
европске интеграције региона потпуно стављене ад акта. И сам састанак сазван
је са намером да се превазиђе тренутни негативни развој ситуације и да се све
стране ангажују – ЕУ на одржавању динамике преговора, а кандидати на
испуњавању преузетих обавеза.
Последњи потез Федерике Могерини, уз све недавне изјаве европских
званичника и објективно сагледавање укупних прилика у Унији у последњих
десетак година, довољно говори о томе каква је перспектива оних држава
Западног Балкана које су остале ван граница ЕУ да у њу, једног дана, уђу. Ако
за Србију и остале и постоји место у европској „породици” онда је то (можда)
некад у будућности у некој десетој брзини, за коју је врло неизвесно шта би у
ствари представљала и шта би конкретно Србија имала од те своје маргиналне
позиције.
Очигледна европска (без)перспективност Србију реал-политички
ставља у позицију у којој она мора рационално сагледати своје будуће опције
j-buchanan/will-multiculturalism-end-europe.
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и интересе невезано за званичну политику приступних преговора коју већ дуго
времена води. Другим речима, Србија може (и вероватно ће наставити) да
отвара и затвара поглавља и усклађује своје законе са законима ЕУ, али би
било ирационално да пристаје на сваки захтев Брисела (који је досад у односу
на Београд демонстрирао приличан уцењивачки капацитет) зарад обећања о
евентуалном приступању која су у овом тренутку углавном празна. Како
ствари стоје, преговарачки процес ће се вероватно одужити, а ако Београду у
некој догледној будућности и буде понуђена нека врста чланства, то неће
имати много везе са садашњим статусом држава чланица, као што ни ЕУ више
нема везе са Унијом која је постојала пре двадесетак година. У међувремену,
сасвим сигурно ће опадати и подршка грађана Србије европским
интеграцијама, а која, по расположивим истраживањима, већ износи испод 50
процената.
Оно што је сигурно, а што уједно представља највећу замку на
несигурном европском путу, јесте чињеница да ће се Србија суочавати са
економским и политичким притисцима из Брисела у процесу придруживања за
који више нико не зна да ли ће се уопште, и ако хоће на који начин, завршити.
Када је реч о економији, ЕУ ће, извесно, покушавати да стопира кинеске
инвестиције у одређене индустријске секторе, што се већ могло видети на
примеру Железаре Смедерево. Брисел, уосталом, већ годинама и на територији
Уније покушава да спречи преузимање одређених компанија од стране
кинеских инвеститора. С обзиром на укупну позицију Србије, она ће се
свакако суочавати са много већим притисцима него чланице Уније, али и друге
земље кандидати.
Већи проблем од економије, међутим, јесте политика и јасно је у којим
правцима иду и у којим ће ићи политички притисци на Београд. У овом
тренутку нејасно је, међутим, како ће се уопште даље кретати преговори о
чланству, али идеја према којој државе Западног Балкана треба да отворе и
затворе сва поглавља, односно заврше преговарачки процес, а онда „седну и
чекају” одлуку Брисела да ли ће их или не примити у чланство, и ако их
прими, како ће то чланство уопште изгледати, за Србију би представљала
огромну политичку цену о којој не би вредело ни расправљати. Пристати на
све услове Брисела (посебно оне који се тичу Космета и Русије) зарад
(евентуалног) чланства у „истуреном одељењу”, односно десетој брзини
Европске уније не би требало да буде ни опција за размишљање ни предмет
дискусије. Када се, међутим, погледа стање ствари у самој Унији, као и
тренутне политичке прилике на Балкану, велико је питање да ли ће до овог
„преломног тренутка”, односно финализације приступних преговора Београда
и Брисела уопште икад доћи, или ће се пут Србије и других земаља Западног
Балкана ка ЕУ интеграцијама претворити у пут којим већ деценијама
(неуспешно) иде Турска.
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ДИЈАЛОГ О КОСМЕТУ И ПРЕВИРАЊА НА МЕЂУНАРОДНОЈ
ПОЛИТИЧКОЈ СЦЕНИ
Када се узму у обзир тектонске промене у међународним односима,
јасно је да у овим новонасталим околностима косметски проблем добија једну
сасвим другу димензију. Опадање Запада (Сједињене Америчке Државе) и
уздизање Истока (Кина) за Србију и решавање проблема Косова су
истовремено позитивни и негативни процеси. Са једне стране, опадање
америчке моћи и јачање осовине Кина  Русија дугорочно има позитивне
ефекте на сложену, осетљиву и неповољну геополитичку ситуацију у којој се
Србија налази од распада СФРЈ. Русија већ неко време штити српске интересе
у Савету безбедности и без те заштите, српска, ионако тешка позиција, била би
далеко тежа. Уосталом, једино што ефективно спречава улазак лажне државе
Косово у Уједињене нације јесте руски вето, који је званична Москва више
пута децидно најавила у случају покушаја косовских Албанаца да добију
столицу у УН. Истовремено, кинеска експанзија у Европи такође има и тек ће
имати позитиван утицај на стабилност у региону, самим тим и у Србији.
Велике кинеске инвестиције на тзв. Западном Балкану, а посебно у Србији,
представљају најбољу гаранцију безбедности у будућности јер свака држава
првенствено гледа своје интересе, а ништа није изнад економских интереса. То
што Кина посматра Србију као логистичку базу за своје ширење на Старом
континенту, због геостратешког положаја и војне неутралности наше земље,
само је још један позитиван сигнал за даљи развој сарадње две државе.
Са друге стране, међутим, у јачању Евроазије и слабљењу Запада,
крију се и опасности за Србију. Опадање америчке моћи већ неко време
изазива врло приметну нервозу Вашингтона и сасвим је сигурно да ће тензије
у оквиру самог америчког друштва расти и да ће Американци настојати да
ојачају и утврде своје глобалне позиције, првенствено у оним регионима у
којима су већ војно и политички доминантни. Један од тих региона је свакако
Европа, а у оквиру ње, Балкан или, још прецизније, Западни Балкан. С обзиром
на то да су једине европске земље које нису увеле санкције Русији Србија и
Република Српска, а да је питање Косова и Метохије још увек нерешено,
самим тим што тзв. Косово није добило столицу у Уједињеним нацијама, није
тешко претпоставити у којем ће се правцу кретати даљи америчким притисци.
Према писању неких медија, Вашингтон је Београду дао 18 месеци да заврши
бриселске преговоре, што није потврђена чињеница, али би врло вероватно,
логички гледано, могла да буде истинита. Јасно је да притисци на Србију,
везано за проблем Космета, расту и иницијативу о унутрашњем дијалогу
морамо да посматрамо у контексту тих притисака.
Уколико Србија не буде „послушна”, а послушност у овом случају
значи потпуну капитулацију и омогућавање Косову да добије место у
Уједињеним нацијама, Сједињене Америчке Државе би, по свом старом и
опробаном рецепту, могле да изазову дестабилизацију на самом Космету, али
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и у читавој Србији. И један и други сценарио су већ виђени и врло је могуће да
би опет могли да се понове. У оваквим случајевима не постоји много тога што
Србија може да уради, посебно када се ради о територији Косова и Метохије
на којој Београд ни де јуре ни де факто нема контролу, осим када је реч о
северу Космета где је ситуација ипак нешто другачија. Са друге стране,
америчка петооктобарска револуција у Србији, као и велики број сличних
„обојених” (сорошевских) револуција широм света, од Украјине до Либије,
које су организовали, финансирали и спровели агенти америчке „дубоке”
државе, даје нам за право да страхујемо од сличног сценарија и у Београду,
уколико Вашингтон процени да српске власти нису довољно „кооперативне”.

ЗАКЉУЧАК
Оно што је сасвим сигурно у овом тренутку јесте чињеница да ће
западни, тј. амерички притисци на Србију у наредном периоду расти и да
постоји могућност дестабилизације, како простора Косова и Метохије, тако и
читаве Србије, уколико Американци процене да власт у Београду није
довољно „кооперативна”. Нажалост, српски маневарски простор, као и много
пута до сада, није претерано велики и биће потребна велика политичка
умешност како би се притисци, бар донекле, амортизовали и како безбедносна
ситуација у земљи не би измакла контроли. Најбоља и једина политика коју
званични Београд може да води у овом тренутку јесте политика балансирања, с
обзиром на чињеницу да никаква директна конфронтација са Сједињеним
Америчким Државама није реалполитичка опција, као што није ни опција
прекид комуникације са свима који желе да натерају Србију да се сама одрекне
дела своје територије.
Српска политичка стратегија требало би да се сведе на куповину
времена, у евентуалном ишчекивању неких превирања на међународној
политичкој сцени која би можда могла да нам иду у корист. Унутрашњи
дијалог о Косову и Метохији требало би што дуже одуговлачити, а неких шест
до осам месеци могло би да се добије и расписивањем ванредних
парламентарних избора. Ништа од овога, наравно, не гарантује позитиван
исход у тренутно напетој и ризичној ситуацији, али, објективно, политичке
околности су такве да Србија нема превише опција којима би у овом тренутку
могла ефективно да заштити свој национални интерес на Косову и Метохији.
Најзначајнији циљ у наредном периоду свакако ће бити одржавање
стабилности у земљи с обзиром на то да је реално очекивати да ће неке
западне структуре, у сарадњи са појединим локалним политичким факторима
и невладиним сектором, настојати да изазову дестабилизацију политичких и
безбедносних прилика у држави како би се она у потпуности ставила под
западну, односно америчку контролу. Такав апокалиптички сценарио
представљао би најгори могући развој и онако неповољне ситуације и од
кључне је важности радити на томе да до њега ни у ком случају не дође.
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Последње што Србији у овом тренутку треба је нови 5. октобар који би, у овом
случају, имао далеко горе последице него што је имала „обојена револуција”
из 2000. године. Србија још увек има шта да брани и шта да заштити, али,
нажалост, она, такође, још увек има и шта да изгуби и о томе морају да воде
рачуна сви релевантни фактори у држави.
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Божидар Фoрца1

ДОМАШАЈИ УНУТРАШЊЕГ ДИЈАЛОГА
О КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
Сажетак: Председник Републике Србије Александар Вучић позвао је
свеколику унутрашњу јавност на дијалог о Косову и Метохији. Том позиву
одазвала се извршна власт, Црква, Српска академија наука и уметности,
академска заједница, политичке странке на власти, део опозиције и део
цивилног друштва. С обзиром на то да није сасвим прецизно утврђено шта, у
суштини, значи тај унутрашњи дијалог, овај рад је покушај да се дијалогу
председника државе и домаће јавности приступи са више аспеката. Конклузија
захвата предмета рада јесте утврђивање домашаја дијалога о Косову и
Метохији у унутрашњим и спољним оквирима, пре свега са аспекта фактичког
стања процеса на и око јужне српске покрајине, како је третира актуелни
Устав Републике Србије. Резултанта дијалога о Косову и Метохији, у
суштини, треба да буде почетак процеса успостављања Националне
стратегије.
Кључне речи: дијалог, надлежности председника Републике, фактичко стање
на Косову и Метохији, домашаји дијалога, Национална стратегија.

УВОД
„Заклињем се да ћу све своје снаге
посветити очувању суверености и
целине територије Републике Србије,
укључујући и Косово и Метохију као
њен саставни део, као и остваривању
људских и мањинских права и слобода,
поштовању и одбрани Устава и закона,
очувању мира и благостања свих грађана
Републике Србије и да ћу савесно и
одговорно
испуњавати
све
своје
дужности.”2
О узроцима и последицама распада (неки кажу – разбијања) бивше
СФР Југославије доста тога је написано и казано. Приступи претходном,
1

Проф. др Божидар Форца, редовни професор Факултета за пословне студије и право
Универзитета „УНИОН – Никола Тесла” у Београду.
2
Текст заклетве приликом ступања на дужност председника Републике пред Народном
скупштином, „Устав Републике Србије”, Службени гласник РС, бр. 98, 2006, члан 114. став 3.
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математички казано, имају форму једначине са више непознатих. Филозофски
посматрано, трагање за смислом и истином као таквом, кад је распад СФРЈ у
питању, остали су недокучени, јер истина је једна, али постоје различита
виђења објективне стварности. У социолошком смислу поимано, друштвени
процеси који оду далеко не враћају се у првобитно стање. Правни аспект
конкретног проблема распада СФРЈ – проглашење независности Косова, бар
на одређено време стопиран је ставом Међународног суда правде у Хагу, а као
одговор на питање које су власти Републике Србије тада поставиле, које многи
сматрају несувислим – да ли је „Декларација о независности Косова у складу
са међународним правом?”
Почетна иницијатива решавања питања на и око Косова и Метохије,
након рата СР Југославије и НАТО или агресије НАТО на СР Југославију
1999. године, акцептирана у Резолуцији 1244 Савета безбедности УН након
пропале Ахтисаријеве мисије, на волшебан начин измештена је у надлежност
Европске уније. Србија постаје објекат безбедности ЕУ, а Бриселски споразум
из 2013. године постао је оквир у којем се, за сада, мало успешно (бар по
српску страну) одвија дијалог на релацији Београд – Приштина, како тумачи
домаћа политика, односно Косово – Србија, како га посматра албанска страна,
али и део светске јавности.
Фактичко стање на Косову и Метохији, између осталог, карактерише
следеће: 1) проглашену независност Косова признало је преко 110 држава
света, међу којима и три од пет сталних чланица Савета безбедности УН, 2) са
Косова је интерно расељено (прогнано) на стотине хиљада житеља, углавном
српске националности, са малим (занемаривим) постотком повратка, 3)
Резолуцију 1244 СБ УН помиње само српска страна (и „пријатељи”), док се на
супротној страни (албанска) очекује њена ревизија, 4) спровођење кључне
одреднице Бриселског споразума – формирање Заједнице српских општина,
скоро је у потпуном застоју, а проналажење разлога за то је посебна тема, 5)
трговинска размена између Косова и остатка Србије је међу највећима у
региону, кад је Србија у питању, 6) Косово је потписало Споразум о
стабилизацији и придруживању који је ратификовала Парламентарна
скупштина ЕУ, 7) на Косову је у току формирање оружаних снага (војске)
Косова, што de facto свесрдно потпомажу западне земље, иако се de iure могу
чути супротни ставови и 8) Српска заједница на Косову и Метохији, након
избора 2017. године, ушла је у владу Рамуша Харадинаја. Било како било,
Србија не функционише на Косову и Метохији, иако је то, по Уставу из 2006.
године (преамбула) – део територије Републике Србије.
У претходно описаним (неким) условима фактичког стања на Косову и
Метохији, председник Републике Србије Александар Вучић позива
унутрашњу јавност на, како медији пренесоше – дијалог о Косову и Метохији.
Здраворазумски посматрано, поставља се питање – дијалог о чему? На то
питање сâм председник Вучић није дао јасан одговор. Углавном, метафорични
су ставови председника Србије, типа – да не очекујемо што је нереално и да не
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дамо што се дати не сме. У једном је председник изричит, а то је да ће изнети
свој став након што саслуша саговoрнике. Опет здраворазумско питање – како
ће председник да саслуша саговорнике? Наиме, са саговорницима (бар не са
већином) председник неће, нити је то физички могуће, директно разговарати,
већ ће то чинити ad hoc формирани тимови. Са друге стране, и питање-дилема
– да ли то значи да неће бити разговора, јер ће председник рећи свој став
након што саслуша (све?) саговорнике?
У трагању за одговором на питања – дијалог о чему и како ће се дијалог
водити, овај рад је операционализован у следећа питања: 1) аспекти теоријског
одређења појма дијалог, 2) надлежности председника Републике и 3) домашаји
унутрашњег дијалога о Косову и Метохији.

АСПЕКТИ ТЕОРИЈСКОГ ОДРЕЂЕЊА ПОЈМА ДИЈАЛОГ
Када је у питању изворно (етимолошко) значење речи дијалог, у
речницима налазимо истоветно тумачење да тај термин потиче од грчке речи
dialogos, што значи разговор (или: говор) у двоје; уметничка форма у античкој
филозофији коју су створили софисти, Сократ и, нарочито, Платон3. Са друге
стране, термин dialogos означава и стилску фигуру – дијалогизам, у којој су
„удружени питања и одговор: писац самога себе пита и одговара, или другога
пита и сам одговара”4.
Приступ термину дијалог, као вештачкој кованици грчког dia/log
(dia=dva, dve; log=reči) критиковао је Фатмир С. Бачи, који тврди да је то
погрешно превођење. По његовом схватању, у питању је шири аспект који у
себи садржи тријаду: прорачунавање-одвојеност (раскол)-отварање5.
Реч разговор у језицима на нашим просторима означава размену речи и
уз њих везаних појмова, односно, у најширем смислу, комуникацију између
двоје или више људи. У ужем смислу се под тиме подразумева искључиво
вербална комуникација, па се тада користи израз конверзација. За разговоре
који су више формалне природе, односно имају ограничену или унапред
одређену тему, користи се израз расправа.
Без даље шире расправе о значењу термина дијалог, сматраћемо да тај
термин одговара нашој речи разговор или расправа. У даљем, термину дијалог
приступићемо са аспеката његовог филозофског поимања и коришћења у
политици – политички дијалог.

3

М. Вујаклија, Лексикон страних речи и израза, Просвета, Београд, 1985, стр. 218.
Исто.
5
http://sandzakpress.net/dijalog-to-je-covjek (27.10.2017).
4
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Филозофски аспект дијалога
Сва филозофија се може поимати као анализа интерсубјективне праксе,
дијалога и комуникације, како тумачи Карл Јасперс6. Израз сва три наведена
појма јесте комуникација у интерсубјективној пракси, као јединој аутентичној
пракси. Само у комуникацији с другим могуће је афирмисати н посебно и
специфично индивидуално и различито што припада свакој егзистенцији и на
бази чега се уопште појављује нешто као егзистенција. У комуникацији је
садржан и исказан појам истине, правде, слободе и мира међу људима.
Дијалог (разговор) јесте најиманентнији простор људског. То је
пронађени облик комуникације међу људима у коме оно Ја, субјективност,
налази своју потврду и признање у оном Другом. Ту, и само ту, нема
подређеног и надређеног; нема хијерархије вредности; нема слабијег и јачег,
бољег и горег, истинитог и лажног, јер онај први свој идентитет и легитимност
стиче тек у оном другом, и обрнуто7.
Није сваки дијалог истински разговор. Истински разговор потиче из
егзистенцијалне потребе човека да ступа у комуникацију са другим људима.
То је чиста „безинтересна” (не лична) веза међу људима, јер сваки (лични)
интерес онемогућује истински дијалог и претвара га у место сукоба и мржње.
Истински разговор нас води томе да своју пристрасност (нагон, жељу, наду,
интерес...) толико држимо под контролом да онај други не постане и не остане
невидљив. Морамо научити да поштујем друге и друго. Дакле, истински
разговор је нешто највише што се може догодити међу људима. Истински
разговор је онај који нас отвара према другима, којим успевамо да
превазиђемо наше дотадашње погледе на неке ствари, којим успевамо да
изађем из оквира властитог мишљења. Тај разговор нас извлачи из нашег
ограниченог хоризонта са ког посматрамо ствари, јер сваки хоризонт је
(нечим) ограничен. Стога, разговор не мора да се заврши само некаквим
договором или закључком да би био успешан. То значи да смо спремни на
потпуно различито разумевање ствари о којој је реч, јер је основна сврха
разговора да саговорнике отвори према самој ствари о којој је реч, да активира
њихове максималне могућности. Прастара изрека гласи – док траје разговор,
није могућ рат. Рат настаје само онда кад престаје разговор.
Кључна категорија (Гадамер) по којој се вреднује истински разговор
јесте искреност, којом се исказује језичка могућност сусрета човека са
светом8. Та категорија (искреност) има своју логику, која омогућује човеку
смислену релацију према свету у коме живи, логику која „регулише” сваки
разговор и чини је обавезујућом за саговорнике. На почетку бејаше реч – каже
хришћанска теологија.
6

В. Симеуновић, Интерсубјективност, дијалог и комуникација,
epub.ff.uns.ac.rs/index.pbp/arhe/article/viewFile/374/389 (28.10.2017).
7
Исто.
8
Исто.
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Политички дијалог
Политичко деловање у великој је мери језичко деловање чији је главни
циљ, за разлику од филозофског поимања дијалога, убеђивање слушаоца у
одређени поглед на друштвена и политичка питања. Језик политике у
савременом друштву употребљава стереотипне метафоричке обрасце који се
изнова понављају и они су већином идентификовани и анализирани у домаћој
и страној лингвистици и социологији. Језик политике се, у критичкој анализи
дискурса и социолингвистичким теоријама и школама из којих је настала,
посматра, пре свега, као политички дискурс9.
Време је кретање кроз простор, а једна од најустаљенијих и
најделотворнијих појмовних метафора у политичком дискурсу јесте:
спровођење одређене политике је кретање ка циљу. Ова „специјализована”
метафора, са ограниченим доменом употребе (политика) заправо је само
подврста примарних структурних метафора које укључују путовање и
напредак. Те појмовне метафоре, које су карактеристичне за свакодневно
мишљење и говорење, као и различите специјализоване дискурсе, јесу:
дугорочне, сврсисходне активности су путовање, живот је путовање и човек
је путник кроз живот/време. Руку под руку са овим структурним метафорама
иде и примарна оријентациона метафора: боље је напред. Овде би ваљало
нагласити да је појам напретка у апстрактном смислу боље дефинисати
помоћу метафоричког сценарија путовања, а не сликовне схеме кретања, јер се
ова два концепта разликују управо по својој сврси – за разлику од кретања
(које може бити и лутање без циља), путовање увек има одређен циљ10.
У метафори време је кретање кроз простор, разликујемо прошло,
садашње и будуће време. Однос човека према том кретању може бити
статичан и динамичан. У статичном поимању времена, човек стоји у садашњем
тренутку, а временске јединице или догађаји се крећу ка њему,
приближавајући му се из будућности. Након што су се сусреле са њим, оне
пролазе место садашњег тренутка и удаљавају се од човека на равни
прошлости (нпр. Ближи нам се Божић.) С друге стране, у динамичном моделу
концептуализације времена, човек се креће по линеарном простору времена,
чиме се садашњи тренутак увек помера са њим. Остављајући иза себе
временске јединице (које, након што их је прошао, постају прошлост), он се
окренут лицем креће и приближава временским јединицама у будућности (нпр.
Она храбро корача ка будућности. Оставио је своју бурну прошлост за
собом.). Када је у питању политички дискурс, примећујемо да се
најпродуктивније метафоре заснивају на динамичном моделу времена, док се
9

М. Подолшак, Пут ка бољој будућности: критичко-когнитивистичка анализа темпоралних
метафора у српском политичком дискурсу,
https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2015/download/1241_1e180f89fbf8824fd56371ea1bcd287a
(26.10.2017).
10
Исто.
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статични модел углавном употребљава у устаљеним изразима или у функцији
дискредитовања политичког противника. Разлог због ког је динамични модел
чешће заступљен јесте његова убеђивачка моћ, јер оставља утисак самовољног
кретања ка одређеном циљу у будућности, тј. активног учешћа у задавању и
постизању политичког циља.
Једна од последица употребе појмовних метафора у политичком
дискурсу јесте релативизација прошлости, јер се она веома лако може
различито конципирати, те тако постаје предмет субјективног тумачења. Када
се појмовне метафоре употребе са циљем релативизације прошлости и
садашњости, површинске реализације појмовних метафора доиста више нису
само језички украс, већ моћно дискурзивно средство легитимизације себе и
сопствене политике, односно дискредитације мишљења противника и његове
политике11.

НАДЛЕЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
У Уставу Републике Србије, члан 112, утврђено је да председник
Републике:
1. представља Републику Србију у земљи и иностранству,
2. указом проглашава законе, у складу с Уставом,
3. предлаже Народној скупштини кандидата за председника Владе,
пошто саслуша мишљење представника изабраних изборних листа,
4. предлаже Народној скупштини носиоце функција, у складу са
Уставом и законом,
5. поставља и опозива указом амбасадоре Републике Србије на основу
предлога Владе,
6. прима акредитивна и опозивна писма страних дипломатских
представника,
7. даје помиловања и одликовања,
8. врши и друге послове одређене Уставом.
Председник Републике, у складу са законом, командује Војском и
поставља, унапређује и разрешава официре Војске Србије12.
У широј јавности, како стручној, тако и оној другој, постоји широко
распрострањено уверење да у систему парламентарне демократије, какав је и у
Републици Србији, председник Републике нема значајна овлашћења, какве су,
на пример, надлежности Народне скупштине или Владе. Тако редакција Profi
11
12

Исто.
„Устав Републике Србије”, Службени гласник РС, бр. 98, 2006.
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Sistem-a тврди: „Знамо да се Србија определила за парламентарни систем, не
за председнички. Правна наука каже да не постоји полупредседнички систем.
Све ово, иако се председник Републике бира непосредно, дакле, ужива велики
легитимитет, ипак његова овлашћења нису у сразмери са таквим начином
избора”13. Према наводима те редакције, осим Устава, прописи који се
примењују у вршењу овлашћења председника Републике јесу:
- Уставни закон за спровођење Устава Републике Србије („Службени
гласник РС”, бр. 98/06)
- Закон о председнику Републике („Службени гласник РС”, бр. 111/07);
- Закон о избору председника Републике („Службени гласник РС”, бр.
111/07 и 104/2009-др. закон);
- Закон о помиловању („Службени гласник РС”, бр. 49/95, 50/95-исп.);
- Закон о објављивању закона и других прописа и аката („Службени
гласник РС”, бр. 45/13);
- Кривични законик („Службени гласник РС”, бр. 85/05, 88/05-испр. и
107/05-испр. 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 и 108/14 и 94/2016);
- Закон о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-испр. и
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-одлука УС, 72/12, 7/14-одлука УС и 44/14);
- Закон о државном печату Републике Србије („Службени гласник РС”,
бр. 101/07);
- Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС”,
бр. 101/07);
- Закон о Уставном суду („Службени гласник РС”, бр. 109/07, 99/11,
18/13-одлука УС и 40/15-др. закон и 103/2015);
- Закон о одбрани („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09-др.
Закон, 04/09-др. Закон, 10/15);
- Закон о Војсци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09,
101/10-др. Закон, 10/15, 88/15-одлука УС);
- Закон о спољним пословима („Службени гласник РС”, бр. 116/07,
126/07-испр. 41/09);
- Закон о основама уређења служби безбедности Републике Србије
(„Службени гласник РС”, бр. 116/07, 72/12)14.
У сваком од наведених прописа регулисана је надлежност (овлашћење)
председника Републике. Такође, у делу тих прописа, као на пример у Закону о
13
14

http://www.pravniportal.com/nadleznost-mandat-i-izbor-predsednika-republike/(28.09.2017).
Исто.
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председнику Републике, утврђено је да председник Републике доноси указе,
одлуке, правила, наредбе, наређења и друге правне акте који су одређени
законом15. Такође, у Закону о председнику Републике прецизирано је за шта
председник доноси указ, а за шта одлуку.
Из наведених ставова базираних на прописима којима се уређује
извршење овлашћења председника Републике, углавном се може видети (за)
ШТА је председник овлашћен, као и акти које, с тим у вези, доноси. Међутим,
нема посебног прописа којим је регулисано КАКО председник Републике
практично поступа у извршавању својих овлашћења, као, на пример,
Пословник о раду какав имају Народна скупштина и друга колективна тела.
Ако је неспорна чињеница да председник Републике нема „велика”
овлашћења, такође, у јавности је распрострањен став да су, у нашој новијој
историји, поједини председници Републике, ипак, у практичним поступању
„сами себи” давали већа овлашћења од прописаних. Ако овога пута изузмемо
Тита, јер он није био председник Србије, такав став, обично, везује се за
председнике Слободана Милошевића и Бориса Тадића, а све више и за
Александра Вучића. Свакако, има и другачијих тумачења. Неки ће рећи – ми
смо (историјски посматрано) таквог кова да нам треба „чврста рука” (вођа).
Други, пак, у председнику гледају баш „вођу” који у себи акцептира једну
политичку идеју и, стога, разумљиво је и да поседује моћ de facto, иако је de
iure нема. Стога, у вишепартијском систему од 1990. године, само је Томислав
Николић, као председник Републике, замрзнуо страначко чланство за време
председничког мандата, иако је био председник странке која је победила и на
парламентарним и на председничким изборима. Оно што коинцидира са темом
овог рада јесте чињеница да је управо Томислав Николић, док је био
председник Републике, понудио својеврсну платформу о Косову и Метохији,
коју Влада, чији је председник био Александар Вучић, никада није ставила на
свој дневни ред, а поготово не на расправу (дијалог) најшире унутрашње
јавности.
Ако све претходно ставимо на једну страну, поставља се питање –
одакле извире материјално право председника Републике да отвори дијалог са
најширом унутрашњом јавношћу о Косову и Метохији. То право, у суштини,
можемо потражити у следећем: (1) члан 1. Закона о председнику Републике –
Председник Републике изражава државно јединство Републике Србије, (2)
тачка 1. члана 112. Устава – представља Републику Србију у земљи и
иностранству и (3) тачка 8. члана 112. Устава – врши и друге послове
одређене Уставом. Ипак, пре би се рекло да дијалог припада категорији
формалног права, у које спада и доношење указа и других прописа од стране
председника Републике.

15

„Закон о председнику Републике”, Службени гласник РС, број 111, 2007, чл. 24. став 1.
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ДОМАШАЈИ ДИЈАЛОГА О КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
Да бисмо што конкретније дали одговор на насловљено питање о
домашајима дијалога о Косову и Метохији, прво се треба осврнути на то како
је најава дијалога од стране председника Вучића примљена у јавности. При
томе, свесно ћемо избећи консензус ЗА ДИЈАЛОГ, који долази од стране
партијских „другова” (СНС), али и увредљиве (за личност председника) тонове
неких политичких (партијских) противника.

О чему ће се водити дијалог
Чињеница је да председник Вучић није јасно саопштио о чему ће се
водити дијалог, већ је користио изразе: (1) „да се погледамо у огледало” и
„видимо своје недостатке”; (2) „да престанемо да забијамо главу у песак” и (3)
„да покушамо да будемо реални”; (4) „да не будемо бахати и арогантни” (иако
смо „јачи него што смо били”); (5) да се одрекнемо наших „митова и сукоба”,
али да се (6) „не одричемо свих наших националних и државних интереса”
(неких свакако); (7) да донесемо „трајно решење” које ће спасити „животе
наше деце”; (8) да будемо спремни на „дугачак, замршен и болан процес” који
треба да промени „нашу колективну свест”, која „сваки договор доживљава
као пораз”16.
Да председник Вучић није прецизно саопштио шта жели и о чему да
разговара тврди и аналитичар Душан Јањић, који каже: „Вучић очигледно сада
мора да иде на испуњавање свега онога што је потписано и свега онога што
спада у Оквирни споразум о нормализацији односа са Косовом из 2013.
године, што је и разлог његовог позива на унутрашњи дијалог о Косову”. Он
наводи које све препреке Србија треба да уклони: „Треба отклонити све
баријере пословању, укинути све паралелне институције на Косову које су
поновно обновљене; то даље значи прихватити постојање војске Косова;
прихватити без икаквих уцена чињеницу да косовски Срби учествују у
институцијама Косова; то значи да нема више акција какве су биле против
чланства Косова у разним међународним организацијама – у УНЕСКО, у
Интерполу и другима; то, дакле, значи да се тиме Србија обавезује да не води
активну кампању ни против уласка Косова у Генералну скупштину
Уједињених нација.” Јањић јасно истиче шта то све Вучић још треба да уради:
„Ту још увек недостају две важне ствари: да се види шта је његова платформа
за Косово и, друго, да се створи атмосфера дијалога. Ми тренутно имамо,
захваљујући и Вучићу – наравно, није он једини кривац – једну медијску
харангу против свакога ко каже ишта што није у складу са изјавама Вучића.
Дакле, мислим да је нешто друго потребно Вучићу и његов текст управо иде у
16

http://www.nspm.rs/politicki-zivot/unutrasnji-monolog-ili-kako-aleksandar-vucic-zamislja-dijalog-okosovu.html?alphabet=l (28.10.2017).

56

том правцу: како створити једну симулацију дијалога и имати један нови
алиби за поделу одговорности за одлуке које су већ донете”, оцењује Јањић17.
О најави формирања тима Владе за подршку дијалога и другог круга
разговора, о чему је говорила председница Владе (Брнабић), Јањић каже:
„Било би јако добро да председник направи тај тим, и да тај тим, а не
бирократе из Владе, прати оно што се зову поруке, да анализира. Овако, бојим
се да је ово најава оних фамозних консултација поводом разних закона које
Влада ради и који се заврше са пет до шест кругова масовних скупова на
којима људи говоре или не говоре”. Он додаје да још увек није јасно шта ће
бити и стварни задаци радне групе, али ни да се фаза унутрашњег дијалога у
којој ће она учествовати не може назвати другом, јер Србија, према његовој
оцени, није имала ни прву фазу.” То није фер и није добро, јер ако сте имали
неку прву фазу, шта год то било, и консултације са странцима унутар
кабинета, унутар Владе, наступе појединаца које сте анализирали, онда ви
морате да упознате с резултатима прве фазе. Дакле по мени, прве фазе није ни
било, премијерка има неку своју унутрашњу агенду и она с њом разговара”,
додаје Јањић.18
Челници партија које су у коалицији са СНС, као функционери на
власти, дају безрезервну подршку председнику Вучићу да отвори дијалог о
Косову и Метохији, а имају и конкретне предлоге. Тако на пример, Расим
Љајић изјављује: „Позиву председника државе на унутрашњи дијалог о
решавању питања Косова треба да се одазову све странке и кажу шта мисле о
том важном државном питању”. Он је додао да је то добра иницијатива
председника коју треба све политичке странке да искористе. „Не треба више да
се кријемо иза разних флоскула – не дамо Косово или дајемо Косово. Свака од
странака треба да изађе са ставом шта мисли о том важном државном питању.
Ми смо као странка конкретно изашли”, рекао је Љајић за ТВ Пинк.
Појашњава да се њихов предлог односи на стабилизацију односа у три фазе,
без признавања, са међупериодом од пет година да се види како то
функционише. „Након тога следе државне и међународне конференције о
решавању коначног статуса Косова”, закључио је он.19
Три фазе предлога странке коју води, Љајић је обзнанио разним
медијима. „Циљ тог процеса треба да буде нормализација, без признања, и то у
неколико фаза”, рекао је Љајић и изнео платформу коју ће предложити
председнику Александру Вучићу, до нормализације, у три фазе. Прва фаза
преговора подразумева да се омогући потпуна економска сарадња са Косовом.
17
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У овом тренутку, преко административне линије извози се роба вредна преко
400 милиона евра годишње, али би то, истиче, могло бити двоструко више,
уколико не би постојале правне и политичке препреке. „Мислим на слободни
проток људи, роба и капитала. Треба рушити све баријере које то
онемогућавају. Србија не може имати више политички утицај на Приштину,
али економски утицај итекако може задржати кроз овај вид сарадње, јер и
Косово има интереса да добија робу која је јефтинија. Наш је интерес да се све
препреке отклоне и да имамо развијену трговинску и сваку другу сарадњу са
Косовом”, рекао је Љајић. Други елемент је, каже Љајић, отварање питања
статуса Срба на Косову. Заједница српских општина треба да буде облик
самоуправе Срба на Косову, а треба, додаје, отворити и питање имовине и
културне баштине Србије на Косову. „Трећи корак би били преговори о
учлањењу Косова у међународне организације, осим у УН, уз јасне бенефите –
шта би Србија за ту сагласност добила. Не можемо да преговарамо у магли, да
ћемо ми чинити уступке, а за то не добијати ништа”, истиче Љајић. Кључно је,
истиче, да се у дијалогу који је покренуо председник Вучић избегавају све
крајности, ослободити се заблуда, а посебно треба избегавати популистичке
предлоге, на којима би се придобила било наша јавност, било међународна
заједница.20
Први потпредседник Владе и министар спољних послова, председник
СПС Ивица Дачић о дијалогу који је најавио председник Вучић каже да ће
приликом дијалога о Косову са председником Србије Александром Вучићем
још једном проверити могућност „разграничења” на „српско и албанско” за
које се, подсећа, годинама залагао, а да ће, уколико то не буде прихватљиво,
свакако покушати да пружи свој допринос у налажењу трајног решења.
„Разграничење или како год да се зове, на оно што је српско и што је албанско,
у договору Срба и Албанаца је једино могуће трајно компромисно решење, уз
посебан статус за наше цркве. И уз заједницу српских општина на југу
Косова”, навео је Дачић у ауторском тексту за „Блиц”. По његовом мишљењу,
морамо да признамо и да се суочимо са не тако пријатним чињеницама о томе
да Албанци не желе да буду део Србије, до оне да немамо ни снаге, а ни
потребе да ратујемо јер тамо више немамо шта да добијемо. „Никада
Приштина неће признати власт Београда, ни по коју цену, и ту чињеницу
ниједног тренутка не треба да заборавимо. Тако Срби никада неће пристати да
буду део Косова или Албаније нити ће Северна Митровица или Лепосавић
икада признати власт Приштине”, каже Дачић.21
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Министар одбране Александар Вулин изјавио је да план председника
Србије Александра Вучића о Косову и Метохији искључује признавање
Косова и Метохије, а да свој став треба да изнесу и све институције у које
Срби чврсто верују. „Признавање Косова и Метохије је искључено. Нема
говора о томе. Од Бриселског споразума, уз све моје замерке том споразуму,
успели смо да сачувамо српску државу на КиМ”, рекао је Вулин за
„Политику”. Вулин је истакао и да Вучић није човек који у било шта улази
непромишљено.” „То није јуриш, није излазак на барикаде. Ово је државно
питање. Наравно да он има свој план, али његова државничка величина је
утолико већа јер жели са свима да разговара”, рекао је Вулин реагујући на став
да се у јавности није обратила довољна пажња на чињеницу да је председник
Вучић рекао да већ има свој план о Косову и Метохији. Он је оценио и да смо
сачували наш народ и наш утицај на свакодневни живот на Косову и
Метохији, а сада је време да кренемо даље, истичући да је председник позвао
на дијалог међу Србима и да све институције у које Срби чврсто верују треба
да кажу свој став.22
Српска академија наука и уметности (САНУ) је институција из које су
излазили пројекти националних и државних садржаја. Треба подсетити на
планове и пројекције о Косову у Српској Краљевској Академији и тајним
плановима Васе Чубриловића или Иве Андрића пре Другог светског рата.
Треба се подсетити и радних материјала и тзв. „Меморандума САНУ” који је
био део крипто политике, а касније основа Милошевићеве реал политике у
коју су били укључени у значајном броју и чланови САНУ, како у структурама
власти и СПС, ДС и других партија, тако и у формирању јавне и државне
политике. Нова генерација у САНУ са председником Владимиром Костићем
долази до закључка, октобра 2015. године, да је у овом тренутку једина
политичка мудрост како „са елементима достојанства” напустити Косово, јер
оно ни де факто ни де јуре више није у рукама Србије, и да то неко мора да
каже народу. У интервјуу за Радио Београд, октобра 2015. године, Костић је
рекао да став САНУ на ту тему није артикулисан, али да је то његов став.
„Косово подразумева огроман број онога што представља нашу културну
основу и око тога морамо да се боримо и зубима и ноктима јер то је покушај
одузимања нечега што представља супстрат и наше историје и дела
психологије и чега год хоћете. Али, говорећи поштено, ако један министар,
премијер или председник мора да тражи дозволу да уђе на ту територију, то
врло јасно говори да немамо ни људске ни економске ни било које друге
капацитете да наметнемо своју вољу. Можемо да се гледамо у очи и лажемо,
али алтернатива је врло јасна.” Алтернатива је да се Србија „повуче”, односно
демисионира са Косова23.
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Убрзо је уследило јавно реаговање Кабинета и тадашњег председника
Републике Србије Томислава Николића. Саопштењем, председник Србије
Томислав Николић је послао поруку председнику САНУ и јавности.
Председника Николића је веома изненадила, да не употребимо много грубљу
реч, изјава председника САНУ професора Владимира Костића да је Косово де
факто и де јуре изгубљено за Србију и да је савез са Русијом вештачка
алтернатива и да Србија „повраћајући треба да уђе и у тај рај Европске Уније”.
У председничком саопштењу је, између осталог, написано да је професор
Костић „јавно изнео мишљење које је супротно интересима Србије, супротно
уверењима велике већине грађана Србије”. Речено је и следеће: „У тренутку
када држава води тешку борбу да, упркос страховитим притисцима, примени
дуплих стандарда од стране оних који промовишу независност Косова, Србија
није учинила ниједан корак који би допринео да самопроглашена независност
буде реалност. Разговори се воде како би грађани Србије заједно са
Покрајином могли да живе нормално, без страха од ратова, безбедно и
слободно”. Професор Костић је рекао да треба да се одрекнемо дела своје
територије да признамо реалност...24
Било је потребно скоро две године „сазревања” да се пређе „црвена
линија” и то јавно саопшти преко појединаца из САНУ, НВО и политичких
партија и да се отвори питање „нове реалности” на Косову, односно признања
на путу ка ЕУ и „стабилности” у региону. У контексту става председника
САНУ су и речи академика Душана Ковачевића у изјави за „Тањуг” и покушај
да се дипломатски приближи новом председнику Србије Александру Вучићу
на нешто суптилнији начин него што је то урадио председник САНУ
Владимир Костић у свом наступу. Евидентно је да поред добрих намера у
САНУ постоје и „инсајдери” западних утицаја који „лобирају” да се убрза са
концептом „нове реалности” о Косову, као што постоје, вероватно, и у врху
власти Србије. Зато председник САНУ академик Владимир Костић подражава
дијалог и напомиње да се мора „да стави тачка на ратне покличе политичких
елита и једног и другог народа”. Зато председник САНУ академик Костић
каже „Српској академији наука и уметности биће част да учествује у
будућности свог народа, а дијалог о Косову и Метохији је управо то питање на
коме се она прелама, и зато имамо обавезу да изнесемо свој став.” Ускоро ће
се видети шта ће понудити САНУ са председником Костићем у дијалогу о
Косову код председника Вучића и да ли ће, у већини, чланови САНУ бити за
прихватање „нове реалности” о Косову.25
Српска православна црква је реаговала у неколико наврата на најаву
дијалога о Косову и Метохији. Прво је Његова светост Патријарх Иринеј
изјавио: „Апелујемо на наше државнике да не смеју никада да дају своју
сагласност на отуђење Косова и Метохије, јер оно што се силом узме, то се и
24
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врати, оно што се поклони некоме, то је за свагда изгубљено, а то Срби и
Србија не смеју дозволити.”26 Касније је из канцеларије Његове светости
стигао став да ће се Синод Српске православне цркве изјаснити када добије
званичан позив за дијалог. Након изјаве министарке Зоране Михајловић да
Црква не треба да врши притисак на председника Вучића, огласио се
портпарол СПЦ Епископ бачки Иринеј Буловић. Оштро замерајући изјаву
министарке Михајловић („европејка”, како је ослика), а „бранећи” речи
Његове светости Патријарха Иринеја, Епископ Буловић, између осталог,
поручује: (1) Председник Србије је позвао све грађане Србије на дијалог о
Косову и Метохији. „Ћутање значи да нас одговори, ни на шта, више не
интересују. Ћутање значи да немамо више шта да тражимо...” Српска
православна црква и њен Патријарх, наравно, не ћуте; о Косову и Метохији
никада нису ћутали нити ће ћутати. Можда Црква и Патријарх нису, по
терминологији и замисли Зоране Михајловић, „добар партнер”. Као да се ради
о некаквом плесу, спорту, картама или пословном подухвату, контроверзној
шпекулацији, а не о Цркви Божјој! (2) Желимо да приметимо, такође, да
дијалог никако не сме да буде наметљиви „монолог власти” у односу на све
друге учеснике. Тиме би се, наиме, унапред обесмислила сама идеја разговора:
свела би се на послушно климање главом, без права на став. Тиме би и наша
власт са нивоа слободно изабраних представника народа и оданих службеника
српске државе била срозана на ниво обичног партитократског и једноумног
режима; (3) Време у коме су припадници Цркве морали да се скривају и тајно
састају, без права гласа и увек под паском режима, заувек је, надамо се,
прошло. О томе би они који се евентуално слажу са иступом потпредседнице
Владе могли да се обавесте не само у одредбама нашег Устава већ и у
законима о Црквама и верским заједницама који важе у земљама Европске
уније, за коју се она иначе тако ватрено залаже.27
Опозиционе партије (лидери) већином реагују „по дифолту” – бити
против власти. Иако свака за себе, ипак имају једну заједничку нит
циничности у својим изјавама, типа – нисмо још званично позвани на
разговор, или не знамо о чему ће се разговарати, односно треба им платформа
за разговор. Свакако, ту су и крајности типа: 1) најављени дијалог о Косову и
Метохији је чиста глупост, а бриселске разговоре треба прекинути (Шешељ),
или 2) позив председника Вучића на дијалог је припрема јавности за признање
Косова и избацивање покрајине из уставне преамбуле (Двери, Обрадовић), или
3) Вучић тражи дијалог „само кад му је густо” (Лечић)28. Један од ретких
лидера опозиционих странака који подржава дијалог јесте председник ДСС
Милош Јовановић, а за агенцију „Бета” рекао је да ће се ДСС одазвати позиву
26

http://www.alo.rs/nas-stav-o-kosovu-dace-sinod-kad-dobijemo-poziv/116902 (29.10.2017).
http://www.spc.rs/sr/episkop_bachki_irinej_dijalog_o_kosovu_metohiji_monolog_po_meri_zorane_
mihajlovitsh (29.10.2017).
28
http://rs.n1info.com/a286117/Vesti/Vesti/Reakcije-na-Vucicev-predlog-dijaloga-o-Kosovu.html
(29.10.2017).
27
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на дијалог због важности теме, али је додао да дијалог за ту странку долази у
обзир само ако ће се разговарати о стратегији очувања Косова у саставу
Србије, „па макар она подразумевала дужи историјски период”29.
Страни званичници, логично, дијалог о Косову и Метохији који је
најавио председник Вучић, пре свега, посматрају као унутрашње питање
Србије, али иницијативу Вучића сматрају храбром и одважном. У том смислу,
карактеристична је изјава Јоханеса Хана, европског комесара за проширење:
„Та иницијатива председника Вучића да покрене велику јавну дебату о овом
осетљивом питању у Србији веома је добродошла. То показује храброст и
реализам. Преговарачки оквир између ЕУ и Србије захтева свеобухватну
нормализацију односа између Србије и Косова, која доприноси очувању мира
и стабилности у региону и гарантује заштиту права свих грађана”30.
Албанска страна на КиМ, ценећи да позив на дијалог није упућен
њима, није се посебно оглашавала поводом најаве дијалога. Чак, према неким
подацима, вест о дијалогу добили су на друштвеним мрежама од премијера
Албаније Едија Раме.31 Са сопственог аспекта (интереса) – независно Косово,
јесу и неке изјаве Албанаца са Косова и Метохије. Тако је Азем Власи навео да
је Вучић учинио први корак ка напуштању „заблуде” да је Косово у Србији.
„Још од када је Милошевићев режим створио косовску кризу насилним
рушењем уставне аутономије Косова 1989. године и српску јавност гурнуо у
заблуду да је Косово у Србији, Александар Вучић је недавним јавним иступом,
преко ауторског текста, учинио први важан корак ка напуштању те заблуде”,
рекао је Власи за београдски лист „Данас”. Он је додао да се „поодавно зна да
је Косово од јуна 1999. године потпуно независно од Србије, без икакве шансе
да се точак историје врати уназад” и закључио да је „крајње време да се до
историјског договора дође, а његова круна треба да буде међусобно признање
Косова и Србије у постојећим границама и успостављање дипломатских и
добросуседских односа”32. Новинар „Коха диторе” Ветон Сурои сматра да је
Вучићева иницијатива важна из неколико разлога. Прво, јер се српски
председник залаже за трајно решење које се први пут после дужег времена не
тражи у оквиру некакве „косовске аутономије”, те стога има „велики
позитивни потенцијал”. Осим тога, указује он, Вучић у овом тренутку
представља оличење српске политичке воље, па би га требало узети озбиљно.
„Током већег дела двадесетог века Србија је као полазиште имала доминацију
над Косовом и Албанцима. Та платформа је 1999. године поражена војно, али
не и политички, што је главни разлог што конфликт између Срба и Албанаца
још тиња”, каже он. Сурои уочава два основна изазова са којима ће се суочити
сваки, па и овај покушај склапања историјског српско-албанског договора.
29

Исто.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:685896-Han-Vucicev-poziv-nadijalog-je-hrabar-potez (27.10.2017).
31
http://www.vreme.com/cms/view.php?id=1520086 (28.10.2017).
32
Исто.
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Први је тај што је, од 1999. године до данас, у Приштини вођена политика која
је охрабривала екстремизам у односу на Србе и Србију, укључујући
протеривање Срба из неких делова Косова и организовано насиље у марту
2004. године. С друге стране, каже он, косовски политичари су под притиском
међународне заједнице, најпре приликом усвајања косовског Устава, а затим
кроз Бриселски дијалог, већ направили низ уступака, као што су резервисана
места за српске посланике у косовском парламенту и пристанак на стварање
Заједнице српских општина. Уколико се тражи неки нови компромис, као што
заговара Вучић, поставља се питање шта са уступцима који су већ учињени и
уграђени у косовски уставни оквир. Без обзира на те изазове, Сурои сматра да
косовска политичка елита не може себи да дозволи да се попут размаженог
детета дури на Вучићеву иницијативу, већ треба да јој изађе у сусрет
стварањем сопствене преговарачке платформе. „Нова платформа”, каже
Сурои, „треба да структурира три проблема која Косово има са Србијом:
прошлост (последице окупације и рата), садашњост (непрестано подривање
функционалности косовске државе и њеног међународног представљања) и
будућност (евроатлантске интеграције).” Без ова три елемента, сматра он,
Косово и Србија биће осуђени на „нових пет година јалових дебата о
регистарским таблицама и сличним тривијалностима.”33
Након краћег приказа различитих опсервација најављеног дијалога о
Косову и Метохији, са извесном дозом грешке у закључивању, можемо
тврдити:
- дијалог о Косову и Метохији није прецизно најављен (платформа,
припремљен план, ток) од стране председника Републике, али јесу дате
основне смернице;
- не може се поуздано тврдити да ли је председник Вучић добио налог
„споља” да отвори дијалог, јер, изразито сугестивне природе, председник
Вучић час каже да на њега нико не може да врши притисак нити он то
дозвољава, час да има страшних притисака, о чему ће писати кад оде са
власти;
- најављени дијалог има безрезервну подршку припадника СНС, иако
се не може извући јединствен закључак на шта се конкретно односи;
- коалициони партнери СНС имају неке конкретне предлоге (Љајић,
Дачић) или су декларативна и безрезервна подршка Вучићу (Вулин);
- САНУ је за дијалог, на линији „нове реалности”,
- СПЦ је за дијалог, али против „поклањања” Косова и Метохије,
- опозиција, као и увек – против власти, нема јединствен став, односно
њихове опсервације су у доста широкој амплитуди, од тога да је то издаја од
33

Исто.
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стране Вучића, да само тражи алиби у дијалогу, до умеренијих квази ставова –
изјаснићемо се кад добијемо званичан позив и за дијалог не постоји
платформа,
- страни званичници, дипломатски коректно и мудро, дијалог,
углавном, посматрају као унутрашње питање Србије,
- албанска страна на Косову и Метохији нема посебан нити снажан
изражај о дијалогу, а они који се оглашавају виде га као повољну ситуацију за
сопствени интерес – независно Косово.
Ако изузмемо стране званичнике и албанску страну са Косова и
Метохије, унутрашња јавност, ма како се односила према најављеном
дијалогу, хвата „зрнца” користи за сопствену позицију, не покушавајући да
проникне у могућу резултанту разговора, ма како „неспретно” био најављен.
Неспретност најаве дијалога од стране председника Републике, поред већ
наведеног непостојања јасно исказаног тока (платформе) дијалога, огледа се и
у његовој изјави да ће он (председник) изнети свој став након што саслуша
друге. Разједињеност српског бића на делу, по ко зна који пут у историји.

Унутрашњи домашаји дијалога о Косову и Метохији
Уважавајући претходно наведено, можемо прелиминарно закључити да
је најављени дијалог о Косову и Метохији – разговор који никога ни на шта не
обавезује. Међутим, разговор се одвија и мимо позива председника Републике,
јер је дијалог, и филозофски и у политичком жаргону посматрано, основна нит
одрживости и кретања сваког друштва. Специфична тежина питања о којима
се разговара дијалогу даје већи или мањи значај. С друге стране, иако разговор
никога ни на шта не обавезује, из њега ће сваки учесник извући консеквенце,
својим учествовањем или неучествовањем.
За уобличавање суда аутора овог рада о унутрашњем домашају
дијалога о Косову и Метохији, циљно и намерно, занемарићемо: 1) теорију
завере да председник Републике дијалогом настоји да добије „алиби” за
„свршени чин” који ће ускоро уследити (признавање независности Косова и
Метохије, давање зеленог светла за чланство Косова у УН...), 2) непостојање
платформе за разговор, 3) невелика овлашћења председника Републике у
складу са Уставом и 4) парцијалне добити које сваки учесник у дијалогу
прижељкује.
У складу са наведеним апроксимацијама, дијалог о Косову и Метохији
може да има резултанту – отпочињање процеса детерминисања Националне
стратегије. Према подацима САНУ, у Републици Србији је до 2014. године
усвојено 130 разних стратегија. Од тог броја, њих 22 (16%) имају атрибут
„национална”, а остале не. Од 130 стратегија, њих 10% је усвојила Народна
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скупштина, а остале Влада или се тај податак не наводи. Кровна стратегија
може да се именује као Национална стратегија Републике Србије и једина има
атрибут „национална”. Све остале стратегије су стратегије државе и, на
нивоима посебног и појединачног, носиле би назив преовлађујућег садржаја
(Стратегија одрживог развоја, Стратегија безбедности, Спољнополитичка
стратегија, Стратегија образовања, Стратегија заштите животне средине...), у
складу са утврђеним државним функцијама (Слика 1).

Слика 1: Начелна структура системности стратегија
Национална стратегија треба да утврди пут, односно начин на који ће
Република Србија достићи националне интересе и циљеве. Укупна домаћа
памет треба да буде увезана у детерминисање ове стратегије – дијалог!
Друштвене појаве дешавају се у складу са условима који их
опредељују. Услови неке појаве су све друге појаве које, својим делом или у
целини, производе ту појаву. У општем смислу посматрано, постоје
неопходни, довољни и ефективно-одређујући услови (чиниоци) неке појаве. У
пресеку тих услова добијају се узроци. Дакле, узроци неке појаве су кључни
услови за њено произвођење. У друштвеним процесима тешко је
идентификовати наведену поделу услова. Стога, прагматично посматрано,
друштвени процеси се анализирају на основу почетних и граничних услова.
Почетни су они услови који постоје у моменту посматрања односне појаве.
Гранични су они услови за које се са великом вероватноћом може тврдити да
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ће важити у догледној будућности, односно у времену у којем анализирамо
дату друштвену појаву. Дакле, за сагледавање корака које треба предузети за
реформу стратегија у Србији, мора се поћи од почетних и граничних услова
периода у којем и за који се та реформа спроводи.
Други кључни параметар који треба узети у обзир у реформи
стратегија јесте јасно утврђивање аспирација државе које можемо
детерминисати као националне интересе и циљеве. Ма колико, у пракси, јесте
чињеница да мале и неразвијене земље „тешко” могу егзактно и јавно да се
изјашњавају о националним интересима и циљевима, ипак се без њиховог
одређења не види пут којим држава и нација намеравају да се развијају.
Почетни услови и национални интереси и циљеви (Слика 2) јесу две
крајње тачке пута који узима у обзир стратегија. Кажемо „узима у обзир”, јер
их стратегија не детерминише. Почетне услове треба да утврди политика, а
националне интересе и циљеве најшири унутрашњи консензус који користи
свеколику сопствену памет и мудрост.

Слика 2: Општи оквир реформе стратегије
На шеми општег оквира реформе стратегије (Слика 2) уочава се утицај
граничних услова. Тај утицај је двострук. Прво, гранични услови примарно
утичу на утврђивање националних интереса и циљева. Друго, ти услови
остварују своје дејство на „стратегијски пут”. Утицај граничних услова је
мање-више процењив, са једне и, експлицитан, са друге стране. Гранични
услови су процењиви на почетку спровођења стратегије (при утврђивању
националних интереса и циљева), док је њихова експлицитност евидентна у
појединим фазама „стратегијског пута” – остваривања националних интереса и
циљева. Стога, врло је битно што је могуће прецизније идентификовати
граниче услове на почетку спровођења стратегије и ризике на „стратегијском
путу”. У сваком случају, увек је присутан ризик у коме се стратегија спроводи,
а што јесте општа карактеристика међународних односа.
Национална стратегија треба да уважава одређене принципе приликом
свог спровођења, који се могу утврдити као:
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- ефективно утврдити однос почетних и граничних услова сопствене
позиције;
- реално сагледати сопствене победе и поразе и свеукупне напоре
усмерити ка „главној бици” (достизање интереса и циљева), при чему се могу
изгубити и неки бојеви, али их не сме бити много;
- мудро и рационално утврдити однос „малог и вође”;
- рационално се одредити према нивоу аспирација, прибављајући
наклоност великих, односно избегавати сукобе са њима;
- коректно утврдити кључне проблеме и тежити њиховом решавању,
схватајући да је временска димензија доласка до решења различита за разне
проблеме;
- дискурс рата претворити у дискурс мира и од увозника безбедности
кретати се ка извознику и
- установити сталну, ефективну и ефикасну детекцију спровођења
стратегије34.
У складу са наведеним, редослед корака у реформи стратегија у Србији
могао би да буде следећи: 1) анализа почетних и идентификовање граничних
услова; 2) утврђивање виталних националних вредности, интереса и циљева; 3)
усвајање Националне стратегије и принципа њеног спровођења; 4) промена
Устава; 5) ревизија постојећег корпуса стратегија.
Наведени кораци не могу се реализовати за кратко време. То је процес
релативно догледне будућности. У том процесу стално треба обезбеђивати
слободу маневра до које воде остала два принципа политике: 1) консензус
(унутрашња политика) и 2) компромис (спољна политика). Стратегија мора да
плови на таласима објективно сагледане прошлости и рационално процењене
будућности. Објективно сагледана прошлост указаће и на грешке и на
исправне потезе који су чињени. Рационално процењивање будућности мора
да уважи чињеницу да ништа неће зависити само од нас самих. Без јасних
сигнала оних који се питају (велики), Србија не може учинити ниједан крупан
заокрет који тангира спољну политику.
Сваки проблем има различит временски период за његово решавање.
Косово и Метохија јесте проблем за Србију. Међутим, независно и самостално
Косово није проблем Србије, већ светске заједнице. Стога, нема те власти у
Србији која може „потезом пера” да прихвати независност Косова.
Једноставно, такав мандат нема нико у Републици Србији нити је таква
могућност утврђена било којим правним актом у нашој земљи. Такође, и да
неко у Србији „потпише” независност Косова, то, само по себи, не мора да
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значи да би то учиниле све државе света. Политички потези са правним
последицама не смеју да буду ничија игра!
Независност и самосталност Косова, ако би до ње de iure дошло,
отворила би многа питања у међународним односима, која се (до)тичу и не
(до)тичу само Србије. Једно од питања јесте повампирена идеја „велике
Албаније” (решавање албанског питања). Међутим, отварају се и бројна
питања у другим деловима света, али и у нашем најближем окружењу. Нека од
тих питања су Крим, сeверна Италија, Ирска, Кореја, Каталонија..., опстанак
Босне и Херцеговине...
Дакле, унутрашњи дијалог који је отворио председник Републике не би
смео да остане само на питању Косова и Метохије. Односно, ма колико се
тежишно бавио питањем Косова и Метохије, тај дијалог мора доћи до
резултанте – Национална стратегија.
Спољни домашаји унутрашњег дијалога о Косову и Метохији
Ма колико званични свет изгледао „незаинтересован” за отворени
унутрашњи дијалог о Косову и Метохији, и те како се тај процес прати, а
његови исходи детерминисаће и понашање ужег и ширег окружења. Не треба
бити превише мудар да се закључи да наше нејединство, па и по питању
унутрашњег дијалога о Косову и Метохији, некима (многима) одговара, а
некима не.
Кад је већ отворен дијалог, стрпљење је мајка мудрости.
Исход дијалога о Косову и Метохији типа „не дамо Косово” никога
значајног у међународним односима неће посебно дирнути. То смо већ
говорили и видели на делу, а знамо како смо прошли. Бранићемо Косово до
последњег Србина на њему, јесте трагедија која нас може задесити.
Национална стратегија треба да води исходу уласка у ЕУ, али не само
Србије, већ и Западног Балкана, па и Косова, у статусу у ком се сада налази.
Лобирање мора да добије битку над ставом званичника Парламентарне
скупштине ЕУ да се у Унију примају само „довршене” државе (Кипар је наук и
неће се поновити, прим. аутора). Уласком Западног Балкана у ЕУ, практично,
релаксираће се решавање албанског, српског, македонског, хрватског...
питања. Уласком у ЕУ, Србија ће избрисати „велики спољнополитички минус”
који се огледа у чињеници да подржавамо јединство Шпаније (осуда најаве
отцепљења Каталоније), са једне, а да не осуђујемо Русију за анексију Крима,
са друге стране. Односно, како је могуће да, у склопу наведеног, подржавамо
територијални интегритет Украјине, са треће стране.
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ЗАКЉУЧАК
Србија је на раскрсници. По ко зна који пут тиња тврдња – никад нам
није било теже. А било је, само ми нисмо постојали тада. Нисмо ми само оно
што о себи мислимо, већ и оно што други кажу и ураде, то је законитост
међународних односа. А урадили су и делом то што смо ми такви какви јесмо.
Сваки проблем има различит временски период за његово решавање.
Косово и Метохија јесте проблем за Србију. Међутим, независно и самостално
Косово није проблем Србије, већ светске заједнице. Стога, нема те власти у
Србији која може „потезом пера” да прихвати независност Косова.
Једноставно, такав мандат нема нико у Републици Србији, нити је таква
могућност утврђена било којим правним актом у нашој земљи. Такође, и да
неко у Србији „потпише” независност Косова, то, само по себи, не мора да
значи да би то учиниле све државе света. Политички потези са правним
последицама не смеју да буду ничија игра!
Унутрашњи дијалог о Косову и Метохији, који је отворио председник
Републике, мора да прерасте у процес успостављања Националне стратегије.
Неки кажу да није време за националну стратегију. Нема правог времена, јер
свако је време право. Једном се мора ставити прст на чело, уместо на обарач.
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Мила С. Алечковић1

ПСИХОЛОГИЈА „УНУТРАШЊЕГ ДИЈАЛОГА
О КОСОВУ И МЕТОХИЈИ”
Сажетак: У раду се, у оквиру разматрања тзв. унутрашњег дијалога о Косову
и Метохији, поред нормативних правила и емпиријских чињеница, износе
психолошки аспекти стратегија на којима се наведени дијалог о јужној српској
покрајини заснива. У том контексту, објашњена је релевантност и
применљивост неколико древних кинеских стратегија умећа ратовања из
времена Сун Цу-а на актуелни дијалог о Косову и Метохији који представља
својеврсну психолошку диверзију и не доноси никакво политичко решење.
Стога се закључује да је неопходно поштовати одредбе Устава Републике
Србије, а једини оквир у којем је могуће водити дијалог о Косову и Метохији
представљају Уједињене нације.
Кључне речи: „унутрашњи дијалог”, Косово и Метохија, психолошка
манипулација, стратегија, диверзија, Сун Цу, војна неутралност.

УВОД
У овом раду полазићемо од следећих нормативних правила, а затим и
емпиријских чињеница:
1. О аксиоматској равни неке државе, ако је та раван дефинисана у
Уставу државе, не води се никакав дијалог него се дата одредба Устава
поштује и спроводи.
2. Држава Србија је данас окупирана територија, а Косово и Метохија
су емпиријски гледано, са позиција силе на терену, истргнути из њеног
територијалног интегритета.
3. У политици је по дефиницији, важан спољни, а не „унутрашњи”
дијалог. Ако је држава под окупацијом, онда осим борбе за ослобођење,
евентуални дијалог може да се води са неком трећом међународном силом, а
не унутар и међу самим носиоцима ропства и жртве. Дијалог о Косову и
Метохији требало је да буде вођен у равни Уједињених нација, а не да се
преноси на политички Брисел. Онога тренутка када је он пренет на политички
Брисел, он је престао да буде дијалог.
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4. „Дијалог” који води жртва сама са собом или унутар своје заједнице
не доноси никакво политичко решење.
5. Оно што не доноси никакво политичко решење, а примењује се у
сфери политике, представља психолошку диверзију у свим њеним
најразличитијим стањима и облицима.
У овом раду покушаћемо да објаснимо неке од њих.

ПСИХОЛОШКЕ СТРАТЕГИЈЕ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У ОСНОВИ
БЕСМИСЛЕНОГ „УНУТРАШЊЕГ ДИЈАЛОГА О КОСОВУ И
МЕТОХИЈИ”
ДИВЕРЗИЈА
Диверзија чини читаву групу психолошких процена, поступака и
метода које израстају до техника и стратегија. У ову групу психолошких
стратегија спадају различите манипулативне стратегије, односно различити
поступци, као што су: скретање пажње у супротном правцу, скретање пажње
на небитне догађаје, изазивање јаких емоција да би се ослабила критичност
људи, односно задобиле симпатије противника, стратегија завођења („ми смо
родољуби и поштени јер поштујемо народ и организујемо јавне расправе,
организујемо унутрашњи дијалог о Косову и Метохији”) и многи други
поступци који имају за циљ да се сакрије, односно не види и не схвати
суштина збивања.
У тренутку док се у држави Србији руше Устав и територијални
интегритет, организују се расправе о ономе о чему, по дефиницији, уопште не
треба да се расправља. Ако је територијални интегритет Србије аксиоматска
раван дефинисана у највишем правном акту земље, онда никаква расправа о
њој није ни могућа нити је она потребна. Фиктивни дијалог организован на
такву тему може да представља само древну кинеску стратегију по имену
„град отворених врата”, која нема за циљ ништа друго осим да омекша став
противника и припреми терен за већ спремљено и наметнуто решење.
Стратегија стварања проблема за који је унапред понуђено
одређено решење које одговара сценаристи, односно агресивној или
окупационој сили – Ово је древна стратегија која се састоји у намерном
изазивању оних проблема који за собом повлаче решења потребна неком
политичком систему. На тај начин, „унутрашњи дијалог”, који је такорећи
немогућ у медијском простору једноумља где дијалога суштински нема, може
у српском друштву да изазове само свађу и друштвени хаос, после којих оне
структуре које желе да предају српско Косово и Метохију другој држави
расуђују на следећи начин: ако је у Србији „дијалог” о Косову и Метохији
изазвао само неред и хаос, то значи да је српско Косово само баласт и да га се
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треба ослободити што пре. Фиктивни „дијалог” се, у овом случају, организује
управо зато што се зна да стварног дијалога нема.
Гурање медиокритета у јавност и политички живот –
медиокритетизација јавног живота – Претпоставимо да Србија ипак има
некакав јавни живот, иако то није јавност у правом смислу речи, јер је цела
српска „јавна” сцена данас подељена на бројне феудалне групе које се међу
собом не разумеју, а не постоји ниједан медиј који би могао да одигра улогу
повезујућег друштвеног ткива. Ипак, замислимо да некаква јавност постоји.
Поступак охрабривања осредњости, односно медиокритетизација друштвеног
живота, очигледан је у свим земљама које су под НАТО окупацијом, где је
јавни живот сведен на „шоу-биз” емисије, „ријалити програме” и остале
облике гутања и поништавања егзистенцијалног времена. Сви уредници свих
главних новина у таквим срединама добијају упутства да у јавност не
пропуштају јаке и стручне личности, односно намерно се организују интервјуи
само са оним људима који немају праве информације или се новинарске
„колумне” отварају само пажљиво изабраним полудоученим ауторима и
култивисаним шарлатанима. Тако се ствара привид демократије и друштвеног
учешћа, али уз велику опрезност да се праве информације и знања нигде не
пропусте. На тај начин, медији и штампа у Србији за тзв. „унутрашњи дијалог
о Косову и Метохији” пропуштају и допуштају само оне расправе које немају
довољно знања, аргумената, нити ауторитета, како би се јавни простор
„тапацирао”, напунио и загушио ирелевантним појавама и изјавама. У
медијима у Србији ниједан образованији човек који уме да аргументује и јасно
брани став да су Косово и Метохија неодвојиви део Србије, није добио праву
прилику да се изрази, али су зато многи који немају јасне аргументе нити
интелектуални и морални интегритет, попуњавали бројне новинарске колумне
о овом питању.
Стратегија апроксимације и поступности као облик диверзије у
дијахронији времена – Овај метод састоји се у следећем: док се народу и
привиду јавности говори да се одређене ствари неће догодити (да српска
покрајина неће бити одвојена, будући да унутрашњи дијалог о Косову тек
почиње), дотле се управо припрема терен да се то учини у будућности или је
то већ учињено (у нашем случају, тачно је ово друго јер озбиљна граница са
Србијом и „Косовом” данас итекако постоји).
Дезинформација и интоксикација – Два поменута механизма су
веома слична и само условно припадају групи диверзија у оној мери у којој је
свака лаж и свака обмана увек скретање пажње са истине и суштине на нешто
споредно и неадекватно. Једна таква дезинформација у контексту који овде
разматрамо, десила се, рецимо, у ноћи између 18. и 19. новембра ове године,
када се на порталима „вести” појавила као важна вест она у којој је објављено
да је пуковник Славко Никић члан преговарачког тима за Косово и Метохију.
Овде је одмах било јасно да се радило о политичкој манипулацији и
дезинформацији, јер истоимени пуковник, српски родољуб и борац, припадник
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полиције и писац четрнаест књига, никада није био нити је постао члан
преговарачког тима за Косово и Метохију, али је интегритет његове личности
требало да појача значај лажног и фиктивног „унутрашњег дијалога” о Косову
и Метохији.
Најзад, будући да смо о томе већ писали, можемо да кажемо да у
основи оваквог непостојећег дијалога о јужној српској покрајини стоји
неколико древних кинеских стратегија умећа ратовања из времена Сун Цу-а,
од којих ћемо навести само најрелевантније:
1. „Направити опсаду „wei” да би се спасао „zhao”
Значење: „Расписани дијалог” о Косову и Метохији јесте класична и
најобичнија диверзија скретања пажње у другом правцу од стварног тока
догађаја.
2. „Убити позајмљеним ножем”
Значење: Фиктивни дијалог о Косову и Метохији требало би да
резултира општом неслогом (јер медијска јавност у Србији подржава
противнике већинског става), а та општа неслога јесте сама по себи „убиство”
и пресуда да српско Косово мора да буде предато. Овде постоји логички додир
са стратегијом „уношења неслоге”.
3. „Чекати одморан да се непријатељ умори”
Значење: Политички задатак „унутрашњег дијалога” има за циљ да
умори читаву српску јавност, а посебно онај део ње који поседује праве
аргументе.
4. „Сакрити бодеж иза осмеха”
Значење: Фиктивност дијалога о Косову и Метохији јесте „осмех”
власти према противницима предавања српског Косова, а иза те „демократске
доброте” крије се убод ножем и одсецање српске територије.
5. „Наизглед напустити оно што желимо да достигнемо”
Значење: Фиктивни дијалог о Косову и Метохији наизглед
релативизује ситуацију (и допушта чак и могућност напуштања стратегије
предавања Косова), иако се све ово налази само у функцији лакшег и
прикривеног достизања албанско-америчког циља у реализацији локалних
„гаулајтера”.
6. „Окитити осушено дрвеће вештачким цвећем”
Значење: Вештачки „унутрашњи дијалог” о Косову и Метохији јесте
само спољашњи ефекат украса „демократске јавности” која заправо не постоји.
7. „Стратегија града отворених врата”
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Значење: Ово је древна и најједноставнија стратегија омекшавања
непријатељског или противничког става, односно стратегија „завођења” јавног
мњења.

КОМБИНОВАНО И НАИЗМЕНИЧНО МЕКО И ТВРДО НАСИЉЕ
Поступак наизменичног физичког и психолошког насиља, древни
Кинези из доба Сун Цу-а називали су интересантном метафором која гласи:
„цврчак скида златну кожу”.
Већ је у ранијим писањима речено да је НАТО војна сила у директној
спрези са банкарском силом светских картела. НАТО агресије служиле су до
данас само зато да одузимају туђе територије или да одрже и читавом свету
наметну пропали папирни долар као међународно средство одржавања
зависности. Брак НАТО војске и банкарске диктатуре на једној страни, и
фиктивних „политичких дијалога” на другој, чинио је спој „тврде” и „меке”
освајачке силе који се увек остварује у пару, али наизменично, јер је смена
меког и тврдог насиља најбољи начин сламања личности или колектива,
држава, група и народа. Жртва у оваквом случају не може да заузме
јединствену стратегију борбе, него стално мења курс одбране, а такво изазвано
анксиозно стање жртву веома вешто и подмукло збуњује и значајно слаби све
њене снаге за борбу.

ДАНАШЊА ВОЈНА НЕУТРАЛНОСТ СРБИЈЕ ПРЕДСТАВЉА
ЛАЖ, КУКАВИЧЛУК И ЛИЦЕМЕРЈЕ
Свака „неутралност” у политици јесте срж самог феномена глупости (а
глупост јесте онтолошки космичка појава), јер је политика категорија која
постоји само ради борбе (за слободу), а борба за слободу, по дефиницији, не
може да буде неутрална. Иако звучи лепо и елегантно, „неутралност” у
политици (концепт који је у СР Југославији усвојен 2000. године, а који и
данашња власт пропагира) не значи апсолутно ништа. Земље банака (као
Швајцарска) или казина (као Монако) би, рецимо, себи могле да дозволе тзв.
војну неутралност, јер такве земље ни немају војску у правом смислу речи.
Међутим, земља која се наоружава, односно која набавља наоружање и
авионе, као што је то случај са Србијом, држава која организује приредбе и
војне вежбе и дочекује министре данас (већ) највеће војне силе на свету (Руске
Федерације), а кроз уста локалних политичких шарлатана се декларише као
неутрална, поступа потпуно бесмислено у политичком смислу речи. Ово је
поготово тачно ако је реч о држави која је изашла из ратова, која је
бомбардована и разрушена, која није решила ниједно питање ратних одштета
нити питање својих граница и која није судила ратним злочинцима за „злочин
против мира и за еколошко-здравствени геноцид” над њом извршен. Таква
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држава, ако заиста јесте држава, а не светски казино или регионални центар
„сексуалних јевтиних разонода”, ако већ поседује војску, макар и осакаћену
војску као Србија, и ако већ обнавља наоружање, мора да се определи на којој
би страни била у случају неког будућег рата или сукоба.
Сваки потенцијални рат који би се против државе Србије водио (као и
сваки рат који је против Србије вођен) био би (био је) мотивисан општим
геополитичким констелацијама и само разрешењем тих општих геополитичких
шаховских проблема рат може истински да се оконча. Илузија је да би
данашња Србија могла сама да се одбрани и да би се та одбрана завршила
повољним стањем по њу.
Становишта смо да би Србија требало да добије активно (а не само
посматрачко) чланство у Организацији договора о колективној безбедности
(ОДКБ), те да се недвосмислено „сврста” на страну која је за њу геополитички
повољна. Илузија да Србија данас може да глуми „независну” силу као у доба
владавине Јосипа Броза и у доба идеологије покрета несврстаних, јесте само
илузија великог политичког незнања. Србија је била истински велика и
победница 1918. године, када је на француском Универзитету Сорбона
постојао уџбеник под називом „Велика Србија” (La Grande Serbie – Ernest
Denis). Такође, друга Југославија била је истински јака после Другог светског
рата. Данашња држава Србија није ни једно ни друго. Данашња Србија је
бомбардована, осиромашена, територијално осакаћена и поробљена,
неспособна да се одбрани без руског наоружања, те, према томе, њена наводна
„неутралност” не значи више апсолутно ништа. Тзв. „борба против тероризма”
и бројне вежбе на ту тему представљају светску бесмислицу, боље рећи
диверзију која се извози на територије америчких колонија, ако се зна ко
провоцира данашњи тероризам, ко га одржава и ко га потхрањује.
Дакле, наводна политичка и војна „неутралност” државе Србије јесте с
једне стране глупост и политички аматеризам, а са друге подмукло средство да
се не осуди и правно не гони НАТО злочиначка организација. Међутим, после
свих сазнања о томе шта је НАТО војна организација током деценија чинила и
шта је била сама њена суштина (управо је НАТО уништио све некадашње
„несврстане савезнике”), потпуно је лицемерно држати се по страни или
сматрати да се може избећи осуда овог злочиначког удружења.
Истовремено, сви српски покушаји да се наплати ратна штета коју је
Србији проузроковао НАТО пакт, у случају политичке и војне „неутралности”
падају у воду, те се опет враћамо на категорију глупости оних који замишљају
да је могуће из позиције неутралности тражити некакву ратну одштету, као
врховни национални интерес.
У Србији је 2005. године потписан споразум са јужним напуљским
крилом НАТО пакта (те је, de factо, НАТО већ тада, на споредна врата, ушао у
тзв. „неутралну Србију”). Морамо да поменемо и чињеницу да данашња власт
у Србији припадницима Српско-руског хуманитарног центра у Нишу још не
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дозвољава дипломатски имунитет (налазимо се у новембру 2017. године), док
је тај исти имунитет дала свим припадницима НАТО пакта на територији
Србије. Ово све довољно говори о наводној политичкој и војној
„неутралности” Србије.
Дакле, дугогодишња, па и данашња власт у Србији не само да није
разумела и не разуме светске и геополитичке узрочности, него, изгледа, не уме
ни логички да расуђује, а при томе је захваћена, рекли бисмо, озбиљном
мегаломанијом и лошом проценом реда величина, у замисли да је држава
Србија данас некаква независна и моћна сила. Да она то заиста јесте, не би
милиони расељених српских жртава живели живот недостојан човека, не би
српско Косово предавало своје институције такорећи страној држави, не би
Србија имала за премијера особу коју нико не познаје и која је без икаквих
заслуга наметнута поробљеној земљи („неутралној”, sic!) у „колонијалном
пакету” ове јесење и зимске 2017. године и не би та иста Србија продавала
своју земљу, тј. свој територијални интегритет странцима који немају српска
држављанства.
За разлику од правне науке, политичка акција не мора да следи
континуитет, јер је политичка делатност од времена античке Грчке до данас,
не след правила, него слобода дисконтинуитета и раскида. Они који се боре за
ту слободу, увек, у принципу, могу да пониште, исцепају или прогласе
неважећим било који акт или потпис који је донет на силу и на штету неког
народа или државе. Сила правде уклања силу неправде од како је света и века
и тако ће, по логици ствари, и даље бити.
Шта год да се догоди са Косовом, уз „унутрашњи дијалог” или без
њега, оно ће кад-тад, политичким чином бити поново интегрално враћено у
оквире српске територије. Нека будућа политичка структура у Србији и неки
нови односи у свету, о којима смо већ писали, вратиће круг неправде уназад.
Цитирајмо за крај једног француског политичког мислиоца и његове
једноставне, а сасвим далековиде речи: „Свако безнађе у политици је глупост”.
И становиште овога рада садржано је у мудрој реченици Шарла Мораса.

ЗАКЉУЧАК
Најзад, нека нам овде буде допуштено да у закључку поновимо уводни
део рада, будући да он најбоље и најсажетије изражава оно што би могао да
буде закључак ове анализе. Дакле:
О аксиоматској равни неке државе, ако је та раван дефинисана у
Уставу државе, не води се никакав дијалог, него се дата одредба Устава
поштује и спроводи.
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Србија је данас окупирана територија, а Косово и Метохија су
емпиријски гледано, са позиција силе на терену, истргнути из њеног
територијалног интегритета.
У политици је по дефиницији, важан спољни, а не „унутрашњи”
дијалог. Ако је држава под окупацијом, онда осим борбе за ослобођење,
евентуални дијалог може да се води са неком трећом међународном силом, а
не унутар и међу самим носиоцима ропства, или жртве. Дијалог о Косову и
Метохији требало је да буде вођен у равни Уједињених нација, а не да се
преноси на политички Брисел. Онога тренутка када је он пренет на политички
Брисел, он је престао да буде дијалог.
„Дијалог” који води жртва сама са собом или унутар своје заједнице, не
доноси никакво политичко решење. Оно што не доноси никакво политичко
решење, а примењује се у сфери политике, представља психолошку диверзију
у свим њеним најразличитијим стањима и облицима, од којих смо само нека
најважнија, у овом раду покушали да објаснимо.
Цитирајмо за крај једног француског политичког мислиоца, Шарла
Мораса и његове једноставне, а сасвим далековиде речи: „Свако безнађе у
политици је глупост”.
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Митар Ковач1

ДРУШТВЕНИ ДИЈАЛОГ КАО ОСНОВА ЗА ПРЕДАЈУ ИЛИ
ОДБРАНУ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
Сажетак: Својевремено је прошла власт Србије, за време Бориса Тадића,
пристала да „косовско питање” буде изведено из сфере утицаја Уједињених
нација, у којима су Русија и Кина имале веома озбиљну улогу и утицале да не
дође до већег признавања независности лажне НАТО државе. У условима
кризе у односима великих сила, овакав приступ је изазвао противљење Запада,
пре свега Сједињених Америчких Држава, Немачке и Велике Британије да се
питање Косова суштински решава у УН, него да се тај процес измести у
надлежност Европске уније. САД и ЕУ сада грчевито бране промену
преговарачког мандата, који би укључио друге велике силе и вратио процес
преговора у УН. Такозвани „Берлински процес” и нове атлантске стратешке
смернице подразумевају јачање утицаја НАТО пакта и ЕУ у земљама Западног
Балкана, које још нису постале чланице Уније. Истовремено се јавно позивају
Србија и Република Српска да се дистанцирају од Русије и да што пре
прихватају вредности „евроатлантске заједнице”. У новије време чак и у
медијима у Србији, под утицајем Запада, фаворизују се идеје и одлуке НАТО и
ЕУ у погледу решавања проблема лажне државе Косово, кроз „преговоре
Београда и Приштине”. Запад сваки покушај укључивања Русије и Кине у
преговоре или враћање преговора о Косову у УН доживљава као
непријатељски акт који угрожава њихове даље експанзионистичке циљеве у
Европи и походу на Исток. Унутрашњи дијалог у Србији о Косову и Метохији
покренут је вероватно зато што је то наложио Запад, пре свега САД и Немачкa,
како би се потиснуо, а потом у целости елиминисао било какав руски утицај и
онемогућио организован народни отпор таквим погубним решењима до којих
се долази кроз фингиране „договоре”. Њихова је процена да када реше тзв.
питање државности Косова, да Русија неће имати од „чега да брани Србију” и
логично је онда да се Србија, тако обогаљена, убрзано укључи у евроатлантске
структуре. Таква стратегија Запада неће проћи и имаће различите последице
по мир и безбедност на југоистоку Европе.
Кључне речи: друштвени дијалог, одбрана, предаја, Косово и Метохија.
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УВОД
Запад одавно, а посебно након нестанка Варшавског уговора, сматра да
је Балкан његово „двориште” и не толерише тзв. „руски утицај” на том
подручју. Који цинизам и освајачки карактер америчке стратегије да базирају
војне снаге на тзв. западном Балкану, а Русија не може да буде присутна ни у
хуманитарном центру у Нишу. Треба схватити да Запад намерно преувеличава
утицај Русије у овом делу Европе, како би елиминисао и ту малу присутност
која је израз историјских пријатељских и братских односа српског народа у
Србији, Црној Гори и Републици Српској са Русијом. Такве духовне и
историјске везе два народа проблем су за све освајаче са Запада који су
предузимали походе на Русију.
Потпуно кидање веза између Русије, Србије, Црне Горе, Републике
Српске и Македоније јесте интерес НАТО пакта, пре свега САД и Немачке.
Србија нема доследан став по питању Косова и Метохије и упорно настоји да
нађе решење са оним државама које су извршиле агресију и окупирале Косово
и Метохију 1999. године, а сада се приказују као пријатељи српског народа. У
таквим околностима веома је тешко пријатељским државама, пре свега Русији
и Кини, да помогну српском народу, јер им власти Србије то онемогућавају
будући да су разговоре о Косову и Метохији пренеле у надлежност ЕУ, зарад
„европских интеграција”. Нажалост, преко медија често чујемо изјаве о
сувереним одлукама власти Србије које су у складу са српским националним
интересима, а, у суштини, ради се често о утврђеним препорукама или
налозима Запада, које су део НАТО стратегије за западни Балкан.
Друштвени дијалог о Косову и Метохији може се посматрати из више
углова, политичког, безбедносног, правног, економског, верског,
културолошког, националног и сл., али од самог почетка у јавности се говори о
смислу и циљевима његовог спровођења. Постоје у друштву различите наде,
страхови и зебње. Народ Србије већински сумња у добронамерност и
искреност идеје о „унутрашњем друштвеном дијалогу”, па су у јавности
присутна два смисла или две крајности карактера тог дијалога.
Први смисао унутрашњег друштвеног дијалога: Ако се друштвени
дијалог власти са народом води на искрен начин, да народ непосредно чује и
осети како треба бранити националне интересе на Косову и Метохији, онда
такав приступ заслужује подршку. Свет ће видети јединство и одлучност
српског народа да истраје и очува Косово и Метохију. Уколико власт није
убеђена у расположење и вољу народа нека распише референдум!
Други смисао унутрашњег друштвеног дијалога: Ако се дијалог води
са представницима различитих државних и друштвених институција и
организација, Црквом, САНУ и невладиним сектором са намером да се
спроведе форма и да се преко медија, кроз ауторске колумне и коментаре
антисрпских политичара и аналитичара обезбеди легитимитет предаји Косова
и Метохије, онда смо у великом проблему као друштво и народ. Будућност
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српског народа и државе постала би неизвесна на дуже време. Власт која
одлучи да преда или, народски речено, изда Косово и Метохију, сигурно би
била спремна и да преда Републику Српску у наручје муслиманским властима
у Сарајеву.
Велики проблем друштвеног дијалога за сада јесте у томе што је у
великој мери медијски изолован. Дају се само штуре информације да се
одржао Округли сто са правницима, са директорима друштвених института,
али се не саопштавају изворни ставови учесника. На тај начин, народ реално
нема представу шта се дешава на тим скуповима и какве ставове износи
академска заједница. Због тога народ почиње и да сумња у искрене намере
организатора унутрашњег друштвеног дијалога.
Проблем је што су српски народ и власт доведени у позицију да
причају „сами са собом”, те да нема, код Албанаца нити код водећих сила
Запада, воље за искреним дијалогом нити ко о томе разговора. Ваљда ће се
српска власт сама нудити да „реши проблем”. Такву сервилност и подаништво
Запад не цени, него са позиција силе и даље условљава и прети, уз давање
некаквих нових рокова за Србију.
У новије време Западу се исувише жури да добије сагласност српских
власти са некаквим тзв. компромисним решењем кроз „обавезујући споразум”,
а оно, у суштини, означава признање лажне државе Косово и одустајање од
спречавања њеног чланства у међународним организацијама, па и у УН.
Све што Албанци на Косову могу и раде, то Срби у Републици Српској
не могу. НАТО је учинио све да би расформирао Војску Републике Српске, а
истовремено чини све да формира војску лажне државе Косово. То је та
„доследност и принципијелност” Запада.

ИСТОРИЈСКИ КОНТЕКСТ ПРОМЕНА ДЕМОГРАФСКЕ
СТРУКТУРЕ СТАНОВНИШТВА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
Након Косовске битке 1389. године на сцену је ступио период
страдања српског народа и државе. Османско царство је постепено разбијало
хомогеност српских територија и кроз притиске и уцене вршило је
исламизацију народа који се налазио под њиховом контролом. Током Великог
бечког рата 1683-1699. године, који се водио између Османског царства и
Хабзбуршког царства, Срби су стали на страну Хабзурговаца у борби против
Турака. Хабзбурзи су ослободили српске земље све до Скопља, али су ту
заустављени и поражени од Турака, тако да су се вратили преко Саве и
Дунава. Бојећи се турске одмазде, Срби су се повлачили са њима и то је прва
сеоба Срба. Са Косова и Метохије отишло је око 180.000 Срба који су се
населили на нове поседе у Војводини и Војној граници према Отоманском
царству.
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После тога, исламизирани Албанци из високопланинског подручја
Малесије насељавају углавном Метохију. Овај процес је настављен у 18. веку.
Слична ситуација се одиграла 1737. године при другој сеоби Срба. Процењено
је да је од 200.000 до 400.000 Срба протерано из „Косовског Вилајета” у
периоду 1876-1912. године, посебно током Грчко - турског рата 1897. године.
Турска инвазија покренула је велике етничке масе на Балкану, насилно
спровела исламизацију великог дела српског народа и изазвала поремећаје са
трајним, најчешће трагичним и несагледивим последицама, које се и данас
осећају. Ипак, када је реч о Космету, прве сеобе Срба у XV веку нису у већој
мери захватиле ову област нити су овамо довеле албанске сточаре са
Проклетија. У XVI веку, према званичним турским подацима, хришћани су и
даље у апсолутној већини према муслиманима (Турцима и исламизованим
Албанцима). Заједно са осталим хришћанским народима, који су се још
одржавали као мале групе грађана и сточара (православни Грци и Власи и
католици Арбанаси), Срба је било око 97 одсто од укупног броја становника.
Област старе Србије, како се историјски назива област Космета,
Метохије и суседних крајева, у XV и XVI веку живи као српска земља.
Обновљена Пећка патријаршија 1557. године, сем огромне улоге у општем
повезивању Срба, распрострањених не само по ширем балканском него и
панонском простору, одиграла је и важну улогу у организовању отпора и
борбе српског народа под Турцима, посебно на Космету. До краја XVII века на
овом подручју се активирају стари духовни центри и расте свеколика моћ
Срба. Положај народа под Турцима био је веома тежак, утицај турске
владавине и исламизације, како то у својој докторској тези каже Иво Андрић,
био је „апсолутно негативан”. О томе сведоче сви историјски извори.
Османлијска власт је почивала на закону дискриминације и апсолутне
владавине ислама, са легалним могућностима да се у пракси спроводи
појединачно или масовно насиље, све до физичког уништења појединаца,
породица или читавих области.
Албанци продиру у јужнословенске земље на широком фронту од
Полимља до Охрида, појединачно или у већим групама, тек од почетка XVIII
века. Кључ овог продора је исламизација Албанаца, извршена у XVI веку над
бар до 50 одсто од укупног броја становника Албаније, а потом и присилна
исламизација Срба и њихова, услед тога произашла, денационализација и
албанизација. Ток ове колонизације, за коју се може рећи све само не то да је
„природна”, може се пратити по свим историјским изворима, међу којима су
веома важни извештаји католичких бискупа и надбискупа и других мисионара,
непосредно са терена од XVII до почетка XIX века, међу којима је било и
Албанаца. Извештаји, који су добрим делом публиковани и који се чувају у
Ватиканском архиву, плод су великог и посебног интересовања Свете
Столице, нарочито Конгрегације за пропаганду вере (Congregatio de
propaganda fide), за прилике на Балкану с обзиром на перспективе католичке
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мисије у областима где је турским насиљем ослабљена или чак разбијена
организација православних цркава.
Ту су разлози сталног отпора и борбе српског народа за национално
ослобођење и за повратак европској цивилизацији, али и корени оних дубоких
демографских промена до којих је дошло у XVIII и XIX веку и које су подлога
данашњег проблема Космета. Исто тако, антропогеографска истраживања
насеља и порекла становништва, што их је Јован Цвијић започео 1900. године,
а наставила велика екипа научних радника до наших дана, богато допуњавају
сведочанства историјских докумената. Тако се могла добити поуздана
представа о времену и простору, начину и узроцима албанске инвазије,
колонизације и потискивања Срба.
Продор Албанаца, остварен је најдубље према Нишу и Софији крајем
XVIII века, на свега педесетак километара од Софије. На другој страни, према
Скопљу и Велесу, на северу према Босни, преко Рашке области, открио је
балканску димензију овог специфичног вида отоманске експанзије. Економске
неприлике у кршевитим, неплодним планинама северне и средње Албаније
биле су само почетни импулс овог великог покрета албанског народа, али се та
миграција, тек удружена са исламизацијом и турском политиком, претворила у
масовну колонизацију Космета и Македоније и у тихи геноцид над словенским
становништвом. Зато је данас сасвим разумљиво понашање и деловање Турске
у функцији проглашења и афирмације албанских националних интереса на
Балкану. Управо су те политичке, а не економске околности довеле Албанце
не само на нову територију него и у положај повлашћеног слоја у односу на
обесправљену хришћанску рају. Исељавање Срба и осталих балканских
Словена из њихових земаља, стога, није природан процес, на чему се данас са
толико једностраности инсистира, већ резултат насиља које је над њима било
извршено.
Упркос сукобу са албанским муслиманима, који је бивао све оштрији
што је њихово насељавање по Старој Србији узимало све већег маха,
устаничка и револуционарна Србија, после 1804. године сећа се некадашњих
Арбанаса, и у свом балканском програму налази места за слободну,
самосталну Албанију у саставу једне замишљене балканске конфедерације. Та
идеја, формулисана је већ у Начертанију Илије Гарашанина 1844. године, а
нарочито касније, шездесетих година XIX века, добија предност у односу на
планове о подели албанске територије са Грчком. Реч је, наравно, о Албанцима
у правој Албанији. Космет је, пак, циљ српскога ослободилачког покрета и
програма националног уједињења без икаквих резерви и без погодби у погледу
враћања српског суверенитета у тој области, по њеном ослобађању. То је
дошло до изражаја како у првом српском устанку 1804-1813. године тако и у
низу буна, устанака и хајдучких акција у самој Старој Србији. Главно и
најсуровије оруђе турске репресије били су у свему томе исламизовани
албански досељеници, тако да се сваки ослободилачки покрет Срба на
Космету обавезно претварао у судар са Албанцима.
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На Космету је, већ у време српских устанака у београдском пашалуку,
завладао незапамћен терор, обележен јасним планом истребљивања и
протеривања Срба из целе Старе Србије. Уз то долази још један нови моменат:
реформе турске администрације и први покушаји европеизације царства
(Танзимат, 1839) изазивају отпор Албанаца муслимана, који се, као и
муслимани у Босни и Херцеговини, у име старих повластица, версконационалне дискриминације, па чак и „праве вере”, окрећу против турских
реформи. Хришћанска раја је, отуда, главни објекат и жртва албанског
антиреформског, конзервативног и фанатичног покрета који се испољио у низу
локалних буна и погрома. Педесетих и шездесетих година XIX века геноцид
над српским народом посведочен је великим бројем докумената, жалбама раје
турској администрацији на злочине Албанаца и извештајима европских
конзула (Битољ, Скопље, Призрен, Приштина). Зулум Албанаца муслимана
влада на целој територији од Санџака до Македоније и од Метохије до Јужне
Мораве.
Први ослободилачки рат Србије и Црне Горе против Турске, 18761877. године, а потом и други, 1877-1878. године, значили су, зато, и први
озбиљан и фронтални судар Срба са Албанцима. Исламизовани Албанци Старе
Србије боре се против српских трупа и бране интегритет Османског царства,
бранећи земљу коју су били силом узели. Пораз Турске у рату представљао је
и губитак ових поседа, па је око 30.000 Албанаца напустило ослобођене
крајеве (Топлица, Лесковац, Врање итд.). Једренским руско-турским
примирјем 1878. године натерана је српска војска да се повуче са тек
ослобођених делова Космета. У борби око нових граница и за поништење
Санстефанског уговора на рачун српског народа, Србија је на Берлинском
конгресу 1878. године успела да осигура само делимично своје ратне циљеве
ослобођења свог народа. Народ у Старој Србији био је подвргнут крвавом
осветничком терору, који добија организован карактер у албанској
Призренској лиги, основаној исте године, уз покровитељство и подршку
Порте.
Оснивање Призренске лиге је важан моменат у конституисању
албанске националне идеологије. Очигледна немоћ Турске да одбрани
интегритет царства погодовала је не само бујању идеја о независној
самосталној борби Албанаца против Србије, Црне Горе и Грчке него и
тражењу нових путева за одбрану турских интереса од обновљених
балканских држава. Тада је први пут формулисан концепт „Велике Албаније”,
којим су се желеле озаконити дотадашње етничке промене и освајања на рачун
балканских хришћана и повратити изгубљене области. Агресивна, освајачка и
реваншистичка, конзервативна и националистичка, Лига је, без обзира на све
унутрашње разлике, успела да повеже Албанце све три вере. Противсрпска и
уопште противсловенска оријентација Лиге, са своје стране, трајно је
оптеретила односе између српског и албанског народа.
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Три деценије после Берлинског конгреса, 1878-1912. године обележене
су планским прогоном, физичким уништавањем, расељавањем и
протеривањем Срба са изворних српских територија, које су биле под турском
влашћу. Тек у том раздобљу је етничка равнотежа на територији Старе Србије
тј. Косову и Метохији и северозападној Македонији, дефинитивно нарушена.
У Србију се са тог подручја иселило за тридесетак година око 400.000 људи,
само из области северно од Шаре, значи са Косова и Метохије иселило се
најмање 150.000 људи. Нарочито трагичне размере добио је овај погром после
Критског рата између Турске и Грчке, 1897. године. Дипломатске мере српске
владе да се заштити српски живаљ од албанског зулума нису дале резултате,
али се бар сачувала за историју аутентична документација о злочинима над
српским становништвом тадашњег Косовског вилајета.2
Забележена су многобројна убиства, пљачкања и обесвећења храмова и
гробаља, силовања и отмице српских жена и девојака, чак и девојчица, напади,
пљачке и разбојништва, све са циљем да се српски народ уништи или отера са
своје земље, и све уз благонаклоно толерисање од стране турских власти,
односно од Високе Порте до локалних органа и жандармерије. Албански
покрети против Турске, нарочито после разлаза са младотурском револуцијом,
1908-1912. године довели су у питање виталне интересе српског народа, па и
сам његов опстанак, откривајући далекосежност и ефикасност планова ових
покрета. У рукама албанских устаника 1912. године нашло се чак и Скопље,
где су Албанци тада били мањина. На јужним границама Србије коначно се
помаљала једна нова, млада, агресивно антисрпска држава на Балкану.
Балкански рат 1912. године водила је Србија заједно са Црном Гором,
Бугарском и Грчком за ослобођење свог народа и за стварање таквих услова у
којима би тај народ могао у целини да се развија и поврати у своју отаџбину.
Магловита идеја Србије да ће се „...наћи нека комбинација за заједнички живот
Срба и Албанаца, онако како је то било и пре турске владавине” (М.
Миловановић, 1906) - није могла да замени политику према албанском народу.
У сложеном развоју догађаја 1912-1913. године, Србија се морала одлучно
борити да обезбеди посед ослобођене територије Косова и Метохије, према
којој су биле нарочито усмерене аустријске претензије. Српска влада није била
спремна на попуштање поводом Косова и Метохије: „Нема те црногорске или
српске владе која би хтела или могла да препусти Албанцима или било коме
другом ову „Свету земљу” српског народа”, истакнуто је у Меморандуму
европским силама 8-21. јануара 1913. године. У том питању „српски народ
неће и не може да чини било какве уступке, трансакције или компромисе, и
ниједна српска влада не би то хтела да учини”. Данашња власт, након 104
године, треба да има исти став, по било коју цену.

2
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Једна нова Косовска битка имала је да се води и добије на
дипломатском пољу. Лондонска конференција европских сила 1912-1913.
године створила је стање које је било политички и правни основ за
разграничење и будући развој односа између албанског и српског народа,
између Албаније и Србије.
Притисак на српски народ обновио се одмах после повлачења српске и
црногорске војске и успостављања аустро-немачке и бугарске окупације на
Космету 1915. године. Трајао је све до ослобођења 1918. године. Албанске
јединице учествовале су и у крвавом гушењу српског устанка у Топлици 19161917. године. Првих година после ослобођења и стварања Југославије
наставила се оружана борба на Косову и Метохији и у Македонији, јер су
албански „качаци” (терористи) настојали да, са ослонцем на албанске масе,
одрже атмосферу перманентне побуне. Качачки тероризам је ликвидиран до
1924. године, али се наставила илегална борба и отпор.3
Априлским сломом Југославије 1941. године почиње ново раздобље
албанског терора и геноцида над српским народом. Највећи део територије са
албанском националном мањином анектиран је од стране италијанских вазала
у Тирани, па је тако начињена, под фашистичким окриљем и за рачун Италије,
„Велика Албанија”. Припадници албанске мањине, чије бројно стање пред рат
у целој Југославији није прелазило 500.000, дочекали су окупацију Југославије
као своје ослобођење.
„Друга призренска лига” 1943. године спроводила је под немачком
окупацијом, после капитулације Италије, систематски терор над Србима, са
масовним и појединачним убиствима (Пећ, Урошевац, Приштина итд.),
депортовањем и исељавањем. Никада није утврђен тачан број тада протераних
Срба са Косова и Метохије, али се рачуна да је за време рата 1941-1944. године
Космет напустило око 100.000 Срба. Познато је да су чак Немци, због
загушења саобраћаја, покушавали да зауставе и врате ову велику реку
избеглица. Оружани отпор италијанском, немачком и бугарском окупатору
имао је зато сасвим посебан ток на свим оним југословенским просторима где
су живели Албанци. Покушаји да се у овим крајевима организује
народноослободилачки покрет наилазили су на огромне препреке, пре свега на
масовно антисрпско и антијугословенско расположење Албанаца. Стање се
донекле почело поправљати тек у другој половини 1944. године, када је пораз
нацизма био већ очигледан. Партизански одреди са Косова и Метохије све до
јесени 1944. године оперишу претежно ван ове области, углавном у
Македонији, јер се на свом терену нису могли одржати. Документи из
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Смиља Аврамов, „Преструктуирање Европе после хладног рата - манипулације Косовом и
Метохијом”, у: Косово и Метохија - изазови и одговори, Зборник радова са округлог стола
„Геополитичка судбина Косова и Метохије”, Институт за геополитичке студије, Београд, 1997,
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Народноослободилачког рата на Косову и Метохији сведоче о томе без
икаквог изузетка.
И поред таквог непријатељског или, у најмању руку, пасивног држања
албанске националне мањине за време Другог светског рата, Косово и
Метохија улазе у нову Југославију 1945. године као аутономна област, са
перспективом свестраног националног, уставноправног осамостаљивања и
економског и културног развоја Албанаца у бившој СФРЈ. То се објашњава
неизмењеном политиком Комунистичке партије Југославије (КПЈ) према
националном питању, а у оквиру тога и континуитетом тезе о опасности од
„великосрпског хегемонизма”.4
Табела: Етнички састав становништва на Косову и Метохији кроз историју
ЕТНИЧКИ САСТАВ СТАНОВНИШТВА
Година

Албанци

Срби

Остали

1455

1%

98 %

1%

1871

32 %

64 %

4%

1899

48 %

44 %

8%

1921

66 %

26 %

8%

1939

60 %

34 %

5%

1948

68 %

27 %

5%

1961

67 %

27 %

6%

1981

77 %

15 %

8%

1991

82 %

11 %

7%

2000

88 %

7%

5%

Попис из 1991. године бојкотовала је већина Шиптара, мањи број Рома
и Муслимана. Према овом попису, на Косову и Метохији је било 194.190 Срба
(11 одсто); 20.365 Црногораца (1 одсто); 9.091 Албанаца; 57.758 муслимана;
44.307 Рома; 10.445 Турака; 8.062 Хрвата (Јањевци, Летничани); 3.457
Југословена. Грубе процене, након ратова и етничких чишћења, говоре да је
2.000. године на Косову и Метохији било 88 одсто Албанаца (1.584.000 1.733.600); седам одсто Срба (126.000 - 140.000); три процента муслимана и
Муслимана (54-60.000); два одсто Рома (36-40.000); један проценат Турака (1820.000). Дати подаци за 2000. годину јесу процена и не одговарају реалности,

4
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посебно што се из региона, највише из Албаније, нелегално населио велики
број Албанаца.
Покрајина тек треба да обави званичне пописе. Важно је рећи да се
процене статистичких установа у Приштини и Београду драстично разликују
око данашњег броја и структуре становништва (приштинска процена 1.800.000
до 2.000.000, а београдска само 1.378.980 људи). Седам година после доласка
снага НАТО и УН, прогнаних неалбанаца и даље има најмање - 250.000 ван
Покрајине, а исељавање и скромни повратак паралелно трају.5 У току Другог
светског рата нелегално се доселило око 100.000 Албанаца. Од НАТО агресије
1999. године па до данас не зна се тачан податак колико је дошло Албанаца из
Албаније на простор лажне државе Косово.
Зар Србија треба да учествује у легализацији етничког чишћења Срба
које је очигледно почињено тежишно у XIX и XX веку?

ОДНОС ЗАПАДА ПРЕМА ПИТАЊУ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
На тему да се у преговарачки процес, поред ЕУ и САД, уведу и друге
светске силе, огласио се председник Србије Александар Вучић, који је рекао да
се разговори у Бриселу воде под патронатом ЕУ и да Србија не мисли да мења
тај формат. Вучић је истакао: „Не мислимо да мењамо формат, а ако буду
тражене неке велике промене, вероватно ће све велике силе бити укључене,
али не мислим да је то у овом тренутку на било који начин у игри”. Нажалост,
задржава се бриселска матрица, која је искључила друге велике силе које би
преговарачки процес учиниле објективнијим. Вучић је рекао да ће се „дијалог
у Бриселу наставити”, али и напоменуо да је „увек важно имати добре
консултације и разговоре са САД, Немачком, Русијом, Кином…” И да се
подразумева да „важна питања попут замрзнутог конфликта не могу да се
решавају без знања неких од значајних фактора.” Садашњи модел разговора
управо не дозвољава нашим традиционалним пријатељима, пре свега Русији и
Кини да непосредније помогну заштиту српских националних интереса. Зато је
овако поступање власти у Србији штетно и неразумно.6
У дијалог Београда и Приштине могли би се укључити и нови
„играчи”, Немачка и САД, пише српски портал „Вести”. Спекулише се, такође,
да би разговоре са српским и албанским тимом убудуће, у име Европске уније,
оперативно могао да води један веома искусан немачки политичар, док би
Вашингтон послао „посматрача овог процеса”. Висока представница Европске
уније за спољну политику Федерика Могерини остала би главни медијатор
дијалога. Овакав сценарио наводно је припремљен да би се преговори убрзали,

5

http://www.kosovo-metohija.com/index.php/2009-12-21-16-12-20/2009-12-12-20-27-42/2009-12-1220-57-21
6
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јер се Запад налази пред огромним изазовима неделотворности офанзивне
стратегије.
Да ће се САД укључити у дијалог, изјавио је и Хашим Тачи,
председник привремених институција у Приштини, после разговора са
председником Републике Србије Александром Вучићем у Бриселу. На питање
новинара „Новости”, да ли постоје планови да се САД у наставку дијалога
укључе у тај процес, из америчке Амбасаде у Београду добијен је следећи
одговор: „САД у потпуности подржавају процес дијалога под вођством ЕУ за
нормализацију односа између Косова и Србије и ценимо континуирано
руковођење по овом питању представнице Могерини. Све стране морају да
унапреде дијалог и да спроведу споразуме. Поштујемо вођство ЕУ у дијалогу”.
Нису истакли да се то лажно вођство ЕУ реализује пристрасно, на штету
српских националних интереса, јер су управо те државе створиле и признале
лажну државу Косово. Вашингтон ће, вероватно, послати свог представника за
дијалог или за решавање других питања и проблема на тзв. западном Балкану,
јер им се жури у походу на Исток.
Водеће државе Запада у континуитету, након окупације Косова и
Метохије, вршиле су притисак на власти у Републици Србији да решавање
свих питања из мандата УН издвоје под окриље ЕУ, како би се лакше
манипулисало кроз тзв. преговарачки процес Београда и Приштине, чији је
суштински циљ признање лажне државе Косово.7 Империја која је створила
лажну државу Косово је у одумирању и, на срећу човечанства, свет постаје све
више мултиполаран. Русија и Кина, као супер силе, у стању су да значајно
утичу на решавање битних безбедносних изазова и на Балкану, па и Косовске
кризе, али власт у Србији им не даје прилику да утичу на тај процес јер се
одвија у режији бриселске администрације.
Српски народ, због огромних страдања у двадесетом веку, нема право
на грешку и треба да остане доследан у својој историјској мисији и улози
праведника и борца за слободу и правду. Ако Србија буде слепо и поданички
извршавала налоге оних који су је уништавали у блиској прошлости, настаће
трајне и ненадокнадиве последице по српске националне интересе. Разговори
са привременим приштинским властима и преговори које је водила бивша и
актуелна власт били су суштински у функцији изградње институција и
промовисања независности те лажне НАТО државе. Србија је тиме учинила
стратешку грешку по српске националне интересе, све зарад обећања ЕУ у
вези са наставком процеса „европских интеграција”. Жртвовао се део
националне територије за некакву ЕУ у распаду, која је у суштини
неравноправна и недемократска бирократија у функцији остваривања интереса
водећих држава Запада.
7

Драган Симић, „Косово и Метохија – управљање сукобом ниског интензитета”, у: Косово и
Метохија - изазови и одговори, Зборник радова са округлог стола „Геополитичка судбина
Косова и Метохије”, Институт за геополитичке студије, Београд, 1997, стр. 221-222.
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Појачано интересовање САД за „косовски проблем” јесте у складу са
њиховом новом стратегијом геополитичког сучељавања са Русијом, да се
потпуно елиминише утицај Русије на било ком делу Балкана. Формалним
елиминисањем проблема Косова и „нормализацијом” односа са Србијом,
Америка жели да на тај начин прекине све јаче везе српског и руског народа.8
Америка Косово сматра својим највећим „носачем авиона” у Европи, простор
под тоталном доминацијом на који ће вероватно инсталирати делове
противракетног штита у Европи и базирати друге борбене системе и јединице.

ОДНОС ИЗВРШНЕ ВЛАСТИ СРБИЈЕ ПРЕМА КОСОВСКОЈ
КРИЗИ
У дискусијама и говорима, изјавама у медијима о „унутрашњем
дијалогу о Косову” постепено и дозирано се, у суштини, исказују ставови који
нису у складу са српским националним интересима, а на које треба да се
привикне српска јавност. Сада се отворено у режимским медијима говори на
начин да су „два председника Србије и Косова у Бриселу разговарали... ”.
Такве формулације почеле су да се пласирају одједном и указује на чињеницу
да је отворена медијска кампања за „препарирање јавног мњења” у складу са
резултатима преговора. Изгледа да је власт у Србији уцењена од стране Запада
да суштински призна лажну државу Косово и да се не противи њеном чланству
у међународним организацијама и, на крају, у УН. Власт у Београду не зна
како да изађе на крај са чињеницом да Кина и Русија не дозвољавају било
какву афирмацију и пуноправно чланство лажне НАТО државе Косово у УН
све док то не уради власт Србије, а и тада је питање да ли ће то дозволити.
Такође, тврдокорни ставови Шпаније, Словачке, Грчке, Босне и Херцеговине и
Румунији не иду на руку било којој власти у Србији која би да се „отараси”
Косова зарад „светле европске перспективе”.
Председник Србије Александар Вучић је, у функцији премијера,
учествовао као главни преговарач у Бриселу и оспоравао било какво право да
то чини тадашњи председник Томислав Николић, сада је као председник
Србије поново приграбио то право себи или му је наложено да то чини до
краја. По томе се може закључити да је Брисел изабрао и пронашао
преговараче из Београда и Приштине који ће након потписивања тзв.
Бриселског споразума „довести процес преговора до краја”, односно до
суштинског признања лажне државе Косово и до „епохалног помирења
српског и албанског народа”. Такву стратегију преговора осмислиле су
администрације САД и ЕУ. Све се чини да се не промени формални мандат
преговора у оквиру ЕУ иако је целом свету јасно да суштински утицај на ток и
исход тих преговора имају САД и Немачка.
8
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У речнику српских политичара на власти и у режимским медијима
пласирају се двосмислене флоскуле које ће пред народом маскирати суштину
и резултате преговарачког процеса. Данас се у јавности пласирају синтагме
које прозападне организације невладиног (НВО) сектора, „самостални
аналитичари” и „плаћени и потрошени политичари”, попут Вука Драшковића
и Чедомира Јовановића, појашњавају народу и образлажу „зашто је то добро за
нашу будућност”. Реч је о „добронамерним саветима” и позивима да се
„оканемо митова”, „променимо менталитет”, „суочимо са стварношћу”,
„окренемо од прошлости”, „заштитимо своје потомке”, „избегнемо рат и
страдање” и „припремимо за болна решења”, јер је то једни начин да се као
народ развијамо и „доживимо бољитак”, кроз чланство у Европској унији, па и
НАТО-у. Да бисмо то достигли морамо се „постепено одрећи братске Русије”,
јер смо ми „европски народ” а са ЕУ „имамо највећи извоз, а и бесповратне
инвестиције”. Све ове, а и многе друге изреке су део стратегије Запада и
насилног гурања Србије у ЕУ и НАТО, мимо воље народа. Све то што
проговори Вук Драшковић и Чеда Јовановић и део НВО, почне да након
одређеног времена, на мало другачији начин, пласира званична власт, када јој
страни ментори са Запада то нареде.
Званична власт говори о донацијама ЕУ, а не говори о томе да је скоро
30 пута више изнето вредности из Србије, те да се процене крећу да је из
Србије до данас изнето око 60 милијарди евра. Када та ЕУ донира само
тридесети део вредности за исти временски период, онда се то народу
приказује као искрена намера ЕУ да нам помогне. Блокирани и дириговани
медији јесу инструмент преко кога се пред народом пласира лажна слика о
европским интеграцијама и њиховој суштини.
Унутрашњи друштвени дијалог могао би бити само припрема
референдума, а не никако „замишљено давање легитимитета” групи
политичара да доносе „историјске одлуке” о сагласности са последицама
агресије и окупације Косова и Метохије. Потез власти о отварању унутрашњег
друштвеног дијалога, као сигнал су једва дочекали поједини амбасадори и
дипломате ЕУ и прозападне НВО у Србији, које су веома снажно финансијски
подржане са Запада. Без сумње, отворена су им врата антисрпског деловања и
гушења националне опције и било какве помисли за очување суверенитета
државе Србије.
У изјавама званичника Србије нема речи о очувању суверенитета и
територијалне целокупности државе, него о разумевању и прихватању
„реалности”, зарад „боље будућности”. Скоро да не постоји дилема у вези са
статусом лажне државе Косово, него само о томе како то извести а да се
„Власи не досете”. Све више је у медијима антисрпског шовинизма,
пропаганде умотане у празне политикантске фразе. Цео тај процес и кампања
подржани су огромним финансијским средствима са Запада.
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Пре режимских медија све је покренуто у тзв. демократским,
прозападним листовима „Блиц” и „Данас” који су и пре објављивања текста
председника Вучића дуже време подгрејавали атмосферу „потребе дијалога” и
„суочавања са прошлошћу”. Да је текст председника био примарно писан за
антисрпску публику из прозападних медија и НВО које гравитирају
београдском „кругу двојке”, сведочи и чињеница да Вучић овај „програмски
текст” није објавио ни у једном од својих омиљених таблоида, него у „Блицу”.
Остали електронски и штампани медији под контролом и утицајем режима
сада образлажу смисао и суштину покренуте кампање и ту тему држе у
фокусу. Једино се на друштвеним мрежама и порталима, као и у локалним
медијима разобличавају смисао и последице тзв. унутрашњег дијалога, који
није израз демократије него самовоље и неодговорности пред будућим
поколењима.
У новијој историји политичка елита није решила проблеме за потомке
него, напротив, оваквим деловањем доводи их у позицију људи који ће се
стидети што су имали такве претке, посебно у овом историјском периоду
распада бивше СФРЈ. Од краја Првог светског рата па до данас, српска
политичка елита није успешно заштитила српске националне интересе. Зато се
одрицање од Косова и Метохије не може означавати „храбром одлуком,
визионарством, прихватањем реалности у име боље будућности и сл. ” Народ
у таквом чину може препознати најсрамнији чин, а то је издаја највиших
националних вредности и интереса.
Запад цени да је важно да се на суштинска питања не омогући српским
суверенистичким партијама, организацијама и појединцима, државотворно и
родољубиво расположеним грађанима и интелектуалцима да добију икакву
шансу да допру до успаване српске јавности и пласирају своје ставове и
предлоге.
Погледајмо таксативно део дисквалификација оних који су другачији,
који су суверенисти и не дозвољавају неуставно деловање власти и предају
Косова и Метохије: (1) „само ћуте и против су свега”, спремни да „разбију
главу сваком ко се усуди да потражи решење”; они (2) „забијају главу у песак”
и „нису реални”, чекајући (3) „да им у руке дође оно што су одавно изгубили”;
они су (4) „престали да се надају” и „спремни су за сукоб, како унутрашњи,
тако и са свима око нас”; они (5) „мисле да су само они у праву”, „да су
најпаметнији, да немају више шта да науче, да су супериорни”, да би их одмах
затим назвао (5) присталицама „тираније, увек спремним на проливање туђе
крви”; они се залажу за (6) „нему Србију”, у којој (7) „ћуте и људе воде у сукоб
и рат”, „не знајући географију сопствене земље”; (8) они „не знају где је
Косово, нису тамо били, неће никада тамо ни отићи, још мање живети, не
разликују Партеш од Пасјана, Србицу од Штрпца, Пећ од шпорета”, али би (9)
„радо све друге послали на Косово, да их науче крвавој географији сопствене
земље”; за њих је (10) „сваки губитак – победа” и „туђој се несрећи радују као
свом успеху, пошто за други успех не знају”; њих оптужује да (11)

93

„прижељкују историјски злочин” и у ствари навијају да „неко некоме да
Косово”; они су (12) „јунаци до прве битке” који се (13) „само хвале победама
својих дедова”.9
И треба ли после икога да изненади што су управо поједине
аутошовинистичке и србомрзачке НВО исказале пуну спремност да „узму
учешћа у овом важном дијалогу”? Блаћење српског народа и омаловажавање
Србије јесте синоним за „дијалог” у њиховом програмском идеолошком
контексту деловања.
Усмерења која је дала власт за „унутрашњи дијалог” су поражавајућа и
свако од њих се дуго може опсервирати: (1)„да се погледамо у огледало” и
„видимо своје недостатке”; (2) „да престанемо да забијамо главу у песак и (3)
„покушамо да будемо реални”; (4) „да не будемо бахати и арогантни” (иако
смо „јачи него што смо били”); да се (5) одрекнемо „наших митова и сукоба”,
али да се (6) „не одричемо свих наших националних и државних интереса”
(али неких свакако); (7) да донесемо „трајно решење” које ће спасити „животе
наше деце”; (8) да будемо спремни на „дугачак, замршен и болан процес” који
треба да промени „нашу колективну свест”, која „сваки договор доживљава
као пораз”. Дијалог се неће водити о државној политици према Космету!
Напротив, тај дијалог треба да буде нека врста „колективне психотерапије” у
којој се од Срба у Србији – као ономад од Срба у Црној Гори – захтева да
„преломе мозак” како би могли да постану „реални”, како бисмо (бриселске)
„договоре почели да гледамо као победе” и како бисмо се, пре свега и надасве
– „одрекли митова”.10
Шта то значи да „треба да се одрекнемо митова о Косову”? То
просечан Србин не може разумети као нормалан и добронамеран предлог. Да
ли нас то власт позива да променимо своју душу, суштину и смисао живота?
Треба да размишљамо као бриселска и вашингтонска администрација? Па, то
је једноставно немогуће. Нека они на свом примеру покажу и предају било
који део територије или омогуће да се на њему формира „нова држава” на
националној територији. На том примеру стварно би било у реду да се и ми,
као народ, постепено мењамо. Све до тада не дамо ниједан педаљ Србије, а
посебно не Косово и Метохију. Знају Албанци да је њихова држава вештачка и
да ће нестати оног момента када оду окупационе трупе са Космета.
Председник је оценио да је за напредак Србије неопходно бар
разрешити косовски проблем. „Да би наш напредак био сталан и одржив,
морамо, ако ништа бар да покушамо да разрешимо косовски Гордијев чвор, а
не да се кријемо и најтежи терет остављамо нашој деци”, написао је Вучић.11
9

http://www.nspm.rs/politicki-zivot/unutrasnji-monolog-ili-kako-aleksandar-vucic-zamislja-dijalog-okosovu.html
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Исто.
11
http://informer.rs/vesti/politika/341238/predsednik-vucic-bez-dileme-Resiti-kosovski-Gordijev-cvorne-ostavljati-najtezi-teret-nasoj-deci
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Ове речи саме за себе говоре и народ их неће у души другачије протумачити
него као неодговоран чин и трговање са националним вредностима које нису
за продају. Кроз историју српског народа, свако ко је покушао да „тргује”
Косовом и Метохијом, без обзира на тренутни углед, био је брзо омражен у
свом народу и то највише од оних који су били његови ватрени обожаваоци.
Ове речи звуче злокобно и само неук човек у њима неће препознати почетак
кампање за припрему јавног мњења у Србији да остане мирно у времену које
долази, како би се под притиском Запада суштински предало Косово и
Метохија, а формално ће се то приказати као „историјски споразум са
Албанцима”. Ипак вреди веровати да је председник Србије Александар Вучић
свестан историјске улоге и одговорности и да ипак тражи историјски
компромис поделе Косова и Метохије и стварања претпоставки да Република
Српска постане самостална и да оствари право на самоопредељење о својој
будућности.
Доста је прозападних тзв. политичких странака, невладиних
организација и самозваних аналитичара који ће се за велики новац укључити у
кампању око издаје Косова и „историјског договора са Албанцима”, али тај
прљави новац неће успети да упрља и окаља душу народа. Већ су почели да се
јављају пропали политичари и аналитичари, остали ће то урадити мало
касније, као и поједини представници академске јавности. „Непризнавањем
стварности не може се променити стварност.”12 То су речи Вука Драшковића и
потпуно очекиване од личности која се претворила у своју супротност из
деведесетих година прошлог века.

Када се у земљи са неоколонијалном управом о кључним
питањима која одређују суверенитет и независност земље, на дијалог
позивају само одређене институције које се од момента успостављања
таквог режима не супротстављају или отворено игноришу изазове који
се тичу суверенитета, независности, националне безбедности, очувања
националне самосвести, историјске традиције, етичких норми,
демократије и људског достојанства, онда заиста постоје легитимне
сумње да ће бити остварен резултат који очекује власт.13
Шта је смисао покретања унутрашњег дијалога о Косову и Метохији?
Преамбула важећег Устава Републике Србије и Резолуција СБ УН 1244, чије
се одредбе морају извршавати, потврђују да Косово и Метохија припадају
Србији, да су њен неотуђиви део и духовно-историјско језгро српске
државности. Уставни суд Србије прогласио је да Бриселски споразум из 2013.
године, који су потписале актуелне власти, потврђује да се ради о политичком,
а не правном акту. Бриселски споразум је у супротности са Уставом Републике
12

http://www.blic.rs/vesti/politika/podska-spo-inicijativi-vucica-da-otvori-unutrasnji-dijalog-okim/46b5qqy
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Србије, па његово извршење није обавезно. Било које активности које крше
Устав Републике Србије, Резолуцију СБ УН 1244 и српско законодавство

по питању Косова и Метохије су неуставне и незаконите. Одвајање
српске покрајине од Србије, нарушавање територијалне целовитости и
суверенитета јесу кривична дела јер су у супротности са вољом српског
народа.
Косовски министар иностраних послова Енвер Хоџај дао је 15. јула
2017. године веома важну изјаву која објашњава суштину новог процеса на
Балкану: „Берлински процес нема смисла док се не реше крупна
регионална питања”, „регион је у некој врсти застоја све док не буде
пуног узајамног признања, тј. пуне нормализације односа”. Такозвана
нормализација односа између „Србије и Косова” је неопходан предуслов да
дође до поновног уређења балканског региона у оквиру процеса Берлин плус
кога је иницирала Немачка. Слично је Немачка радила и за време Другог
светског рата, па не би могло да се каже ништа суштински ново.

ГЛАС СРПСКОГ НАРОДА О КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
Власт у Србији ће неко време јадиковати како националисти и ратни
хушкачи блокирају сваки разговор и не „нуде никаква решења”. Може се јасно
рећи да је свака дискусија која није у складу са Уставом Републике Србије
незаконита и подлеже кривичној одговорности, па се иза „унутрашњег
дијалога” не може нико сакрити под оправдањем да је добио мандат народа.
Мандат народа се може пренети на извршну власт само преко одлуке донете
на референдуму о прецизно постављеном питању. Већински одговор за власт
мора бити закон и обавеза.
Судбина српских светиња на Косову и судбина самог Косова огледа се
и у Бећковићевој песми „Косово поље”, написаној осамдесетих година
прошлог века, у којој је пророчански предвидео сав терор албанских
екстремиста и прогон српског народа и рушење православних светиња.
КОСОВО ПОЉЕ
„Краду ми памћење,
Скраћују ми прошлост,
Отимају векове,
Џамијају цркве,
Арају азбуку,
Чекићају гробове,
Издиру темељ,
Размећу колевку.
Куд да чергам с Високим Дечанима?
Где да предигнем Пећаршију?
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Узимају ми оно
Што никоме нисам узео,
Моје лавре и престонице,
Не знам шта је моје,
Ни где ми је граница,
Народ ми је у најму и расејању,
Пале ми тапије и затиру постојанство.
Зар да опет затрапим Свете Архангеле?
Да ми помунаре поново Љевишку?
Очни живац су ми одавно растурили,
Сад ми и бели штап отимају,
Жртвено поље са крвавом травом
Не смем да кажем да је моје.
Не дају ми да уђем у кућу
Кажу да сам је продао,
Земљу коју сам од неба купио
Неко им је обећао.
Ко им је обећао
Тај их је слагао,
Што им не обећа
Оно што је његово?
Зато јуришају на мене удружени
Кивни што сам их познао.”14
Велики песник и филозоф Матија Бећковић тако верно, јасно и искрено
износи став српског народа, обичног човека кога власт Србије неће, не жели
или не сме од западних ментора да чује: „Мислимо да Kосово није ни Хиларин
бутик, ни Билов споменик, ни Олбрајткин рудник, ни Kларкова фирма. Но,
Србија никада није израчунала материјалну вредност Kосова, а она духовна је
неизрачунљива. Kосово није територија.”15
„Ако Косово није наше, зашто од нас траже да им га дамо? Ако је
њихово, зашто нам га отимају? А ако већ могу да га отму, зашто се толико
устручавају?”16 Речи академика Матије Бећковића, у светлу данашњих
околности, више него јасно описују парадоксалну ситуацију и бесмисао
такозваног унутрашњег дијалога и разговора о Косову и Метохији, под
окриљем ЕУ и САД.
Нико није дао мандат власти Србије да наруши суверенитет и
територијални интегритет Србије, да противуставно преда или изда део
националне територије. Јасно је да се окупационим силама на Косову и
14
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Метохији жури да добију потпис српских власти и сагласност на суштинско
отцепљење Косова, свог историјског, духовног, верског и културног средишта.
Народ то неће дозволити, а било какав потпис издаје сматраће се ништавним, у
нади да ће их стићи Лазарева клетва.

ЛИЦЕМЕРЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – „КОСОВО И КАТАЛОНИЈА
НИСУ ЗА ПОРЕЂЕЊЕ”
У свету има више од 200 сепаратистичких жаришта, од којих многа
тињају деценијама. У Азији су Тајван и Тибет деценијама покушавали да се
ослободе „загрљаја” Кине. Муслимани желе да одвоје Кашмир од Индије,
Тамили траже своју државу у Сри Ланки. Много је сепаратистичких покрета у
Африци и Јужној Америци, Канади, али ни водећа светска сила Америка није
без оних који у појединим савезним државама, као што су Аљаска, Мејн, или
Оклахома, сањају обнављање конфедерације.17
Сви су упознати са Косовом, Каталонијом, Фландријом, Баскијом,
Шкотском, Баварском, неки и са Корзиком, али ретки су они који су свесни да
је Европа препуна региона који само чекају повољан тренутак да изврше
сецесију.18 Само су назначени неки сецесионистички покрети, а на простору
бивше СФРЈ у свакој од новонасталих држава постоје најмање два. Тако, на
пример, Хрватска ће у будућности реално морати да уважи демократска права
на аутономију, а касније и на независност Дубровачкој Републици, Истри и
Републици Српској Крајини, без обзира што се у ЕУ представља као
монолитна и јединствена држава.
Већ неколико година, арогантни чиновници из Вашингтона и Брисела
понављају званични став Сједињених Америчких Држава и већег дела земаља
унутар Европске уније да њихово виђење статуса Косова и Метохије важи
само за ту ситуацију и да не може да се примењује на остале територијалне
спорове у свету. Таква позиција има две битне карактеристике. Пре свега, она
садржи енормну дозу бахатости, ароганције и веровања да су аргументи
логике и правде трајно немоћни пред огољеном силом, иако историја нуди
прегршт примера успона и падова империја. С друге стране, у тим дуплим
стандардима очигледна је неподношљива лакоћа потцењивања елементарне
интелигенције остатка планете, изложене насилним експериментима западних
центара моћи.19
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То се потврђује и на примеру Косова и Метохије. Након саопштења
Европске комисије у којем се каже да се не може поредити Каталонија и
Косово, председник Србије Александар Вучић позвао је премијерку, све
чланове владе, представнике обавештајних и безбедносних агенција на
консултације у председништво.20 Председник Србије Александар Вучић
изјавио је да је „... став Европске комисије да је референдум о независности
Каталоније нелегалан, најбољи пример двоструких аршина и лицемерја
светске политике.” Вучић је на заједничкој конференцији за новинаре са
грчким председником Прокописом Павлопулосом у Београду, упитао како је
референдум у Каталонији нелегалан, а самопроглашену независност Косова,
којој референдум није ни претходио, признају 22 државе чланице ЕУ. „И шта
ћу ја сада када одем у Брисел? Које питање да поставим? Како ћу да кажем: А
зашто смо ми Срби најгоре третирани? А како то у Каталонији не важи
референдум, а на Косову може и без референдума. Играли су се судбинама
држава када су прекрајали границе на Балкану, а данас им није до игре када је
мечка закуцала на њихова врата. Сад је ситуација много озбиљна”, рекао је он.
Европска комисија, која је референдум у Каталонији прогласила
неуставним, тврди да случај те шпанске покрајине и Косова и Метохије „нису
упоредиви”, јер је „Шпанија чланица ЕУ”. Појашњење је исувише ступидно па
га није потребно ни образлагати. Када је признање Косова у питању, то је био
врло специфичан контекст. То је била позиција усвојена од стране различитих
20
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УН Декларација и различитих УН резолуција и „међународне заједнице”.
Веома специфичан контекст, са специфичним разлозима – изјавио је
портпарол Европске комисије Маргаритис Схинас, али није објаснио о којим
декларацијама и резолуцијама УН се ради, нити у чему су „специфичности”
које је споменуо. Не постоје такве резолуције које подржавају настанак лажне
НАТО државе и све је исувише измишљено, јадно и говори о неспремности
бриселске администрације да се озбиљно носи са сепаратистичким покретима
на доследан начин.
Зато политички представници Запада испоручују политичке захтеве
Мадриду, али и Бриселу. „Захтевамо, јасно и гласно, да међународна заједница
заузме став. Ако Европска уније и председник Европске комисије Жан-Клод
Јункер затворе очи над оним што се дешава у Каталонији, онда ће бити јасно
да они подржавају репресију, насиље и бруталност”, наводи се у саопштењу
каталонског Подемоса, као легалне парламентарне странке. Време ће показати
како ЕУ гледа на легитимне захтеве представнике дела народа Каталоније.
Европска комисија саопштила је да референдум о независности
Каталоније није легалан. Каталонска влада саопштила је раније да је 90,9 одсто
грађана изашлих на референдум о независности заокружило опцију „да”.
Након објаве резултата референдума у Каталонији на трговима су се окупиле
хиљаде људи да прославе победу. Питање је будућности да ли ће насиље
ескалирати или ће се прибећи демократским средствима и процедурама. То ће
бити велики тест за Запад. Ако може лажна држава Косово са око милион
становника, зашто не би могла Каталонија са око 7 милиона становника или
Баварска са око 12,5 милиона становника?
Шпанија би могла да употреби уставно овлашћење да суспендује
каталонску аутономију уколико регионални парламент прогласи независност,
рекао је шпански министар правде Рафаел Катала, дан након што је у
Каталонији одржан референдум о независности, који је Мадрид забранио.
Такве назнаке су увод у дуготрајну кризу са неизвесним последицама по
Шпанију и ЕУ. Према члану 155. шпанског Устава, централна влада може да
суспендује аутономна овлашћења те североисточне шпанске покрајине. Такав
приступ јесте увод у насиље и суспендовање демократије.
Портпарол каталонске владе Хорди Туруљ изјавио је да не искључује
могућност да ће се шпанска држава позвати на члан 155. шпанског Устава,
који омогућава централној власти да обустави самоуправу у региону. Како је
рекао, он не искључује ни хапшење чланова каталонске извршне власти након
јучерашњег референдума о независности, пренео је шпански „Ел паис”.
Папа Фрања позвао је Европљане да се не плаше јединства и да оставе
по страни „националистичке и друге личне интересе”. То је било за очекивати
и није никакво изненађење, јер се и вера инструментализује у сврху подршке
политичких ставова званичне ЕУ.
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Шпански премијер Маријано Рахој рекао је да у Каталонији „није било
референдума о независности”. Он сматра да су Каталонци преварени да
учествују у „нелегалном гласању” и тврди да већина Каталонаца није желела
да учествује на гласању, пренео је „Ројтерс”. Истовремено је захвалио
шпанској полицији, оценивши да је она деловала „чврсто и мирно” у свом
одговору на референдум. Референдум, који Мадрид сматра незаконитим и
назива га фарсом, гурнуо је земљу у највећу уставну кризу у протеклих
неколико деценија и продубио вишевековни јаз између Мадрида и Барселоне.21
Каталонци не могу да изразе своју вољу ни на референдуму, али су
зато водеће чланице ЕУ подржавале терористе тзв. Ослободилачке војске
Косова (ОВК), убиства нејачи, паљевине, подметање експлозива, зверства,
разарање манастира, цркава, културно-историјских споменика и свега осталог
што говори у прилог историјског постојања Срба на Косову и Метохији.
После НАТО окупације Косова, за кратко време дешава се сраман и
понижавајући чин за српског војника када уместо да млади момци служе својој
држави Србији и својој Војсци, они полажу заклетву „монструм творевини”
изграђеној на тешкој несрећи њиховог народа и геноциду чија је и сам жртва.
Ти млади људи постали су део Безбедносних снага Косова, будуће „војске”,
која је заправо настала из тзв. ОВК, терористичке организације, која је побила
на хиљаде заточених Срба и спроводила трговину људским органима.
У том злочину предводници су били управо данашњи владари лажне
државе Косово, као што су Хашим Тачи и Рамуш Харадинај. На свечаностима
полагања заклетве тој злочиначкој држави Косово налазе се често људи који су
у сарадњи са званичним Београдом и спроводе наложену политику, као што су
браћа Ивановићи, Светислав и Сретен који су заједно са Албанцима и
Американцима „увеличали” свечаност заклетве коју су положили млади Срби
тзв. Безбедносним снагама и лажној држави Косова. Поред војника, у
Безбедносне снаге Косова и за њихову будућу војску школован је знатан број
официрског и подофицирског кадра.
Нешто више од педесет Срба, младића које је злоупотребила српска и
албанска квази политичка елита кроз уцењивање тешким условима живота,
промовисани су у „јањичаре” данашњег времена. Снимак са те церемоније
који је емитовала агенција „Глас Америке” на албанском језику, показао је и
нешто више од тога. Дочекали смо, као народ, и тај моменат да се Срби
заклињу на верност „републици Косово” и све то под будним оком Бриселских
преговарача.22
Цео тај процес насилног укључивања Срба у институције лажне
државе Косово дешава се уз знање и уз постепено подстрекивање и
21
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подстицање тог процеса од званичне Србије. То и јесте врхунац неморала и
некоректног односа према српској младости на Косову и Метохији, што их
гоне у институције НАТО државе Косово, заједно са бившим терористима тзв.
ОВК. Пут „интеграције” српског народа у окупационе институције јесте пут
постепене легализације злочина и признавања окупације Косова и Метохије.
Такво поступање је неуставно и подлеже кривичној одговорности.
Сецесије на простору ЕУ допринеће да се већина чланица одупре
притиску САД и реалније сагледава проблеме на сличан начин. Зато треба
учинити све да се напусти погубна политика „признавања реалности” или
фактичко стање, јер је то стање настало као резултат насиља Запада.

„УНУТРАШЊИ ДРУШТВЕНИ ДИЈАЛОГ О КОСОВУ” ПОТРЕБА ЗАПАДА ИЛИ СРПСКОГ НАРОДА
Пошто власт одлично зна да народ не дозвољава предају и издају
Косова и Метохије, онда се припрема и спроводи „широка друштвена
расправа” као параван за самовољу и неуставне одлуке власти. Ако власт жели
да мења уставно-правни статус Косова и Метохије онда мора да распише
референдум у Републици Србији, па ће резултати референдума бити обавеза за
власт. По питању статуса Косова и Метохије треба да се на референдуму
изјасни српски народ и у Републици Српској, Црној Гори и дијаспори.
Народ је носилац суверенитета и територијалне целокупности Србије, а
не било која бивша, актуелна и будућа власт. Доношење одлука мимо воље
народа имаће за последицу поништавање споразума у будућности и кривично
процесуирање свих оних који, мимо закона и Устава, предају део националне
територије. Изнад те одговорности је морална и историјска одговорност пред
народом и будућим поколењима.
Косово и Метохија су отети силом, окупирани су и на њима
функционише мафијашка власт лажне државе Косово. Докле год на Косову
бораве окупационе трупе, нема услова за тзв. друштвени дијалог нити за
успостављање добросуседских односа са Албанцима. Оно што је силом отето,
једино се силом може вратити у будућности у промењеним међународним
околностима, јер Албанци на Косову неће пристати ни на какав компромис
изузев отцепљења целе територије Покрајине. А управо компромис јесте
решење косовске кризе. Предаја Косова и Метохије терористима није
компромис него издаја највишег националног интереса.
Не треба нико да „вечити мир” и добре односе са Албанцима тражи у
предаји духовног средишта српског народа – Косова и Метохије. Србе не
треба плашити ратом у коме ће учествовати њихова деца. Срби ће увек, као
што је то био случај и кроз историју, бранити свим средствима националне
интересе, па и Косово и Метохију, ако треба и оружјем. Није први пут Косово
отето нити окупирано. Све неразумне и осионе империје су га намерно кидале
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из срца српском народу, почев од Отоманског царства, фашистичке Немачке и
НАТО, пре свега САД и Немачке. Пропале су све те империје, а и НАТО је на
добром путу да постане реликт прошлости као омражена и осиона сила која је
донела несрећу многим народима света. Српски народ је увек имао стрпљења
да дочека слободу свог Косова и Метохије. Дочекаће то време поново, па зато
не треба нико да жури и да покуша да легализује „отимање Косова” зарад
пријема у некакву ЕУ.
Важна ствар за САД јесте ширење и јачање НАТО на простору
Балкана, нарочито имајући у виду да постоји могућност да се неке земље које
још нису постале чланице Алијансе, „окрену Русији”. Тако размишља и делује
администрација САД, без обзира на формалну промену власти на нивоу
председника. Поред САД и Немачке и Турска је веома заинтересована да
Србија „призна реално стање”. Турци су покуповали нека важна предузећа и
на Косову и у Македонији, као и чиновници америчке администрације која је
извршила агресију на СР Југославију.”23
Патриоте Србије никада неће пристати на предају Косова и Метохије, а
Србија је историјски и огромном већином патриотска држава. Ако се желе
добри односи са Албанцима, они се не могу градити на губитку српске
територије. Када српска војска буде поново на Проклетијама, онда се може
говорити о повратку суверенитета Србије над Косовом и Метохијом и поразу
концепта тзв. Велике Албаније. Привремене власти у Приштини могу и саме
пристати да без рата признају суверенитет државе Србије. То би био разуман
потез, али немогућ јер су управо водеће силе Запада створиле ту лажну
државу. Нека та сепаратистичка власт у Приштини размишља колико ће им
трајати та држава и када ће се поново пробудити једног дана у Србији.
Сваки човек као појединац, без обзира коју државну функцију обавља,
може да тргује својом дедовином и очевином, а никако не државном
територијом и да прихвата „реалност”, зарад „бољег живота” будућих
генерација. Да смо прихватали реалност на такав начин, Србије и српског
народа данас не би ни било. Људски век је веома кратко време за историју и за
доношење историјских одлука. Косово и Метохија није власништво никога у
Србији појединачно, нити ниједне власти, Цркве, академске јавности и слично.
Жалосно је што се на челу многих академских институција у Србији данас
налазе партијски послушници спремни да изјаве и ураде све зарад личних
интереса. Зато народ мора да се пита на референдуму.
Не могу расправу о „коначном статусу” Косова и Метохије водити
минуле нити актуелна власт и генерација квази политичара који су испољили
сву неспособност да очувају суверенитет и територијалну целокупност државе.
Њихов резултат јесте такозвани Бриселски споразум, који је у суштини
неуставан, донет и прихваћен мимо прописане процедуре и у супротности са
23
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националним интересима. Тако и „нова друштвена расправа” о Косову, коју
организују они који су директно и свесно кршили Устав, значи пристанак на то
да је извршено правно и политичко насиље у погледу Косова и Метохије.
Вероватно се намерава да се након „друштвене расправе о Косову и Метохији”
донесе нови Бриселски споразум – „ОБАВЕЗУЈУЋИ СПОРАЗУМ” између
„Србије и лажне државе Косово”, који би био историјски, а лажној држави
Косово омогућио и формалну афирмацију независности. То је план Запада.
Оквир за било какву јавну расправу о Косову и Метохији треба да буде
Устав Републике Србије. Ниједна власт нема мандат да организује расправу
нити да доноси одлуке које су неуставне. Ако се жели расправа о Косову и
Метохији на други начин, онда је потребно урадити уставне промене, па тек
онда спроводити расправу и референдуме о кључним друштвеним питањима.
Свака расправа изван овог оквира је законом забрањена и представља
кривично дело. Није дозвољено јавно постављати питања о територијалном
уређењу Србије, на начин који није сагласан Уставу Србије.24
Када су изграђивани прелази на „административној линији” према
Косову и Метохији, власт је тумачила да то није граница, а када су почели
наплаћивати царину, то је била административна такса. Када су НАТО и
Албанци почели да формирају тзв. Безбедносне снаге Косова, онда то није
била војска него полиција... И тако годинама власт обмањује народ и пристаје
да нам ЕУ „нуди шаргарепу”, а узима душу и суштину националног бића.
Европска унија од Срба прави народ без поноса и части. Све што Албанци на
Косову могу и раде, то Срби у Републици Српској не могу. Све су учинили да
би расформирали Војску Републике Српске, а истовремено су формирали
војску лажне државе Косово. То је та „доследност” Запада.
Унутрашњи друштвени дијалог и „историјски споразум са Албанцима”
јесте пројекат Запада увијен у обланду европских интеграција и мантру да ће
се сви народи Балкана наћи у ЕУ, па и у НАТО-у. Ако је то искрена намера
Запада, чему онда самосталност лажне државе Косова? То је само „успаванка”
за лаковерне и неодговорне поједине српске политичаре. НАТО и ЕУ су
наднационалне организације чије време истиче, а учиниле су све против
српских националних интереса. Њихов нестанак или смањење моћи утицаја на
међународне односе биће разлог за нови почетак и васкрс српске државе и
повратак суверенитета над Косовом и Метохијом.

ШТА ЧИНИТИ ДАЉЕ?
Србија не треба да срља и жури да под притиском САД, НАТО и ЕУ
затвара тзв. замрзнути конфликт јер је то „у интересу српског народа”, како се
жели представити.
24
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Потребно је процес преговарања вратити у национално одговоран и
међународно прихватљив начин:
- Прекинути преговоре о Косову под окриљем ЕУ и цео преговарачки
процес вратити у надлежност УН;
- Константно инсистирати на политичкој и кривичној одговорности за
догађаје на Косову и Метохији, јер је то пут ка децентрализацији и
кантонизацији;
- Инсистирати на доследном поштовању Резолуције СБ УН 1244, која
Космету даје пун аутономију без права на отцепљење;
- Не прихватати никакве коначне преговоре и договоре о статусу док се
не заврши повратак и интеграција прогнаних и да се то одвија под надзором
УН;
- Не пристајати на „међународну конференцију” уколико нису
укључене Русија и Кина. Настојати да се по истим критеријумима решава
питање статуса Републике Српске иако Запад стално истиче да су то различити
проблеми;
- Посветити већу пажњу јачању економско-привредне компоненте
Срба на Косову и Метохији;
- Непрекидно тражити од УН и међународних институција обнову
наших светиња на Космету, а у тесној сарадњи са осталим православним
црквама и Светом столицом;
- Захтевати да се средства за обнову светиња и кућа обезбеде од
приватизације државних предузећа на Космету и да се заштити државна и
друштвена имовина;
- Захтевати образовну и културну аутономију Срба и неалбанаца на
Космету. Не прихватати ништа заједничко у том смислу на нивоу Покрајине,
јер би се на тај начин разбијало српско национално биће и
- Стварати претпоставке за развој и јачање Универзитета у Косовској
Митровици.
Подела Косова и Метохије у будућности вероватно јесте коначна
опција, која ће се десити кад-тад, у миру или у рату. То време српски народ
треба да дочека јединствен јер му се неће поновити брзо та историјска шанса.
Ту српску живу рану треба зацелити, како би српски народ изашао из уцењене
позиције коју му је Запад наметнуо, без реалних шанси за просперитет. Са
губитком целог Космета, Срби немају перспективу слободног и духовно
стабилног народа. Ако се прихвати подела и независност дела Косова и
Метохије, то треба чинити у пакету са истим правом Републике Српске на
самосталност и припајање Србији. Ако не постоји разумевање на Западу за
уступке које чини српски народ онда не треба прихватати труле компромисе
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који су у суштини изнуђени, него сачекати повољније и праведније стање
међународних односа у будућности.
Дупли стандарди ЕУ и НАТО јесу константа њиховог односа према
српском народу, према Русији, Кини и свим другим народима који нису под
непосредном „заштитом” водећих држава Запада. Због тога се Косово третира
као изузетак, у смислу промоције лажне државе Косово, а спречава или не
признаје воља народа Републике Српске, Истре, Дубровачке Републике,
Баварске или Каталоније. За Каталонију је велика „несрећа” што није на
српској или руској земљи, јер би им Запад одмах признао независност и вршио
притисак на друге државе да је признају, као независну државу.
Актуелни сеператистички покрети у свету не гледају се на исти начин
у међународним односима, него су потпуно присутни дупли стандарди Запада.
Исправно је и могуће само оно што подржи САД, НАТО и ЕУ. Бумеранг
таквог непринципијелног и погрешног поступања вратио се у своју „колевку”
– у ЕУ, али све више и у САД. Ти сепаратистички покрети су рак-рана Европе,
посебно на Балкану где није довршен процес формирања националних држава.
Другачији третман према сепаратистичким покретима може у свету довести до
грађанских ратова, међудржавних и регионалних ратова који ће променити
границе између држава и лице Европе, а НАТО пакт и ЕУ учинити
бесмисленим.

ЗАКЉУЧАК
Сведоци смо последњих година да се у Србији, поред одбојности
већине грађана према условљавању ЕУ и НАТО око Косова и Метохије,
константно намеће тема да је потребно додатно „ширити истину и безусловно
ићи у бољу будућност”, те да је једино решење за Србију да уђе у ЕУ по било
коју цену, а потом и у НАТО пакт. Такав офанзиван наступ и диригована
пропаганда преко медија супротни су вољи народа. Тај офанзивни наступ
НАТО, ЕУ, прозападних политичких странака и невладиних организација је
очигледан, нарочито после пријема Црне Горе у НАТО мимо воље народа.
Пријем Црне Горе у НАТО додатни је аргумент лобистима и пропагандистима
да се усмере на Републику Србију, Македонију и Босну и Херцеговину, како
би се попунила та „црна рупа” на Балкану и отворила тзв. европска
перспектива за „балканске народе”. Захваљујући финансијској подршци са
Запада све су више присутни на владиним и прозападним медијима самозвани
аналитичари и представници невладиних организација иза којих, у суштини,
стоји НАТО пакт.
Немачки амбасадор у Србији Аксел Дитман рекао је да су све изјаве
које имају за циљ мењање граница на Балкану опасне и да Немачка то не
прихвата. Међутим, Немачка је од деведесетих година прошлог века до данас
учинила све да разбије бившу СФРЈ, по „авнојевским” границама. Ни то јој
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није било довољно у дробљењу српског етничког простора, па је наставила тај
процес кроз подршку и признање лажне државе Косово. Када је у питању
Република Српска, онда је то, по мишљењу Немаца, недопустиво. То је
„доследна” политика Немачке и водећих држава ЕУ и НАТО. „То јавно
кажемо и то је позиција ЕУ” – рекао је Дитман и поручио да је важно да све
стране спусте тензије и да се крене даље. Он истиче и да помирење остаје
важан и значајан изазов у региону, а да је Србија у том погледу покренула
важне иницијативе и да нашу земљу Берлин види као централну земљу и
фактор стабилности. Тако Немачка види Србију док испуњава њене захтеве.
Поред улагања великих финансијских средстава Запада у медије у
Србији, улажу се и огромна финансијска средства у деловање невладиног
сектора који је већином организован и делује у функцији промене јавног
мнења и придобијања подршке за улазак Србије у ЕУ и НАТО пакт. То је
веома опасан процес јер долазе младе генерације које нису доживеле,
преживеле и запамтиле све злочине које је НАТО нанео српском народу у
Републици Српској Крајини, Републици Српској, Црној Гори и у Србији.
НАТО и даље примењује стратегију притисака у функцији
легализације сецесије и окупације Косова и Метохије. У име лажног мира,
Србија је постепено, током година, све више испуњавала захтеве од стратешке
важности за НАТО на Балкану, што је у супротности са виталним
националним интересима српског народа:
- Учешће НАТО у организацији и опремању тзв. Косовске војске;
- Заговарање трајног останка и јачања НАТО трупа на Косову и
Метохији;
- Формирање класичне „границе и граничних прелаза” према Космету;
- Јачање албанске пропаганде на Косову и Метохији, тако да
представници српског народа чине део органа власти лажне државе Косово,
чак и у тзв. Безбедносним снагама. Српски младићи су регрутовани и
школовани у војним школама у Македонији и на Западу за будућу „Војску
Косова”;
- Преношење преговора из надлежности УН у надлежност ЕУ;
- Потписивање ИПАП споразума са НАТО и давање дипломатског
статуса припадницима Алијансе;
- Стално пролонгирање давања дипломатског статуса припадницима
српско-руског Хуманитарног центра у Нишу, као што је то учињено за
припаднике НАТО;
- Препуштање северног Косова властима лажне државе Косово и
престанак присуства државе Србије на том простору;
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- Изградња дела НАТО аутопута Ниш-Приштина-Драч (Ниш-Мердаре)
о трошку грађана Србије, а да га Срби скоро неће ни користити и
- Продаја стратешких ресурса и предузећа на Косову и Метохији.
Све су то стратешки промашаји прошле и актуелне власти у односу на
националне интересе Србије. Као у најмрачнија времена пре Другог светског
рата, медијски и кроз деловање појединих странака, прокламује се нека „Нова
Европа”, односно ЕУ на новим основама после Брегзита и изласка Велике
Британије.
Данас своју хегемонију у Европи Немачка остварује финансијском
доминацијом и економским развојем, а на штету малих и неразвијених држава.
Немачка на Балкан и државе југоисточне Европе гледа суштински као на своје
колоније, јер су оне заиста урушене, остале су без „реалне моћи” и са
скромним могућностима државних институција. Док је Велика Британија била
у ЕУ, она је донекле обуздавала хегемонистичке циљеве и бахато деловање
Немачке. Данас, кључни комесари ЕУ све више личе на „принудне управнике”
или „политичке комесаре” Вермахта, само што нису лоцирани у Берлину него
у Бриселу, како би то јавност и народи лакше подносили. Историја се не сме
заборављати и никаква радна места не могу бити изговор за нељудски однос
према погинулима у минулим ратовима нити за продају Косова и Метохије.
Европска унија није избор српског народа нити се он о томе изјаснио,
поготову не за „цену” коју ЕУ тражи од српског народа.
Питање Косова и Метохије је битније од сваке власти и народ никада
неће пристати да буде покриће промашеним одлукама сервилних и оних
подмуклих политичара који себи дају право „визионара и мисионарску улогу”
кроз предају Косова и Метохије. У суштини, такав чин био би издаја са
несагледивим последицама. Верујемо да ће свака власт у Србији добро
размислити пре доношења одлука од националног значаја, те да ће се одупрети
притисцима споља и послушати мишљење и душу свог народа.
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Драган Петровић1

ОД БРИСЕЛСКОГ СПОРАЗУМА ДО „УНУТРАШЊЕГ
ДИЈАЛОГА” – КАКО ЗАУСТАВИТИ ПРОТИВУСТАВНУ И
НЕДРЖАВНУ ПОЛИТИКУ АКТУЕЛЕНИХ ВЛАСТИ О КОСОВУ
И МЕТОХИЈИ
Сажетак: У раду се анализира положај Косова и Метохије након
потписивања Бриселског споразума 2013. године. Од јуна 1999. године до
потписивања Бриселског споразума, Србија је, на основу Резолуције Савета
безбедности УН 1244, de iure бранила интегритет читаве покрајине у свом
саставу, а њен северни део који је упркос свим етничким чишћењима
почињеним од стране албанских екстремиста остао поглавито српски, бранила
је и de facto и de iure. Након прихватања Бриселског споразума, чак и северни
део Косова (општине Лепосавић, Зубин поток, Звечан и Косовска Митровица)
озбиљно је угрожен притисцима Приштине. Бриселски споразум се показао
као изузетно штетан по српске интересе, поред тога што је противуставан, а
албанска страна не испуњава своје обавезе из његовог дела (Заједница српских
општина) који није у потпуности у интересу самопроглашеног Косова. У том
контексту, нејасно је зашто власт у Београду истрајава на спровођењу
договорених делова Бриселског споразума и чак најављује спремност да се
разговара, у неповољним околностима, о укупном статусу покрајине,
припремајући за то јавност у Србији преко тзв. „унутрашњег дијалога”.
Кључне речи: Косово и Метохија, Бриселски споразум, операционализација
Бриселског споразума, медијатори ЕУ, страни притисак, противуставни акт,
недржавна политика.

УВОД
Од прихватања Бриселског споразума априла 2013. године, званични
Београд је у „преговорима са Приштином” уз посредовање Европске уније
остварио низ договора за које се, супротно уобичајеним преговарачким
процесима, имплементација тражила одмах. Српска страна је све своје обавезе
испуњавала, док је албанска игнорисала и оно мало договорених решења која
нису носила нулти исход за Србију, попут тзв. Заједнице српских општина.
Поставља се питање мотива званичног Београда да истрајава на тако
мазохистичким и недржавним потезима у преговарачком процесу са
албанском страном, неуобичајеним за представнике суверених држава и
супротстављене стране у дијалогу.

1

др Драган Петровић, научни саветник, Институт за међународну политику и привреду, Београд.
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У низу случајева замрзнутих конфликата у свету, рецимо у неколико
случајева на постсовјетском простору, свака од страна се труди да
максимизира свој добитак, а евентуални уступци и спремност на компромис
узроковани су конкретним или следственим добицима. Примера ради, у
случају Нагорно Карабаха, званични Баку је чак спреман да се договори са
јерменском страном и о могућности његове сепарације, имајући у виду да је
Нагорно Карабах историјски припадао Јерменима који чине апсолутну већину
његове популације, а који су, најзад, и оружјем успели да га одбране почетком
деведесетих година прошлог века у азербејџанско-јерменском сукобу. Како је
јерменска страна тада заузела и добар део западног Азербејџана (укупно са
Нагорно Карабахом око петине његове територије), Баку, а и Јереван показују
спремност на компромис у правцу враћања доброг дела те територије
азербејџанској страни, у правцу признавања сецесије Нагорно Карабаха и дела
западних провинција које би служиле као коридор до Јерменије. Међутим, у
пракси, посредничка група Минск, састављена од представника низа великих
сила, као и суседа сукобљених страна, не успева да заједно са Бакуом и
Јереваном пронађе формулу која ће задовољити обе стране. Слична је
ситуација и са низом других замрзнутих конфликата где је у питању
територијални интегритет земаља, попут случаја Придњестровља, Доњецке и
Луганске области. Званични Кијев и Тбилиси не признају ни практично
губитак ниједног дела територија, геополитички, историјски, етнички, па и
након од њих већ изгубљених сукоба одељене области Крима, Абхазије и
Јужне Осетије. Ове области још само немају пуно међународно признање.2
Поставља се питање зашто би Србија по питању Косова и Метохије заузимала
фундаментално другачији став, имајући у виду историјски моменат и
чињеницу да је насилном агресијом НАТО-а та територија отуђена од своје
матице. Посматрано са међународноправног аспекта, Резолуција Савета
безбедности УН 1244 потврђује сувереност над Косовом и Метохијом, при
чему је макар област севера и даље (као и енклаве) током свих ових година
етнички остала већински српска, упркос етничком чишћењу и притисцима
који су уследили, посебно након јуна 1995. године и доласка међународних
мировних снага у покрајину.
Током периода 2013-2017. године, у операционализацији Бриселског
споразума званични Београд је у преговорима са Приштином, уз посредовање
ЕУ, предао низ ингеренција суверене државе тзв. Косову. Прво су у одређеној
форми прихваћени и како-тако покушани институционализовати начелни и
нелегитимни и нелегални преговори које је, при крају свог мандата, водила
претходна власт. То се, превасходно, односи на преговоре Борка Стефановића
и Едите Тахири, највише око тзв. интегрисаних граничних прелаза. Угледни
правник и политиколог Игор Јанев са правом констатује у свом научном раду
о Бриселском споразуму (и то у сажетку рада где је акцентована његова
2

На ову тему од више аутора издвајамо: Vladislav Sotirovič, “Kosovo and The Caucasus: A domino
effect”, Cрпска политичка мисао, бр. 41, 2013, стр. 231-241.
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суштина) да је то „један од најнеповољнијих аранжмана које је Србија икада
закључила”.3 Међутим, Јанев примећује да недостаје, истина, само још један
елеменат, да би Бриселски споразум био третиран као међународни споразум,
а то је недостатак и експлицитне и имплицитне спремности да се он као такав
третира и да се друга страна третира као такав de iure субјект. За Јанева је,
приликом остваривања преговора у Бриселу, веома битан фактор тадашња
Тачијева изјава да ће албанска страна потенцијално приступити полицијској
акцији албанске (шиптарске) стране према северу Косова ради „уклањања
паралелних државних структура Србије”, од чега се нису директно оградили
ни представници ЕУ на челу са високом комесарком ЕУ за спољну и
безбедносну политику Кетрин Ештон која је посредовала у преговарању.4
Питање Косова и Метохије је болно питање и проблем Србије
актуелизован током периода најмање од 1981. године до данас. Иако су с тим у
вези почињене бројне грешке и пропусти, стиче се утисак да се управо у време
последњих влада – Цветковићеве, са посебном одговорношћу бившег
председника Тадића (његов кључни лош потез од септембра 2010. године када
је заменио предложену Резолуцију Србије за ОУН и предао своју битно
измењену), као и Борка Стефановића за потписивање противзаконитих и
противуставних споразума о тзв. Интегрисаним граничним прелазима, те
Дачићеве владе, где је кључни моменат потписивање, такође са аспекта
Устава, врло спорног Бриселског парафа априла 2013. године. Након тога,
владе на челу са Вучићем и Аном Брнабић настављају операционализацију
Бриселског споразума у даљим преговорима са Приштином уз посредовање
ЕУ. Чудно је да у току ових петогодишњих преговора, влада, чију већину чини
СНС (уз коалицију пре свега са СПС), у овим преговорима одмах
операционализује договорене деонице, иако коначан договор није на видику,
што је крајње неуобичајено у међународним односима. Поред тога, Приштина
не испуњава ни оно мало договора који немају баш „нулти исход” за српску
страну, а званични Београд мазохистички наставља те преговоре, не осврћући
се на државне и националне интересе против којих су усмерени резултати
преговора, стално кршећи, у исто време, и сопствени устав!
Дакле, овде се анализирају резултати преговора Београда и Приштине
уз посредовање ЕУ последњих година, са акцентом на потписаном споразуму
у Бриселу априла 2013. године. Имајући у виду да је у периоду 2006-2007.
3

Игор Јанев, „Бриселски споразум и проблем виртуелног признавања Косова и Метохије”,
Српска политичка мисао, бр. 42, 2013, стр. 287-309, цитат из сажетка на стр. 287.
4
Игор Јанев, „Бриселски споразум и проблем виртуелног признавања Косова и Метохије”, стр.
290. Јанев сматра да су Бриселски преговори, у којима су ЕУ и западне силе примениле
суптилну претњу могућом агресијом према косовским Србима и Србији, чак изнудили
недопустиво попустљив однос власти у Београду приликом склапања уговора. Међутим, тешко
је прихватити да би у тадашњим међународним околностима било могуће очекивати агресију
НАТО-а или неке од западних сила против Србије по питању КиМ, у правцу извојевања
капитуланског споразума са Приштином, када тако нешто није предузимано нити било могуће у
претходној деценији.
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године одбијен Ахтисаријев план од стране Србије, и уз помоћ, пре свега,
Русије, поставља се питање зашто је потом прихваћен овај споразум који се
суштински не разликује од Ахтисаријевог плана. То је утолико чудније, ако се
зна да је у међународном поретку управо у овом периоду од 2007. године
дошло до врло значајних промена односа снага, на штету промотера косовске
независности. Америка, као главни промотер косовске независности, и даље је
водећа светска сила, али сада у све више мултиполарном светском поретку где
паралелно са њом егзистирају и друге светске силе, попут земаља БРИКС-а
које не подржавају косовску независност.5 Званични Београд, односно
актуелна и претходна влада Србије, определио се за овако велики национални
уступак, добрим делом на основу идеологије придруживања Европској унији и
то под веома неизвесним и отежаним околностима у којима се и сама Унија и
даљи „европски пут” Србије налазе. Почетком 2013. године тадашњи
председник Србије Николић израдио је Платформу за Косово и Метохију, која
је наишла на притисак саме владе Србије за измену више важних тачака тог
документа. У том контексту, политиколог Момчило Суботић наводи да су
управо те измене рађене „у правцу идеологије прикључивања ЕУ” и да су
наишле на „оштро негодовање политичких првака косметских Срба”.6 Потом
је, после почетног одбијања понуђеног плана ЕУ, почетком априла, само
петнаестак дана касније, Влада Србије на челу са премијером Дачићем и првим
потпредседником Владе Вучићем, прихватила тек нешто коригован предлог
плана ЕУ и потписала Бриселски споразум.
Након тога, током следеће четири и по године, Дачићева влада, а потом
и оне на челу са Вучићем и Аном Брнабић, настављају операционализацију
Бриселског споразума у даљим преговорима са Приштином уз посредовање
ЕУ. У току ових петогодишњих преговора, влада чију већину чини СНС (уз
коалицију, пре свега, са СПС) одмах приступа операционализацији
договорених деоница, иако коначног договора нема на видику, што је крајње
неуобичајено у међународним односима. Што је још чудније, Бриселски
споразум, у целини посматрано, не одговара српској страни, а оно што је у
пракси имплементирано искључиво је одговарало само албанској страни.
Званични Београд је (мазохистички?!), при томе, све време инсистирао на
наставку преговора о даљој операционализацији Бриселског споразума, не
инсистирајући, што би било логично, на томе да и албанска страна испуни свој
5

Постепено прерастање светског поретка од монополарног са доминацијом само једне суперсиле
– САД, какав је био почетком деведесетих година прошлог века, ка мултиполарном, што је
процес који је у току и где већ сада паралелно егзистира више светских сила, при чему је
Америка и даље водећа, али без могућности које је имала раније да самостално одређује главне
правце и токове у међународним односима, је описано у више запажених научних и стручних
радова у свету. Један од првих на српско-хрватском језичком подручју, који објашњава не само
планетарне процесе који ове промене условљавају, већ и конкретне последице које следе на
самом Балкану, објављен је још крајем 2010. године: Драган Петровић, Ка мултиполарном
светском поретку, Пешић и синови, Центар за развој међународне сарадње, Београд, 2010.
6
Момчило Суботић, „Платформа о Косову и Метохији”, Политичка ревија, бр. 35, 2013, стр. 121, цитат стр. 2.
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договорени део и да у даљим преговорима покаже спремност на уступке, те да
се, пошто то до сада није био случај, даљи преговори зауставе или чак читав
споразум доведе у питање. Дакле, званични Београд наставља те преговоре,
истовремено стално кршећи сопствени Устав и не осврћући се на државни и
национални интерес против којег су, у највећем, резултати преговора!

ГЕОПОЛИТИЧКА ДИМЕНЗИЈА КОСОВСКОГ ПРОБЛЕМА
На самом Балканском полуострву, посматрано геополитички, албански
фактор који подстиче и организује ревизионистичке пројекте и подухвате у
односу на све своје суседе, далеко је од тога да може рачунати на повољности
у окружењу. Прво, Албанци су, посматрано са аспекта њиховог етничког
порекла, народ на Балкану и Европи без сродних и по пореклу сличних народа.
Тако, на пример, Срби припадају словенској групи народа која је веома
распрострањена у Источној, Средњој и самој Југоисточној Европи (Балкану),
рачунајући и тако моћну силу као што је Русија, али и Украјина, Пољска,
Чешка, Словачка, Бугарска и др. Албанци, рачунајући и Албанце на Косову и
Метохији, по вероисповести су већински муслимани, што представља готово
усамљени случај те врсте у односу на друге европске народе, а делом и на
Балкану. Четири сродне државе: Србија, Црна Гора, Македонија и Грчка су,
свака на свој начин, стварно или потенцијално угрожене албанским
ревизионизмом. Поред Србије и случаја Косова и Метохије, њене јужне
покрајине, и Црна Гора се налази пред највећим изазовом управо у односу на
албански фактор. У самој Црној Гори православни живаљ који броји око
450.000 људи и чини око 75% становништва те земље, окружен је са истока и
североистока албанском популацијом (Албанија, Косово и Метохија, западна
Македонија) која броји и преко пет милиона људи, не рачунајући Албанце у
самој Црној Гори. Иако иредентизам према Црној Гори није до сада посебно
развијан у самој Црној Гори, на картама „Велике Албаније” редовно су
обухваћени и делови црногорске територије, некад и ван стварне већинске
етничке распрострањености Албанаца. Македонија се налази пред евидентним
изазовом у погледу западног дела земље већински настањеним Албанцима, где
постоје одређена трвења и где је 2001. године дошло до оружаних сукоба.
Грчка има такође одређене проблеме са Албанцима, како на својој територији
(део Епира) тако и по питању православног становништва грчког порекла у
јужној Албанији.7
Чак и само техничка сарадња четири престонице: Београда, Подгорице,
Скопља и Атине, по питању заједничког осујећивања албанског ревизионизма
који на свој начин угрожава, сада или потенцијално, интегритет и интересе
7

Драган Петровић, Владан Станковић, Заједничка држава Србије и Црне Горе, Институт за
политичке студије, Београд, 2006; Милош Кнежевић, Изневерена држава, Институт за
политичке студије, Београд, 2009.
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ових земаља, могла би да знатно умањи стварну опасност по том питању за ове
земље. Уосталом, између два светска рата Мала антанта је превасходно
настала на заједничком интересу три земље (Југославија, Чехословачка и
Румунија) да елиминишу ревизионистичке опасности од свог суседа –
Мађарске.
Међутим, оно што усложава читаву ситуацију јесте присуство и
политика Америке, која, као и Британија, представљају главни ослонац и
подршку албанском ревизионизму на Балкану. У том контексту, српски фактор
може рачунати на подршку Русије, потом Кине и других земаља БРИКС-а, што
је посебно важно имајући у виду Савет безбедности УН, где је блокиран
покушај Америке и других западних сила да се подржи косовска независност
(2006-2007).
Фебруара 2008. године, САД и друге западне силе признају
једнострано проглашену независност Косова, међутим, већи број држава
чланица ОУН одбија да је призна, као и званични Београд. Српски фактор у
целини изложен је, током последње две деценије, притисцима и једностраној
политици западних сила, пре свега САД, а потом Британије и Немачке. Оне
показују суштинску геополитичку ненаклоност према српском фактору у
целини.
За српски фактор Косово и Метохија имају огроман значај. Само
четири општине које се налазе на његовом северу, а које контролише српска
страна, и поред свих етничких чишћења које су спровели Албанци, посебно од
1999. године, још имају искључиво српски етнички карактер: Северна
Митровица, Звечан, Зубин поток и Лепосавић. Величина овог простора је
преко 1.200 км2 и оно обухвата нешто преко 11% територије Косова и
Метохије. Поставља се питање зашто је за САД, када су већ прекршили
постулат Бадинтерове комсије управо на штету Србије, важно да отуђе читаву
територију бивше Аутономне покрајине Косово и Метохија, чак и тај
најсевернији етнички српски део за који је веома важно истаћи да је његов
већи део (општине Лепосавић и Зубин поток) био у саставу тзв. „уже Србије”,
дакле, ван Аутономне области Косова и Метохије све до 1959. године када се
једногласним решењем Петра Стамболића тај простор поклања АО Космета,
што је чињеница коју српски преговарачи и српска јавност нису довољно
користили. Посебно је геополитички значајна чињеница да се тај северни део
Косова и Метохије као шпиц зарива у остатак територије „Србије ван Косова”.
Важно је, такође, и то да суседна Рашка област има шест општина од којих су
у њене три западне општине (Нова Варош, Прибој и Пријепоље) православни
Срби већина, док у преостале три источне општине (Нови Пазар, Тутин,
Сјеница) већину чине муслимани.8 Међутим, географски, ове три општине тзв.
Санџака, са свих страна се граниче са српским етничким територијама
8

О овоме, између осталог, видети у: Душан Пророковић, Геополитика Србије: Положај и
перспективе на почетку ХХI века, Службени гласник, Геополитика, Београд, 2012, стр. 688-689.
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(северна Црна Гора на југу, на западу ове три српске већински православне
општине Рашке области, плус Република Српска, на северу Краљевачки
регион, и што је посебно важно, на истоку четири општине са српском
већином северног Косова – Северна Митровица, Звечан, Зубин Поток и
Лепосавић). Да ли жестоки напори америчке политике да чак ни овај патрљак
Косова и Метохије где су Срби већина и који фактички не контролише
албанска власт у Приштини, потпадањем под централну власт Приштине и
изложеношћу даљим притисцима, где се свакако не може рачунати на
америчку (НАТО) непристрасност, заправо одају жељу за наставком
антисрпске политике на терену, као и даљим сламањем Србије? Јер, без обзира
на новокомпоновану идеологију монтенегријства коју спроводи Ђукановићев
режим у Црној Гори, а кога у овим недемократским подухватима
континуирано подржава америчка политика и који представља својеврсно
насиље над вековним српским већинским бићем на тлу Црне Горе, још увек
Рашка област (Санџак) представља у геополитичком смислу област која спаја
Србију, Црну Гору и Републику Српску и овде је једино могуће изградити тзв.
трансверзалу за повезивање исламског фактора на Балкану са муслиманским
делом Босне. У сваком случају, чак и само ове четири компактне српске
општине на северу Косова имају непроцењив значај за геополитичку
безбедност и будућност Србије и српског фактора у целини.9

БАДИНТЕРОВА КОМИСИЈА И КОСОВО
Након распада СФРЈ и кризе настале на простору бивше Југославије,
изазване пре свега једностраним сецесијама Хрватске и Словеније (потом и
неких других бивших република), међународни фактор је покушао да пронађе
универзално решење за читав регион, оличен, пре свега, у решењима
Бадинтерове комисије. По том решењу, међурепубличке границе унутар СФРЈ
проглашене су за међународноправне. То је током деведесетих година
прошлог века највише погодило српски фактор, који је, по Уставу СФРЈ, био
конститутивни народ у Хрватској, заједно са Хрватима, а у Босни и
Херцеговини, један од три народа носиоца конститутивности, заједно са
Хрватима и Муслиманима. Конкретно, ни Република Српска, а ни Република
Српска крајина нису имале на основу Бадинтерове комисије право на
државност ван републичких, а сада и међудржавних граница Босне и
Херцеговине и Хрватске.10 Српска страна је, иако тешко, ипак прихватила
9

Драган Петровић, Геополитика Балкана, Институт за међународну политику и привреду,
Београд, 2014, стр. 218-221.
10
Политиколог и правник Саша Гајић са правом указује на неадекватност примене решења
Бадинтерове комисије на права на самоопредељење искључиво република, а не и народа, као
универзалан принцип у ОУН. Јер народи конститутивни у Хрватској су поред Хрвата и Срби, а
у БиХ три народа, па, према томе, на народима, а не социјалистичким републикама је право на
самоопредељење. Саша Гајић, „Случајеви Косова и Крима: контроверзе права на
самоопредељење у савременом контексту”, Култура полиса, бр. 28, 2015, стр. 9-25, навод на стр.
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Бадинтерову комисију као неки универзални параметар у решавању граница на
постјугословенском простору, Иза решења и правила Бадинтерове комисије
стајале су, пре свега, западне силе на челу са САД као једним од гараната.
Признавањем независности Косова и Метохије 2008. године од стране
САД и других западних сила, срушено је у пракси правило Бадинтерове
комисије, и то на српску штету, као што је и дотадашње поштовање тог
правила по питању неприкосновености граница бивших Социјалистичке
Републике Хрватске и Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине
(Република Српска није добила право на самоопредељење) учињено на српску
штету. Да не подсећамо и на чињеницу да је, на путу ка ЕУ, Босна и
Херцеговина у више наврата централизована наметнутим решењима у односу
на Републику Српску и супротно Дејтонским решењима, а да је, на том истом
путу ка ЕУ, Србија и Црна Гора „разлабављена” до те мере да је то у једном
тренутку било на „два колосека”. Потом је Црна Гора добила референдум за
самоопредељење 2006. године, иако је само 14 година раније са преко 80%
гласова „за” изабрала заједничку државу са Србијом. Интересантно је да
Република Српска никада није имала прилику да се на демократском
референдуму изјасни, попут Црне Горе или Косова и Метохије, о свом даљем
државном опредељењу.11

СТРАТЕГИЈА ЗВАНИЧНЕ СРБИЈЕ
Србија се, од 2008. године, налази у ситуацији да промене и процеси у
међународном окружењу слабе промотере косовске независности, док у исто
време утицаји Русије, Кине и других сила (пре свега БРИКС-а) које подржавају
територијални интегритет Србије – јачају. Како је управо 2006-2007. године
одбијен Ахтисаријев план у Савету безбедности УН, било је јасно да
промотери косовске независности, а пре свега САД, наилазе на озбиљан
проблем у свом науму промовисања Косова као независне државе. Међутим,
обе владе формиране након избора 2008. године, и она на чијем је челу био
Мирко Цветковић и потоње владе на челу са Дачићем, Вучићем и сада Аном
Брнабић, од 2012. године ставиле су начелно у исту раван наставак ЕУ пута и,
све мање изражено и последњих година само начелно, одбрану територијалног
интегритета Србије, уз девизу „и Косово и Европа”. Иако све државе чланице
ЕУ нису признале независност Косова, јасно је да је већинска и доминантна
воља на нивоу ЕУ у правцу подржавања косовске независности. Тако се
званични Београд нашао у парадоксалној ситуацији да, због даљих корака у
17. Међутим, иако је то правило Бадинтерове комисије прихваћено у случају распада СФРЈ
деведесетих година прошлог века, оно се крши по питању признавања сецесије Косова 2008.
године од стране западних сила, премда су управо оне на челу са САД донеле Бадинтерово
решење 1991. године.
11
Драган Петровић, Геополитика Балкана, Институт за међународну политику и привреду,
Београд, 2014, стр. 221-222.
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процесу придруживања ЕУ, у околностима кризе у самој Унији и њеној
засићености проширењем, дакле, крајње неизвесним подухватом, постепено
жртвује своје виталне националне и државне интересе по питању Косова и
Метохије, што је између осталог и у супротности са Уставом наше земље.
У периоду владе Цветковића, посебну пажњу, због својих лоших
последица по српске интересе, заслужују два момента у вези са Косовом и
Метохијом. Први је из септембра 2010. године када је српска страна, а пре
свега тадашњи председник Борис Тадић, повукла у ОУН предлог Резолуције о
Косову и Метохији који је имао подршку Народне скупштине Републике
Србије, као и сагласност држава које још нису биле признале Косово. Уместо
те, Србија је предала нову резолуцију која је урађена у сагласности са
државама ЕУ. Уопште, неколико решења тадашњих власти Србије у вези са
Косовом и Метохијом постепено су тежиште решавања овог питања из Савета
безбедности УН, где су биле Русија и Кина и где је већ био блокиран
Ахтисаријев план, пребацивала у домен Европске уније.
Друго, Борко Стефановић, функционер МИП-а, именован за особу
задужену да води техничке преговоре са Приштином, постигао је неколико
споразума током 2011-2012. године који тада нису прошли кроз Народну
скупштину Републике Србије, а углавном нису били ни у сагласности са
актуелним Уставом Републике Србије. Овде ће бити таксативно набројани
најважнији од тих споразума.
На основу тзв. Бриселских споразума Стефановић-Тахири, Влада
Републике Србије донела је четири уредбе и то:
1. Уредба о контроли преласка административне линије према
Аутономној Покрајини Косово и Метохија;
2. Уредба о посебном начину обраде података садржаних у матичним
књигама за подручје АП Косово и Метохија;
3. Уредба о посебном начину обраде података садржаних у катастру
земљишта за АП Косово и Метохија и
4. Уредба о посебном начину признавања високошколских исправа и
вредновања студијских програма универзитета са територије Аутономне
Покрајине Косово и Метохија који не обављају делатности по прописима
Републике Србије.
Све четири уредбе Владе Републике Србије предмет су оцене
уставности у поступку који је покренула Демократска странка Србије још у
октобру 2012. године.12

12

Драган Петровић, Геополитика Балкана, Институт за међународну политику и привреду,
Београд, 2014, стр. 222-223.

118

БРИСЕЛСКИ СПОРАЗУМ ПОСТИГНУТ АПРИЛА 2013.
ГОДИНЕ13
Права оцена Бриселског споразума могућа је само детаљном анализом
његовог садржаја, али и онога што се у њему изричито не наводи, а јасно је да
се налази између редова јер представља услове и претпоставке без којих
Споразума не би ни било.14
У Бриселском споразуму се говори о две стране, а нигде се не помињу
две државе. Тако се каже да две стране неће једна другу блокирати нити
подстицати друге да блокирају напредак неке од страна на њеном европском
путу. Међутим, мора се узети у обзир чињеница да европски пут води ка
европским интеграцијама, а чланови тих интеграција могу бити само суверене
државе. Међутим, попут Игора Јанева и правници Дарко Симовић и Татјана
Шурлан у свом коауторском научном раду доводе у питање не само карактер
међународног уговора Бриселског споразума, већ и питање његове адекватне
валоризације, позивајући се на то да је потписан у два одвојена документа, да
се на једном од њих налазе потписи представника Србије, на другом
документу су потписи представника Косова, а у оба случаја и потпис
представника ЕУ Кетрин Ештон. Аутори не сматрају да је то пресудан, па чак
ни изузетно битан моменат у одређивању да ли је Бриселски споразум
међународни уговор, већ одговор траже у чињеници да Косово није признато
од стране Србије, па као такво и нема посебну позицију за признавање
вредности договора са Србијом као међународни уговор.15
Присталице Бриселског споразума као најважнију позитивну тековину
истог истичу Заједницу српских општина са већинским спрским
становништвом, сматрајући да су баш те одредбе Споразума перјаница
преговарачког успеха српске власти. А управо је обрнуто.
Бесмислено би било формирати Заједницу српских општина (ЗСО) у
Србији, јер је Република Србија матична држава српског народа (чл. 1.
13

У овом делу рада коришћен је материјал који је знатно прерађен, измењен и дорађен из рада
Драган Петровић, „Бриселски споразум: једно виђење”, Међународна политика, бр. 1152, 2013,
стр. 20-35.
14
Професор Уставног права Ратко Марковић наводи за Бриселске споразуме СтефановићТахири, као и за оне које је до тада склопила нова влада Дачића, следеће: „заједничко обележје
свих бриселских договора је да се њима употпуњује државност Косова и уређује и сређује
држава Косово. Између Србије и Косова успоставља се државна граница са свим пратећим
обележјима (царина, полиција). Сређује се вођење матичних књига, катастра и признавање
универзитетских диплома Косова. Утврђује се начин регионалног представљања Косова на
регионалним састанцима. Србија тим договорима ништа не добија. Она само даје..” Марковић, у
наставку, оспорава да постоји обавеза нове Дачићеве владе да прихвати споразуме СтефановићТахири који су постигнути ван законске процедуре и противни су постојећем Уставу Србије.
Видети у: Ратко Марковић, „Косово и Метохија нормализација ненормалног”, Печат, 20.
септембар 2012.
15
Дарко Симовић, Татијана Шурлан, „(Не)правна природа Бриселског споразума”, Српска
политичка мисао, бр. 46, 2014, стр. 141-157.
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Устава). Савршено је јасно да се ова Заједница може формирати само негде
ван Србије, где Срби добијају статус националне мањине. Споразум
подразумева одвојен косовски правни систем у односу на правни систем
Републике Србије.16 Та два правна система више неће имати никакву везу, јер
Споразум предвиђа устав и законе тзв. Косова, што није у складу са нашим
Уставом који предвиђа да је статут највиши правни акт покрајине. Надаље,
наводи се да су правне гаранције ЗСО закони и уставни закон („косовски”).
Никакве посебне надлежности нису предвиђене за Заједницу српских општина
у вршењу законодавне, извршне и судске власти, а одлука о њеном формирању
је у складу са постојећим „Уставом” самопроглашене Републике Косово.17
Надлежности ЗСО одговарају надлежностима које имају остале општине на
територији тзв. Косова, осим што имају пуни надзор (само надзор) у области
економског развоја, образовања, здравства, урбаног и руралног планирања.
Она има и додатне надлежности које на њу могу (а не морају) да пренесу
централне власти у Приштини. Овом одредбом је на јасан и недвосмислен
начин стављено до знања шта се сматра централном влашћу за Заједницу
српских општина. То је власт у Приштини, а не власт у Београду. Зато се
косовско-метохијски Срби и третирају као мањински народ.18
У тачки 1. Споразума19 говори се о томе да се, поред четири споменуте
општине на северу, ЗСО могу прикључити и друге општине.
Известан (додатан) неспокој за српску страну може изазвати тумачење
појединих тачака. Тако се у тачки 2. спомиње гаранција за опстанак ЗСО у
виду постојећег правног оквира на Косову и наводи се двотрећински његов
оквир. Како са једне стране нема додатне гаранције међународног фактора,
подозрење и тумачење ове тачке може претпоставити могућности да албанска
страна на основу двотрећинске већине може једног дана донети нови законски
оквир на Косову и Метохији којим би биле умањене или чак избрисане
16

Са тиме се начелно слаже и политиколог Драган Ђукановић у свом раду „Ток
децентрализације на Косову и европске интеграције Србије”, Европско законодавство, бр. 4344, ИМПП, 2013, стр. 315-334, када, између осталог, на страни 328, констатује да се,
прихватањем Бриселског споразума и након анализе његових уредби, „... заправо потврђује
основна интенција споразума да се целокупна територија Косова интегрише, рачунајући и
четири српске општине на северу, а на којима приштинске институције нису имале никакве
ингеренције.”
17
Анализу ингеренција Заједнице српских општина замишљених по Бриселском споразуму које
се могу подвести под постојеће ингеренције локалне самоуправе самопроглашене и фантомске
Републике Косово, видети у: Драган Ђукановић, „Ток децентрализације на Косову и европске
интеграције Србије”, Европско законодавство, бр. 43-44, ИМПП, 2013, стр. 315-334; део III,
Конститутивни акт Косова и законска регулатива о локалној самоуправи, стр. 324-327 и део
Договор власти у Београду и Приштини у вези са формирањем Заједнице српских општина
Косова, стр. 327-330.
18
Александар Павић, Славка Којић, О уставности тзв. Бриселског парафа и споразума и
немогућности јединства у кршењу Устава и изборној обмани, Никад граница, Београд, 2013.
стр. 4.
19
1. There will be an Association/Community of Serb majority municipalities in Kosovo. Membership
will be open to any other municipality provided the members are in agreement.
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поједине тачке на које се наслања ЗСО, како то тумачи адвокат Бранко
Павловић.20
Павловић указује на противречности у оквиру тачке 3. између српске и
енглеске верзије Бриселског споразума, указујући да заправо и не постоје
суштинске разлике између скупа српских општина, које по тумачењу
званичног Београда представљају „регионалну аутономију” и осталих општина
на Косову са албанском већином. Односно, он тврди „да ће Статут ЗСО бити
идентичан Статуту било које појединачно општине (асоцијације општина) у
оквиру тзв. државе Косово...”.21 Иако се у овом случају не бисмо могли
сложити у потпуности са Павловићевим тумачењем, јасно је да постоје
противречности у тумачењу и интерпретацији Бриселског споразума. О овоме
је говорио и представник ЕУ у Србији Венсан Держер, који је навео да ће ЕУ
бити по потреби арбитар у примени Бриселског споразума између Београда и
Приштине. У том контексту, представници опозиције указују да је ово још
један доказ да званични Брисел третира и Србију и Косово као две независне
државе.22 Међутим, и тачка 15. Споразума говори о ЕУ као страни која
посредује у спровођењу споразума. На тај начин је српска страна овим
споразумом у пракси лишена могућности да имплементацију споразума
надгледају и оне силе које су геополитички наклоњене Србима, попут Русије,
Кине и других сила које нису признале Косово као независну државу. Редак је
случај да се, у случају неког спора, једна страна лишава медијације и надзора
сила које су јој наклоњене или јој у старту нису ненаклоњене, као што се
званични Београд, односно ова и претходна власт, односе по питању проблема
Косова и Метохије. И приликом преговарања са Приштином, од формирања
постојеће владе Дачића, руска страна, као и Кина и друге силе које нису
признале Косово, практично су биле искључене из надгледања непосредних
преговора Београда са Приштином, у шта су биле укључене ЕУ и САД, дакле
управо силе које су промотери косовске независности.
О ставу званичног Београда, да ли због међународног притиска или
сопствене оптерећености идеологијом приступања ЕУ као нечему што је изнад
територијалног интегритета земље и поштовања сопственог Устава, говори и
20

2. The Community/Association will be created by statute. Its dissolution shall only take place by a
decision of the participating municipalities. Legal guarantees will be provided by applicable law and
constitutional law (including the 2/3 majority rule). Бранко Павловић тумачи ову тачку као
могућност да албанска страна може, у случају двотрећинске већине на Косову, што за њу није
проблем у пракси, оспорити неке елементе Статута ЗСО у перспективи. Видети: Бранко
Павловић, „Петнаест тачака тзв. Бриселског споразума и пратећа кратка анализа”, у Александар
Павић, Славка Којић, О уставности тзв. Бриселског парафа и споразума и немогућности
јединства у кршењу Устава и изборној обмани, Никад граница, Београд, 2013.
21
Видети у: Бранко Павловић, „Петнаест тачака тзв. Бриселског споразума и пратећа кратка
анализа“, у Александар Павић, Славка Којић, О уставности тзв. Бриселског парафа и
споразума и немогућности јединства у кршењу Устава и изборној обмани, Никад граница,
Београд, 2013, стр. 10.
22
Вечерње новости, 14 мај, „Арбитража Бриселског споразума за и против”.
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тачка 14. која каже: „Усаглашено је да ниједна страна неће блокирати ни
подстицати друге да блокирају другу страну у напретку на њеном путу према
ЕУ.”23
У тачки 4. наводи се да ће ЗСО имати право пуног надзора у области
економског развоја, образовања, здравства, урбаног и руралног планирања.
Павловић са правом указује да се ради само о „пуном надзору”, али не и о
изворним овлашћењима.
Павловић са пуним правом указује и на тачку 10, где се, у вези судства,
наводи да ће српска страна имати већину по националној основи у одељењу
Апелационог суда у Приштини и Окружном суду у Северној Митровици.
Дакле, ради се о простој већини у тим телима, али не и већини која је
пропорционална етничком саставу становништва у ЗСО, што може бити и
проста већина од само једног члана више, а што би, разним злоупотребама,
лако могло да се измени у пракси на српску штету. Поред тога, у првој
реченици тачке 10. каже се: „Правосудне власти биће интегрисане и радиће у
склопу правног оквира Косова.”24
Противречности и огромне мањкавости Бриселског споразума
констатује и Игор Јанев. Док се за тачке 2. и 3. може сматрати да су условно
неутралне, тачка 4. је врло лоша, јер третира будућу српску аутономију на
северу Косова у оквиру правног система Косова, што, по његовом мишљењу,
искључује било какву правну повезаност ЗСО са Уставом и правним системом
Србије.25 Тако и тачка 5. Споразума говори о централној власти, те он са
правом поставља питање шта је то „централна власт” и долази до закључка да
је она за ЗСО у Приштини.
Што се тиче полиције, предвиђа се једна полицијска снага – тзв.
Косовска полиција. Полиција са севера Косова и Метохије ће, према
Споразуму, морати да се интегрише у оквире тзв. Косовске полиције која ће
једина исплаћивати плате. Четири општине на северу Косова добиће
регионалног команданта полиције који ће бити Србин. Њега ће именовати
министар унутрашњих послова Приштине. Састав полиције на северу
одражаваће етнички састав становништва ове четири општине. Међутим, не
каже се шта ће бити са јужним општинама које имају већинско српско
становништво. У тим општинама, по свој прилици, дакле, уколико се не
формирају и друге општине ЗСО ван наведених, састав полиције неће

23

Ова тачка је у директној супротности са националним интересом државе Србије да се блокира
покушај Косова добије међународну афирмацију и признавање.
24
Бранко Павловић, „Петнаест тачака тзв. Бриселског споразума и пратећа кратка анализа”, у
Александар Павић, Славка Којић, О уставности тзв. Бриселског парафа и споразума и
немогућности јединства у кршењу Устава и изборној обмани, Никад граница, Београд, 2013.
стр. 13.
25
Игор Јанев, „Бриселски споразум и проблем виртуелног признавања Косова и Метохије”, стр.
295.
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одражавати етнички састав нити ће имати регионалног команданта полиције.26
Дејан Мировић истиче да „Бриселски споразум препушта правосуђе и питање
МУП-а тзв. држави Косово”.27 Анализирајући тачке Споразума, он долази до
закључка да Бриселски споразум штети српским националним интересима и да
је противуставан (по важећем Уставу из 2006. године), те да га Уставни суд
мора поништити, а да је и форма којом је донесен неодговарајућа. У том
контексту, Мировић, између осталог, спомиње и Бечку конвенцију из 1969.
године, сходно којој је правни уговор ништаван уколико је склопљен у
супротности са важећим уставним одредбама дотичне земље. Такође, и
могућност претње силом, односно тзв. „Олуја” за Србе на северу КиМ која је
лебдела као претња, утиче, по Бечкој конвенцији, на ништавност уговора који
је потписан под претњом.28
Што се тиче правосуђа, оно ће бити у целости интегрисано у правни
систем тзв. Косова, с тим да Срби имају неке своје судове. То значи да ће се
судити по законима тзв. Косова, по уложеним правним лековима ће се
одлучивати искључиво у оквиру тог правосудног система, без икакве
могућности да допре до било којег суда у Републици Србији. Правосудни
систем тзв. Косова нема више никакве везе са правосудним системом Србије.
У одељењу Апелационог суда у Приштини задуженом за српске општине неће
бити примењен принцип националне заступљености који би одражавао
етнички састав, већ се предвиђа да ће Срби бити већина, што значи да је
довољно да буде један више у односу на Албанце.
Тачка 11. Споразума је доказ да је Србија дигла руке од легално и
легитимно изабраних органа локалне самоуправе у четири општине на северу
Косова и Метохије. У тој тачки, Србија се сагласила да се општински избори
одрже на северу Косова и Метохије током 2013. године уз подршку ОЕБС-а и
по законима тзв. Косова и међународним стандардима. То, истовремено, значи
да ће Срби бити приморани да затраже држављанство тзв. Косова, јер, у
супротном, неће моћи да имају ни локалну самоуправу, а ни Заједницу српских
општина.29
Срби са Косова и Метохије по Бриселском споразуму немају више
никакву истинску државну везу са својом матичном земљом Србијом.

26

Исто, стр. 297. Јанев констатује да се и правни и полицијски систем, без обзира на извесну
аутономију, ставља и на северу Косова у правни систем Приштине по тачкама 7.(полицијски), те
10. и 11. (судски) Бриселског споразума.
27
Дејан Мировић, „Бриселски споразум из 2013 и Бечка конвенција о међународном уговорном
праву”, Национални интерес, бр. 18, 2013, стр. 135-154, цитат. стр. 145.
28
Исто. Противуставни акт потпада под ништавност међународног уговора тумачењем Бечке
конвенција из 1969. године, у вези са стр. 148. и за ништавност уговора под претњом по истој
конвенцији на стр. 150.
29
Александар Павић, Славка Којић, О уставности тзв. Бриселског парафа и споразума и
немогућности јединства у кршењу Устава и изборној обмани, Никад граница, Београд, 2013.
стр. 5.
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У тачки 13. Споразума стране су се обавезале да интензивирају
разговоре о телекомуникацијама и енергетици који се имају завршити до 15.
јуна 2013. године. Имајући у виду садржину целокупног Споразума, то би
могло, мање-више, да се тумачи као обавеза да се ова имовина Републике
Србије (имовина Телекома, ЕПС-а и др.) преда Приштини.
Политиколог Огњен Прибићевић се слаже да је Бриселски споразум
донет под великим притиском ЕУ и НАТО, пре свега САД и Немачке. Он
сматра, као и Јанев, да се тачка 15. односи на попустљивост Београда да не
блокира улазак Косова само у она међународна тела која су директно везана за
ЕУ. Прибићевић сматра да је важно то што је Споразумом полицијским
структурама Приштине забрањено да уђу на север, али се ту безбедност
пребацује на међународне снаге, конкретно пре свега на НАТО.30
Примена споразума одвијаће се под будним оком Европске уније.
Демократска странка Србије је поднела Уставном суду Републике
Србије предлог за оцену уставности Бриселског споразума. И Српска
радикална странка је поднела иницијативу за оцену уставности одлуке
Народне Скупштине Републике Србије о прихватању извештаја о досадашњем
процесу политичког и техничког дијалога са Приштином, уз посредовање ЕУ и
одлуке Владе Србије о прихватању споразума о нормализацији односа
Београда и Приштине.31

РЕАКЦИЈЕ У СТРУЧНОЈ И ШИРОЈ ЈАВНОСТИ НАКОН
ПОТПИСИАВАЊА БРИСЕЛСКОГ СПОРАЗУМА И
ИМПЛИКАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ЊИМ
Професор Правног факултета у Београду Бранко Ракић указује на
озбиљне пропусте у преводу текста Бриселског споразума на српски језик (али
и на саме недоречености и двосмислености израза у оригиналу споразума),
који је, непосредно након његовог потписивања, достављен стручној јавности
у Србији, укључујући и процес жалбе у вези са Уставним судом, што је довело
30

Ognjen Pribićević, “Serbian-Albanian negotiations about Kosovo and Metohija 2011-2013“, Српска
политичка мисао, бр. 42, 2013, стр. 311-326.
31
Рад Уставног суда морао би да буде такав да спречи било какву примену Споразума, бар док је
поступак текао. Уставни суд има процесне механизме да забрани сваки акт и радњу која се
доноси на основу оспореног општег акта, а и сам је дужан да то учини самостално, без било
чијег предлога или иницијативе, јер се ради о одредби која би могла да изазове уставну кризу
несагледивих размера. Исто тако, Уставни суд је био дужан да, по службеној дужности,
поступајући по одредби чл. 56. ст. 1. Закона о уставном суду, до доношења коначне одлуке о
оцени уставности, обустави извршење сваког појединачног акта и радње које се врше на основу
општег акта чија се уставност оцењује, ако налази да би њиховим извршавањем могле
наступити неотклоњиве последице. Очигледно је, како је већ констатовано, да је рад Уставног
суда био парализован и да се не може искључити сумња да је до поменуте парализе дошло услед
непримерених политичких притисака.
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до још увек не разјашњених недоумица да ли се ради о „уставном праву”, или
„уставном закону”.32 Наиме, ради о уско стручним терминима преко којих би
се могла тражити веза и додирне тачке са Уставом Србије, а не законодавством
тзв. Косова које и нема термин за уставни закон поменут на почетку
Бриселског споразума, без директног појашњења да ли се ради о било каквој
вези са Уставом и законодавством Србије. Професор Ракић указује да су
непрецизности у преводу на српски језик, који је достављен српској стручној
јавности након његовог потписивања од стране власти у Београду, изазвале
збуњеност и неадекватно реаговање и самог Уставног суда, што је омогућило
његово постепено прихватање у пракси, између осталог, и позив на потоњи
излазак српских бирача на локалне изборе на Косову по правилима Бриселског
споразума.
Уколико бисмо поставили питање економске компоненте у вези са
Косовом и Метохијом, која је само један од важних елемената српског
интереса да очува уставом дефинисану јужну покрајину у свом саставу,
можемо констатовати да је она далеко, далеко изнад било какве добити од
европских и сличних интеграција, укључујући и непосредне добитке од
предприступних фондова. У том правцу би се могли осврнути на низ радова
истакнутих економиста и географа који својим истраживањима то
недвосмислено потврђују.33 Тако, аналитичар Томислав Кресовић наводи:
„Садашња влада Србије у борби за датум за ЕУ, а у континуитету са
пређашњом владом решила је да поништи резолуцију 1244 СБ УН и да се
стратешки одрекне својих геоекономских и националних интереса на Косову и
Метохији и посебно на северу Косова...”34 Зоран Милинковић у својој студији
Косово – Концесија као решење за спор каже да би: „одвајањем Косова и
Метохије, Србија само на основу резерви угља лигнита остала без 400
милијарди евра. Резерве лигнита на Косову су пете по величини у свету и чини
их око 15 милијарди тона што је 75 одсто укупних резерви тог угља у Србији.
Без тих косовских резерви, Србија би већ половином XXI века свој енергетски
развој морала да заснива на увозу. Резерве цинка и олова су око 46 милиона
тона, а магнезита осам милиона, што се процењује на 8 милијарди, док резерве
боксита премашују 1,6 милиона тона. Значајни су и извори воде, богата
лежишта геотермалне енергије, као и око 580.000 хектара пољопривредног
земљишта. У власништву Срба и Србије је 58 одсто непокретности на
Космету, где је узурпирано милион катастарских парцела обрадивог
32

Бранко Ракић, „Прилог за расправу о уставности Бриселског споразума (о неадекватности
званичног превода)”, Српска политичка мисао, бр. 46, 2014, стр. 121-139.
33
Попут професора географа Миломира Степића, Зорана Милинковића, Душана Пророковића,
Милоша Кнежевичћа и др. Међутим, као најрелевантнији, издваја се Специјални план Републике
Србије из 2000. године, који је израдило Министарство науке и технологије – Spatial plan of the
Republic of Serbia, Government of the Republic of Serbia, Ministry of Science and Technology, IGP
Prometej, Novi Sad, 2000.
34
http://www.vidovdan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=45517:bagatelnarasprodaja-uoi-vidovdana-2013&catid=37:politika&Itemid=40#yvComment45517.
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земљишта, ливада и шума вредних 50 милијарди евра, а имовина 1.358
српских предузећа процењује се на више од 1,5 милијарди долара. Вредност
укупне непокретности друштвених и јавних предузећа на Косову и Метохији,
на коју право полаже држава Србија, износи око 220 милијарди долара.”35
Вероватно је у праву Кресовић кад на основу претходног закључује: „Дакле,
Србија се одриче десетина милијарди долара својих интереса зарад добијања
или чекања на датум за ЕУ и добијања не више од неколико стотина милиона
из приступних фондова ЕУ у наредним годинама.”36 Жељко Јовић даје
компаративну анализу енергетских капацитета севера Косова и Метохије, као
и оног јужно од Ибра. Северни део Косова, који обухвата четири споменуте
поглавито српске етничке општине, је на релативно малом простору, изузетно
богатим енергетским капацитетима у погледу хидроенергије и водених токова,
од којих су најважнији језеро Газиводе, те хидросистем Ибар-Лепенац.37
Огромном већином, Срби са севера Косова су незадовољни
постигнутим Бриселским споразумом и опиру се његовој имплементацији.
Српска православна црква је осудила овај споразум и позвала да се он не
спроводи, а ресорни шеф Канцеларије (до 2012. године – Министарство) за
Косово и Метохију у Влади Србије Александар Вулин поднео је оставку након
постизања Бриселског споразума.
Уколико би се постигнути Бриселски споразум подвео под „суштинску
аутономију”, то би значило пренос свих надлежности Републике Србије на ту
Аутономну покрајину, што задире у сам суверенитет Републике Србије која је,
иначе, по важећем Уставу, уређена као унитарна држава. Након такве
евентуалне уградње Бриселског споразума у Закон о суштинској аутономији,
Републици Србији не би остало ништа од надлежности. Дакле, ту се не би
радило ни о каквој суштинској аутономији, већ о суштинској држави.
Најтужније је што се доношење тог закона планира у самој Републици Србији,
под фирмом наводне „суштинске аутономије”. Јасно је да такав Закон о
„суштинској аутономији” никако не може бити у складу са важећим Уставом,
јер би кршио, пре свега, преамбулу Устава, основна уставна начела, одредбе
које се односе на људска права и слободе, уређење власти, а што, према
одредби чл. 203. ст. 7. Устава подразумева обавезу расписивања републичког
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Зоран Милинковић, Концесија као решење за спор, Српски институт за јавну дипломатију,
2012. У ову суму, додаје Милинковић, није урачуната имовина више од 30.000 прогнаних
српских породица само од 1999. године, која премашује четири милијарде долара. Слични
подаци изнети су у: Spatial plan of the Republic of Serbia, Government of the Republic of Serbia,
Ministry of Science and Technology, IGP Prometej, Novi Sad, 2000.
36
http://www.vidovdan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=45517:bagatelnarasprodaja-uoi-vidovdana-2013&catid=37:politika&Itemid=40#yvComment45517
37
Жељко Јовић, „Енергетска безбедност Косова и Метохије”, Српска политичка мисао, бр. 56,
2017, стр. 209-224, о енергетском систему севера Косова, стр. 215-217.
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референдума. Закон који мења наведене одредбе Устава мора проћи потврду
на републичком референдуму, неовисно од тога какав ће му се назив дати.38
Треба подсетити да је Резолуцијом СБ УН 1244, Анексом 1 и Анексом
2, гарантован и потврђен принцип суверености и територијалног интегритета
СР Југославије, чији правни следбеник је Република Србија, те да је Бриселски
споразум од 19.04.2013. године у супротности, не само са Уставом Републике
Србије већ и са том Резолуцијом.
Постоји један додатни моменат. Наиме, владајућа већина која је
„аминовала” Бриселски споразум у Народној скупштини једноставно није
поседовала политички легитимитет за вођење овакве врсте политике према
Косову и Метохији. Они су обезбедили гласове на изборима који су им
омогућили стварање скупштинске већине на основу изборних обећања да ће
направити дисконтинуитет са политиком претходне власти.39 Овде не треба
бркати процес европеизације са пристанком на наставак придруживања ЕУ
под условом, између осталог губитка дела државне територије.40 Насупрот
томе, тадашња власт не само да је погазила то изборно обећање и наставила
политику својих претходника, већ је чак спроводи на много радикалнији
начин. Дакле, ни Влада ни Председник нису добили мандат за овакву
политику према Косову и Метохији, Најзад имајући у виду стање у медијима и
јавности у Србији протеклих година, озбиљно се доводи у питање и
меродавност политичких одлука по питању КиМ јер је управо по том питању
38

Александар Павић, Славка Којић, О уставности тзв. Бриселског парафа и споразума и
немогућности јединства у кршењу Устава и изборној обмани, Никад граница, Београд, 2013.
стр. 5-6.
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О томе, између осталог, говори и проф. Ратко Марковић: „То је, дакле, та коначна цена
чланства Србије у ЕУ – вољни губитак Косова и Метохије. Догодила се за Србију капитална
ствар – саопштена јој је цена уласка у ЕУ. А чланство у ЕУ је ударна тачка њене свеопште
политике. У осведоченим демократијама би, с обзиром на то да се недавним изборима ова цена
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предложи председнику Републике распуштање Народне скупштине, с образложењем да је
добила мандат да Србију води у ЕУ под једним условима, а да су по добијеном мандату ти
услови промењени. Сада, када су они познати, грађани би се морали изјаснити о томе да ли су и
даље за исту политику или нису...” Видети: Печат, „Косово и Метохија нормализација
ненормалног”, 20. септембар 2012.
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се крајњи исход од тих дијалога очекује.” Видети: Печат, „Косово и Метохија нормализација
ненормалног”, 20. септембар 2012.
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долазило до систематског обмањивања јавности од стране представника
власти о природи „процеса преговора са Приштином” и резултатима и нивоу
тих договора.

ПЕРИОД ОД 2013. ДО 2017. ГОДИНЕ И ДАЉИ ПРЕГОВОРИ
БЕОГРАДА И ПРИШТИНЕ У ВЕЗИ СА БРИСЕЛСКИМ
СПОРАЗУМОМ (ЊЕГОВА ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА)
Преговори са Приштином у вези са Бриселским споразумом, дакле,
његова операционализација, донели су у протекле четири и по године пренос
више надлежности албанској страни, од којих су најзначајнији МУП,
деактивизација система безбедности у целини (распуштање цивилне заштите –
предаја дугих цеви, заштитних прслука и опреме Приштини и др.), правосуђе,
али и позивни међународни телефонски број, информативни оператери,
енергетски и део привредног сектора и др. Насупрот томе, српска страна није
добила ништа, чак и од оно мало договорених одредница које не одговарају у
потпуности само Албанцима, попут ЗСО и др. – није реализовано од стране
Приштине. У вези са повратком стотина хиљада прогнаних, повраћају њихове
имовине, власништвом државе Србије јужно од Ибра, такође, осетног учинка
готово да и нема. Нема ни говора о позивању, макар од стране званичног
Београда, на Резолуцију СБ УН 1244, на УНМИК, на повратак руске војске на
север покрајине ради одржавања мира (руски контигент је напустио покрајину
ранијих година, али, начелно, Москва је спремна да врати мировњаке ако то
Београд тражи и постоје услови), или долазак српских снага безбедности, што
је остављено као могућност у наведеној Резолуцији. Званични Београд, са
друге стране, мазохистички истрајава на наставку нових преговора, а ЕУ се у
читавом контексту поставља пристрасно и навијачки према интересима
албанске стране. Са друге стране, званични Београд чак занемарује и ситне
добитке и тековине ранијих власти у договорима са Приштином, попут
обавезне фусноте коју морају да имају представници Приштине на
међународним иступањима, а у неким случајевима, и сами представници
власти на највишем нивоу Србије доводе у питање интегритет земље
приликом међународног представљања.41
Већина политиколошких анализа говори да је на потоњим изборима у
Србији, рецимо 2014. године, од стране власти, огромне већине медија, дела
друштвене елите која је запосела институције система, а и самој изборној
кампањи, питање Бриселског споразума и уопште питање Косова и Метохије
41

Попут случаја када је, почетком 2016. године, у документ о сарадњи Србије и Аустрије
тадашњег премијера, а сада председника Србије Александра Вучића са министром спољних
послова Аустрије Себастијаном Курцем стављена мапа Републике Србије без Косова и
Метохије, и то у примерку српског премијера! http://www.telegraf.rs/vesti/politika/1991306-ovo-jeakcioni-plan-koji-su-aminovali-vucic-i-kurc-evo-kako-ce-izgledati-saradnja-srbije-i-austrije-foto;
Дневник РТС https://www.youtube.com/watch?v=G3gS0mP78TQ.
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гурнуто у други план, да не говоримо да је и ту долазило до обмане јавности о
стварној ситуацији на терену.42 Уколико професор Ракић указује на обману у
виду нетачног превода који је предочен стручној правној јавности о статусу
Бриселског споразума током 2013. и 2014. године, онда је јасно каква је тамна
сенка стављена на стручну, а посебно ширу јавност у Србији по овом питању,
па је врло дискутабилно закључивати на основу резултата потоњих избора о
ставу јавности у земљи према овом споразуму и укупној политици званичног
Београда према Косову и Метохији. Момчило Суботић наводи да је
Александар Вучић на изборима 2014. године у јавности заступао свој
геополитички концепт балансирања између Запада и Истока, али је у
стварности по питању Косова и Метохије спроводио политику „убрзаног
повлачења Србије са Косова и Метохије” у вези са доношењем Бриселског
споразума 2013. године, као и са његовом даљом операционализацијом,
закључно са изборима марта 2014. године, којима се бави ова анализа.
Суботић указује на огромну разлику коју су челници СНС обећавали
по питању Косова и Метохије на изборима 2012. године, па и потоњим, у
односу на оно што су као власт спроводили потом, где је Бриселски споразум
и његова операционализација најважнији елемент, а који је у супротности са
Уставом Републике Србије и националним интересима.43
Када су у питању Срби са севера Косова, замагљен је њихов однос
према носиоцима власти ако посматрамо резултате потоњих избора. Наиме,
сви ти избори на КиМ у оквиру избора у Србији (парламентарни и
председнички) реализовани су као да се ради о дијаспори, па су гласачке
кутије отваране у Рашкој, што даје огромне могућности за манипулације. У
том контексту, чудно је да владајућа СНС (и Вучић за председника 2017.
године) наводно добија највише гласова чак и на северу Косова, где је
незадовољство велико.44 Једини референдум Срба са Косова, конкретно на
његовом северу, одржан је фебруара 2012. године, са питањем да ли се

42

Момчило Суботић, „Избори у Србији 2014 – трасирање евроатлантске геополитичке
парадигме”, Политичка ревија, бр. 40, 2014, стр. 1-22. Младен Лишанин, „Спољна политика у
кампањи за парламентарне изборе у Србији 16. марта 2014.”, Политичка ревија, бр. 40, 2014,
стр. 23-33, о питању КиМ на изборима стр. 28-31; Методијев Калојан, „Политички маркетинг
Српске напредне странке и Демократске странке на парламентарним изборима у Србији, марта
2014.”, Политичка ревија, бр. 41, 2014, стр. 183-211.
43
Момчило Суботић, „Избори у Србији 2014 – трасирање евроатлантске геополитичке
парадигме”, стр. 3-6.
44
Момчило Суботић, „Избори у Србији 2016 – политички повратак опозиције”, Политичка
ревија, бр. 48, 2016, стр. 37-64. Уз све неправилности око гласања на КиМ, где је наводно листа
СНС добила преко 48% изашлих бирача, укупан утисак ових избора је постепено враћање
питања КиМ и посебно Бриселског споразума и његових негативних последица по српске
националне интересе у фокус опозиционих странака, што, уз сву блокаду медија и остале
нерегуларности и суженост, у сваком случају суверенитета земље представља успех опозиције и
слободног дела јавног мњења. „Србија је већ деценијама под притиском америчких и западних
војнополитичких структура”, цитат стр. 47.
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признају институције тзв. државе Косово. Уз излазност од 75% свих бирача,
резултатом од 99% одбачене су институције тзв. државе Косово.45
Можда би прихватљиво решење за излазак из ове кризе било
расписивање референдума на којем би се грађани Србије изјаснили о питању
„Косово или наставак придруживања ЕУ” или у вези са даљом применом
Бриселског споразума, а коме би морало претходити вишемесечно ослобађање
медија и јавна стручна дебата на ову тему која је до сада, у иоле равноправном
виду, изостала, бар кад су у питању најфреквентнији медији. Када је реч о
референдуму, питање би требало пажљиво формулисати тако да се не тиче
толико уставно-правне материје већ, уопште, опредељености према Косову и
Метохији и државној оријентацији саме Србије. Такође, решење је могуће
тражити и у новим изборима на којима би припадници садашње владајуће
коалиције имали прилику да отворено понуде своју косовско-метохијску
политику гласачком телу Србије. Наравно, ни мишљење Уставног суда не
може бити по том питању коначно и у адекватној форми. У вези с тим,
правник Петров указује да мишљење Уставног суда мора да се ослободи
ставке о томе да је Бриселски суд политички акт и да га јасно одреди као
нешто што је оштро у супротности са Уставом Србије.46 Правник Владимир
Ђурић у својој анализи наводи да се Бриселски споразум може делом сматрати
међународним уговором, али да је свакако противуставан. Ђурић сматра да,
ако би Бриселски споразум заживео, мењао би уређење државе Србије ка
федерацији, али док је год са постојећим Уставом из 2006. године, он је
противуставан и, самим тим, на унутрашњем плану неважећи.47
У прилог схватању тоталног ћорсокака политике пута „договора са
Приштином” уз посредовање ЕУ у вези са Бриселским споразумом говори и
чињеница да албанска страна не само да ништа не поштује од наводно
договореног (за разлику од званичног Београда), већ се постављају и
фантастични захтеви попут покушаја новог условљавања да се за поменуту
Заједницу српских општина (која се не спроводи од стране Приштине иако је
договорена и њена операционализација) тражи додатно аутономија тзв.
Прешевске долине на југу централне Србије.48
У протекле четири и по године од потписивања Бриселског споразума,
држава Србија је, у даљим преговорима операционализације споразума уз
45

Дејан Мировић, „Поређење Крима и Косова у контексту међународног јавног права”,
Политичка ревија, бр. 42, 2014, стр. 163-174, позивање на стр. 169.
46
Владан Петров, „Уз дилему о контроли уставности Бриселског споразума”, Српска политичка
мисао, бр. 46, 2014, стр. 111-120.
47
Владимир Ђурић, „Бриселски споразум – поново смишљене смутње”, Српска политичка
мисао, бр. 46, 2014, стр. 159-180.
48
Марина Костић, „Прешево, Бујановац и Медвеђа – статус/мањине, паралеле и ставови САД и
ЕУ”, Национални интерес, бр. 26, 2016, стр. 85-107, видети: Јонуз Муслију председник
Националног савета Албанаца упутио захтев за „реципроцитетом” севера КиМ и тзв. Прешевске
долине августа 2015. године, стр. 93.
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посредовање ЕУ, пренела велики део надлежности на Приштину. У пракси се
не поштују ни извесни договори које су оствариле раније власти у Београду,
попут обавезне фусноте када тзв. Косово учествује на међународним
скуповима. Лажна држава Косово се учланила у низ међународних
организација, попут ММФ-а, Светске банке, а делом и „непажњом”
представника власти Србије у процедуралним питањима, постала је члан више
важних тела у спорту. На основу пријема у Олимпијски комитет, тзв. Косово је
учествовало на Олимпијским играма у Рију 2016. године, а примљено је и у
Светску фудбалску федерацију, кошаркашку федерацију, европске фудбалске
купове и низ других спортова. Политиколог Момчило Суботић указује да се
тзв. Косово учланило у Олимпијски комитет и низ других организација
захваљујући међународним „пропустима” званичних власти и органа Србије,
„... што говори да се једно говори, а друго ради, тј. да српске власти минирају
сопствену државу.”49
Са друге стране, тзв. Косово није добило чланство у ОУН, УНЕСКУ,
Савету Европе и низу других важних међународних тела.50 У вези са борбом
по питању Косова и Метохије, српска страна је забележила у овом периоду
неколико успеха, али они практично немају никакве везе са Бриселским
споразумом. Успехом се може сматрати то што није битно повећан број
држава које су признале тзв. државу Косово. Током јесени 2017. године, више
њих је повукло своје признање тзв. Косова, између осталих Суринам и Гвинеја
Бисао, док се испоставило да су Нигерија и још неке друге државе биле лажно
представљене и да су то уопште нису учиниле раније.51 Спречавање покушаја
тзв. Косова да, уз помоћ западних сила и на предлог Британије, постане члан
УНЕСКО-а током 2016. године, такође се може сматрати великим успехом на
међународном плану у правцу одбране КиМ у саставу Србије. Анализирајући
овај подухват, Момчило Суботић јасно указује да су, пре свега, државе
чланице БРИКС-а оне које су помогле Србији и овај пут, а да су Британија,
САД, и друге западне силе предњачиле у лобирању за косовску страну. Стога,
Суботић сматра да је логично да званични Београд напусти Бриселски
споразум, који ионако не поштује и не извршава приштинска страна по питању
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Момчило Суботић, „Србија, УНЕСКО и Бриселски споразум”, Политичка ревија, бр. 46, 2015,
стр. 75-89; цитат. стр. 77. Суботић сматра да је ово делом у вези са тачком 14. Бриселског
споразума о неблокирању тзв. Косова у оквиру ЕУ интеграција, мада се спортске међународне
организације у које се „прошверцовало” тзв. Косово непажњом тела државе Србије не може
подвести под ову ставку.
50
Ратомир Миликић, „(Негативне) перспективе учлањења Косова и Метохије у Савет Европе –
осврт на српско и међународно искуство”, Српска политичка мисао, бр. 51, 2016, стр. 65-82.
Косово је постало члан Венецијанске комисије, али не и Савета Европе. Са друге стране, веома
је необично да један Каталонац постаје, октобра 2017. године, известилац за Косово по питању
Савета Европе. Видети: http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/670395/Katalonac-novi-evropskiizvestilac-za-Kosovo-i-Metohiju.
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ЗСО и неких других питања која јој апсолутно не одговарају, а сам споразум
готово у целости одговара албанској страни.52

ЗАКЉУЧАК
Сложено питање Косова и Метохије, јужне српске покрајине која је
под међународним мандатом по Резолуцији СБ УН 1244 од 1999. године и
формално у саставу СР Југославије, додатно се компликује једностраним
признањем независности од стране западних сила од 2008. године. До данас,
већи део држава света није признао независност Косова, а, у исто време, његов
северни део, где и поред етничког чишћења које спроводи албанска страна
Срби и даље чине убедљиву већину, не контролише власт у Приштини.
Бриселски споразум, постигнут априла 2013. године између представника
власти у Београду и Приштини, изложен је великој критици српске јавности и
није у складу са постојећим Уставом, а његова имплементација је врло
отежана и дискутабилна. Поред тога, у протекле четири и по године, власт у
Београду на челу са Александром Вучићем у преговорима са Приштином уз
посредовање ЕУ у операционализацији Бриселског споразума, пренела је низ
овлашћења Републике Србије на косовске институције, а да при томе није
практично ништа добила за српску страну. Чак и врло дискутабилна Заједница
српских општина предвиђена Бриселским споразумом није у пракси доживела
реализацију, као можда усамљени пример неке од одредаба у
операционализацији Бриселског споразума која у потпуности не одговара само
албанској страни на Косову. Од стране актуелних власти у Београду најављен
„унутрашњи дијалог о Косову” могао би да послужи као покриће у
блокираним медијима и у земљи Србији са озбиљно суженим суверенитетом и
демократским капацитетом, да се омогући самопроглашеној држави Косово да
добије „столицу” у ОУН. Постепене промене снага у међународном окружењу
на штету промотера косовске независности, буђење јавног мњења и опозиције
политици власти према Косову и Метохији, укључујући и интелектуалну
елиту, представљају противтежу и могућност утврђивања и вођења
алтернативне политике у вези са косовским проблемом.
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Сандра Давидовић1

ПРИВАТИЗАЦИЈА ДРУШТВЕНИХ ПРЕДУЗЕЋА НА КОСОВУ И
МЕТОХИЈИ ПОД ОКРИЉЕМ УНМИК АДМИНИСТРАЦИЈЕ
Сажетак: Процес приватизације друштвених предузећа на Косову и
Метохији (КиМ), који је спровођен под окриљем цивилне мисије Уједињених
нација (United Nation Interim Administration Mission in Kosovo – UNMIK),
представља јединствен случај приватизације који произилази из статуса ове
територије, система органа који су процесом руководили и чињенице да се
одвијала у постконфликтном окружењу у коме је деловала једна од највећих и
најамбициознијих мисија изградње мира. У складу са захтевом Резолуције
Савета безбедности Уједињених нација 1244 да приступи економској обнови и
реконструкцији Косова, УНМИК је одабрао приватизацију као инструмент
привлачења инвестиција, стварања приватног сектора и покретања слободног
тржишта. Ипак, администрација је недовољно разумела појам друштвене
својине и значај друштвених предузећа, због чега се нашла у вртлогу проблема
које је изнедрило мењање власничких права, које свака приватизација
укључује. Опредељење за spin off модел приватизације друштвених предузећа
отворило је питање права да се мења њихова власничка структура и произвело
кризу унутар саме администрације. Приватизацијом су отворена правна и
политичка питања дубоко испреплетена са политичким процесом решавања
спора након 1999. године и интересима свих: локалних и глобалних актера на
КиМ. Окупирана питањем политичког решавања косовске кризе, али и због
одбијања УНМИК-а да сарађује, Србија је остала по страни овог процеса.
Незадовољство процесом приватизације на Косову, нерешено питање
власничких права, као и етничка дискриминација у процесу приватизације
представљају потенцијал за нове поделе и сукобе на постконфликтном Косову.
Због тога, приватизација друштвених предузећа на Косову и Метохији није
само социоекономски феномен, већ је реч о сложеном проблему који има
политички и друштвени значај.
Кључне речи: Косово и Метохија, друштвена предузећа, приватизација, право
својине, УНМИК, Косовска повереничка агенција, spin off модел, Посебна
комора Врховног суда Косова.
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Сандра Давидовић, Београдски форум за свет равноправних.
Рад је настао као део истраживања процеса приватизације на Косову и Метохије у оквиру
пројекта Београдског форума за свет равноправних, чији је покровитељ Канцеларија за Косово и
Метохију Владе Републике Србије.
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УВОД
Приватизација на Косову и Метохији представља део општег процеса
транзиције у који су ушле бивше социјалистичке државе Источне Европе
након краја Хладног рата, али и случај sui generis који произилази из
специфичног статуса Косова. Стога, овај процес има обележја општег
карактера које дели са наведеним приватизацијама, али и скуп специфичних
одлика.
Прво, територија Косова и Метохије на којој се одвија приватизација
није држава, што је опште обележје свих других приватизација тог типа. Реч је
о интернационализованој територији која се од 10. јуна 1999. године налази
под међународном управом Уједињених нација. Са друге стране, иако је реч о
приватизацији
предузећа
у
друштвеном
власништву
унутар
интернационализоване територије, потреба за државном организацијом
произилази, пре свега због потребе администрирања тим предузећима, али и
стварања правног оквира у коме ће она функционисати или бити
приватизована. Дакле, доношење одлуке о приватизацији и процес њеног
спровођења није у надлежности државе, већ ту функцију преузима УНМИК, у
склопу својих овлашћења да управља привредним животом Косова. Правни
оквир уобличен је управним актима администрације, чиме је створена
институционална структура међународног карактера која ће руководити
процесом.
Друго битно обележје које овај случај чини специфичним је карактер
друштвеног власништва предузећа која се приватизују. Идентификовање
власника друштвених предузећа предуслов је приватизације унутар сваке
државе. У овом случају, то би значило идентификовање и дефинисање
такозваног косовског друштва, јер је УНМИК, Резолуцијом СБ УН 1244, а
затим и управним актима администрације, одредио ,,косовско друштво” као
власника друштвених предузећа и целокупног привредног богатства.2 Ипак,
одредити ,,косовско друштво” као власника друштвених предузећа на Косову
и Метохији проблематично је из два разлога. Прво, друштвена предузећа у
читавој Југославији, па самим тим и на Косову и Метохији, оснивана су од
стране југословенских савезних и републичких органа чији је правни
наследник Република Србија у чијем је саставу покрајина. Друго, поставља се
питање дефиниције ,,косовског друштва”. У једном од првих докумената
УНМИК-а наводи се да је Косово целина која са својим становништвом има
јединствене историјске, правне, културне и језичке везе.3 Очито је да је,
уопштеним дефиницијама, УНМИК хтео да избегне било какво политичко
прејудицирање статуса, али чињеница је да се ,,косовско друштво”, а самим
2

Види: Резолуција Савета безбедности 1244 (1999) о ситуацији у вези са Косовом, Уједињене
нације, С/РЕС/1244, 10. јун 1999.
3
Уредба УНМИК-а бр. 1991/1 од 25. јула 1999. године о овлашћењима привремене управе на
Косову, УНМИК/УРЕД/1991/1.

136

тим и његова улога у изградњи или приватизацији друштвених предузећа, не
може посматрати изолованим од Југославије и Србије у чијем је саставу.
Поред тога, приликом давања оцена о томе шта представља косовско друштво,
посебно треба водити рачуна о последицама сукоба, проблемима избеглица,
дискриминацији на етничкој основи и свеопштем стању људских права на
Косову и Метохији након 1999. године. То стога, јер је УНМИК овај процес
јасно поставио као део мисије изградње мира у чијој је основи инклузивност и
равноправно уживање економских плодова приватизације. Затим, као што је
већ наведено, један од власника друштвеног предузећа је и држава, чиме се ова
ситуација додатно усложњава, јер је очито да постоји неслагање две стране о
томе о којој држави је реч. Ово неслагање прати и сукоб у погледу
дефинисања контекста приватизације, с обзиром на то да велики део
литературе овај процес смешта у оквире процеса ,,изградње државе”. Ипак,
друштвена предузећа на Косову и Метохији оснивана су од стране савезних и
републичких органа чији је правни наследник Србија. Поред тога, на основу
решења из Споразума о питањима сукцесије СФР Југославије, поделом
имовине по територијалном принципу, сва предузећа друштвеног и државног
карактера припадају Србији. УНМИК администрација, пре отпочињања
процеса приватизације, није дала одговор на ова питања због истицања
политичке неутралности. Ипак, у пракси су, као представници ,,косовског
друштва”, афирмисане претежно албанске Привремене институције
самоуправе (ПИС) које су имале ограничено учешће у процесу приватизације,
док су Србија и њени органи у потпуности искључени из процеса. Питање
титулара имовине постаће главна тачка спорења и унутар међународних
званичника, што ће произвести „правну кризу” и одложити овај процес.
Коначно, одлука да се приступи приватизацији као инструменту
економске реконструкције након завршетка НАТО агресије, резултат је
сложених односа међународних актера присутних на Косову и Метохији од
1999. године. Правна регулатива праћена је динамиком преговарања кључних
снага на КиМ, међународних и локалних. Америчка администрација је снажно
подржавала процес, док су многе европске државе биле скептичне у погледу
правног основа читавог процеса. Сам УНМИК је био подељен на
,,легалистичку” и ,,прогресивну” струју, међусобно супротстављене у погледу
одлуке да се приступи приватизацији, као и у погледу начина њеног извођења.
Отуда, доминантни модел и особености процеса приватизације произилазе из
сложених односа међународних актера на КиМ и политичког процеса
решавања косовске кризе, који се паралелно одвијао и одређивао је.
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ЛЕГИСЛАТИВНИ ОСНОВ УПРАВЉАЊА ИМОВИНОМ НА
КОСОВУ И МЕТОХИЈИ ОД СТРАНЕ УНМИК
АДМИНИСТРАЦИЈЕ
Приступање економској обнови постконфликтног Косова суочило је
међународну администрацију са, до тада непознатим, концептом друштвене
својине, карактеристичним за југословенски друштвено-економски систем,
различитим од приватне, робне, својине капиталистичког друштва, и од
колективно капиталистичке (државно капиталистичке) својине.4 Та
непознаница је, следствено, отежала и разумевање појма друштвеног
предузећа и његове власничке структуре. У покушају да дефинише друштвену
својину и идентификује власнике друштвеног предузећа, УНМИК је
приступио проценама и анализама. У марту 2002. године, у информативном
меморандуму Одељења УНМИК-а за економски развој (IV стуб) у вези са
процесом приватизације, оцењено је да није сасвим јасан правни статус
друштвених предузећа, али су од наведених представника, општине наведене
као „најближи власници”, будући да су у пракси управљале тим предузећима.
У Меморандуму се узимају у обзир и држава и раднички савети, као
представници „друштва”.5 Једна од основних претпоставки УНМИК-а у вези
са друштвеним предузећима била је уверење да су власничке трансформације
или било које друге промене предузете у вези са друштвеним предузећима
током деведесетих година прошлог века имале дискриминациони карактер.
Деведесете су, као период „антибирократске револуције”, унапред проглашене
за период опште дискриминације и сва регулатива из тог периода је доведена у
питање. На тој претпоставци заснована су решења у првим управним и
административним актима УНМИК администрације, чиме је створен правни
оквир приватизације. Циљ је био створити општи друштвени консензус и на
њему засновати оквир приватизације, мада је јасно да је реч о мери „одозго”
која је резултат процене саме администрације.
Правна регулатива у вези са овлашћењима УНМИК-а да управља
имовином на Косову и Метохији произилази из циља постављеног
Резолуцијом СБ УН 1244 о економској обнови и реконструкцији на Косову, те
се у том контексту тумачи. У тачки 11., Резолуција СБ УН 1244 обавезује
међународну мисију на „реконструкцију кључних објеката инфраструктуре и
општу економску реконструкцију”, а затим у Анексу 2. тачка 9. наводи да је
4

Друштвена социјалистичка својина, као особени тип колективне својине, развијала се
постепено у Југославији и добила коначни правни израз у Уставу из 1974. године. Упоредо са
идејним и практичним установљењем овог типа својине, развијан је и особени систем
самоуправљања који је почивао на новом облику својинског односа. Ова два концепта,
међусобно условљена и корелативна, представљала су основне принципе уређења
југословенског друштва након 1948. године. А. Гамс, Својина, Научна књига, Београд, 1991, стр.
61.
5
R. A. Knudsen, „Privatization in Kosovo: ‘Liberal Peace’ in Practice”, Journal of Intervention and
Statebuilding, 7:3, 2013, 287-307.

138

УНМИК задужен да обезбеди „свеобухватни приступ економском развоју и
стабилизацији кризног региона”.6 Конкретизовање надлежности из Резолуције
налази се у Уредби УНМИК-а бр. 1999/1 о овлашћењима Привремене управе
на Косову од 25. јула 1999. године, којом је предвиђена свеобухватна
надлежност УНМИК-а да „управља свом покретном и непокретном имовином,
укључујући управљање новчаним средствима, средствима са банковних
рачуна као и управљање имовином која је укњижена на СР Југославију,
Републику Србију или било који орган који се налази на територији Косова.”
Надлежност је дата ретроактивно, од дана када је усвојена Резолуција 1244,
односно од 10. јуна 1999. године. Међутим, у ову надлежност није испрва
сврстана имовина друштвеног карактера. То ће бити учињено тек пред крај
2000. године, када је уредбом УНМИК 2000/54, којом се амендира Уредба бр.
1991/1, проширена надлежности и на друштвену имовину. Кључни институт
дефинисан Уредбом 19991/1, као и каснијим уредбама који је мењају, тиче се
овлашћења УНМИК-а да ,,управља имовином”. То није истоветно праву да се
њоме располаже нити да се мења власничка структура, која лежи у основи
сваког процеса приватизације. Упоредна правна пракса упућује на то да се
појам управљања исцрпљује у овлашћењу за коришћење и употребу
имовинских добара, али не и праву располагања.7 Због тога, не може се рећи да
постоји директни правни основ у самој Резолуцији 1244, нити у каснијој
регулативи у вези са овлашћењима међународне управе на КиМ да отпочне
процес приватизације. Ни идеја да се изврши масовна приватизација нема
упориште у циљевима Резолуције, иако се у њој позива на економску обнову
Косова. То стога што она садржи и серију ограничења у погледу гарантовања
људских и грађанских права и стварања конкретних друштвених услова на
КиМ, затим ограничења у погледу трајања саме мисије и, најзад, гаранција
територијалног интегритета СРЈ. Изједначавање захтева да се приступи
економској реконструкцији као делу постконфликтне обнове и захтева за
масовном приватизацијом значи занемаривање тих оквира. Управо је
неслагање међу различитим међународним актерима на КиМ по питању овог
односа био камен спотицања Уједињеним нацијама да се упусте у процес
приватизације. Прогресивни развој у вези са правним уређењем надлежности
УНМИК-а у области имовине долази са оснивањем Косовске повереничке
агенције 2002. године, којој је поверено ексклузивно управљање јавним и
друштвеним предузећима ради даље власничке трансформације. Међутим,
регулатива из тог периода превазилази строги појам ,,управљања имовином”
који доминира Резолуцијом 1244 и Уредбом 1991/1. Радикални заокрет у
уређењу овог питања био је последица политичке преваге кључних
међународних актера за које масовна приватизација није имала алтернативу.

6

Резолуција Савета безбедности 1244 (1999) о ситуацији у вези са Косовом, Уједињене нације,
С/РЕС/1244, 10. јун 1999.
7
Душко Димитријевић, ,,Привремена управа Уједињених нација на Косову и Метохији и
заштита имовинских права”, Теме, бр. 3, 2007.
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ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
Преговори кључних међународних актера на Косову, подстакнути од
стране Сједињених Држава, које су у потпуности подржавале да се са
приватизацијом што пре крене, истакли су бојазни Уједињених нација, пре
свега у погледу правног статуса и одговорности органа руковођења. Чињеница
да се приватизацијом мењају власничка права представљала је проблем за УН
због страха да би УНМИК могао да одговара за повреде права у евентуалним
споровима које би покренули власници и повериоци. Стога је кључни захтев
УН-а био да се Косовска повереничка агенција, као орган руковођења
приватизацијом, установи као тело независно од УНМИК-а са циљем заштите
и администрације и УН-а од могуће одговорности. Као додатак одрицању од
одговорности, истакнут је и захтев да се оснује механизам правне заштите
евентуалних власника и поверилаца, сачињен од међународних судија, у чијој
би надлежности било искључиво бављење споровима проистеклим из
приватизације.8 Уважавање захтева УН резултираће истовременим оснивањем
Косовске повереничке агенције и Посебне коморе Врховног суда Косова која
је надлежна искључиво за рад Агенције, чиме је створена особена
институционална структура, састављена од два органа:
1) Косовска повереничка агенција (Kosovo Trust Agency – KTA) и
2) Посебна Комора Врховног суда Косова (Special Chamber of the
Supreme Court of Kosovo).
Правни оквир овако
представљају два документа:

устројене

институционалне

структуре

1) Уредба УНМИК-а бр. 2002/12 од 13. јуна 2002. године, о
установљењу Косовске повереничке агенције и
2) Уредба УНМИК-а бр. 2002/13 од 13. јуна 2002 године, о оснивању
Посебне коморе Врховног суда Косова за решавање проблема из надлежности
Косовске повереничке агенције.
Стварањем бипартитне институционалне структуре, УН су сматрале да
су одговориле на захтев да се са приватизацијом што пре крене, али и на
потребу за системом баријера од правне одговорности у овом процесу. Поред
тога, оснивање Посебне коморе израз је уверења да се њоме обезбеђује добра
правна заштита свих будућих потражилаца: власника, поверилаца, радника.

8

R. Muharremi, “The Role of United Nations and the European Union in the Privatization of Kosovo’s
Socially-Owned Enterprises”, Review of Developments in German, European and International Jurisprudence, German Law Journal, Vol 14, No 07, 2013, стр. 899.
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Косовска повереничка агенција
Уредбом УНМИК-а бр. 2002/12 од 13. јуна 2002. године, која је
допуњена Уредбом бр. 2005/18, основана је Косовска повереничка агенција
као независно тело унутар правног система Косова коме је поверена
надлежност да ексклузивно управља предузећима у јавном и друштвеном
власништву. Организационо посматрано, Агенција се јавља у улози
повереника власника предузећа, што значи да она не стиче право својине над
имовином, него средства држи на управљању и чувању ради стварања услова
за даљу трансформацију у складу са важећим законодавством. Агенција има
правну и пословну способност да склапа уговоре, стиче, држи и располаже
имовином, као и да тужи и буде тужена пред надлежним правосудним
органима. Правно гледано, њено оснивање произилази и из члана 11.2.
Уставног оквира за привремену самоуправу на Косову и Метохији, којим је
предвиђено оснивање независних органа са овлашћењима и обавезама
неопходним за вршење повереног мандата.9 Улога повереника одређује да
Агенција има административна овлашћења у која спада предузимање било које
радње за коју Агенција сматра да је потребна ради очувања или повећања
вредности и одрживости дотичног предузећа или управљања њиме.
Територијална надлежност Агенције обухвата управљање јавним и
друштвеним предузећима која су регистрована или послују на територији
Косова и Метохије, као и активом коју таква предузећа имају на истој
територији. Критеријум за одређивање првог подразумева да је реч о
предузећу над којим постоји такозвана ,,стварна контрола управљања
предузећем на Косову и Метохији”, а у случају активе, да се њоме од 10. јуна
1999. године управља независно од активе која се налази ван територије
Косова. За обе врсте предузећа утврђује се правни коректив, који произилази
из утврђене границе о важећем законодавству на Косову, која је одређена
поменутом Уредбом 1991/24. Када је реч о временској надлежности, Уредбом
је предвиђено деловање Агенције на период од 3 године, уз могућност
продужења мандата, уколико њоме предвиђени задаци нису остварени у
планираном року. Агенција врши своје дужности преко Управног одбора,
руководећег директора и два заменика руководећег директора који се именују
на две године, а који се бирају из редова представника међународне заједнице
и локалних представника.10 Агенција за свој рад одговара Специјалном
представнику који контролише њен рад и обезбеђује објављивање
периодичних извештаја.

9

Д. Димитријевић, ,,Привремена управа Уједињених нација на Косову и Метохији и заштита
имовинских права”, Теме, бр. 3, 2007.
10
Уредба УНМИК-а бр. 2002/12 од 13. јуна 2002. године о установљењу Косовске повереничке
агенције; УНМИК/РЕГ/2002/12, измењена и допуњена Уредбом УНМИК-а 2005/18 од 22.
априла 2005.
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Посебна комора врховног суда Косова
Основни предуслов отпочињања процеса приватизације који су
поставиле Уједињене нације било је установљење правне инстанце која ће се
бавити спорним правним питањима, при чему ће кључну улогу у њему имати
међународне судије. Правно, оснивање Посебне коморе произилази из саме
Резолуције 1244, али и управних аката УНМИК-а, у којима се афирмишу
међународноправни стандарди у погледу заштите људских права. Уставним
оквиром за привремену самоуправу на Косову и Уредбом УНМИК-а бр. 1991/1
о овлашћењима Привремене управе, утврђује се важност заштите свих
људских права у грађанском, управном и кривичном поступку. Законодавство
на коме почива укључује два кључна документа:
1) Уредба УНМИК-а бр. 2002/13 о оснивању Посебне коморе Врховног
суда Косова за решавање проблема из надлежности Косовске повереничке
агенције од 13. јуна 2002. године и
2) Административно наређење УНМИК-а бр. 2003/13 за спровођење
Уредбе УНМИК-а бр. 2002/13.
Тиме је установљена судска заштите имовинских права у односу на све
поступке Агенције, али је и одговорено на захтеве УН-а у погледу
обезбеђивања међународне правне заштите будућих спорова који буду
произашли из процеса. Посебна комора Врховног суда Косова има искључиву
надлежност за све спорове против Косовске повереничке агенције. Специјалну
комору чини веће од пет судија, од којих су троје међународне судије, а двоје
становници Косова (локални службеници). Именовање свих судија врши
Специјални представник Генералног секретара, након консултација са
председником Врховног суда.11 Посебна комора разликује четири категорије
предмета: жалбени поступци; захтеви у складу са уредбом о реорганизацији;
тужбе поверилаца против одлука комисија за ликвидацију; жалбе у вези са
списком радника. У складу с тим, она има овлашћења да доноси следеће
одлуке:
1) одлуке да редовним судовима упути или одузме захтеве који су у
првенственој надлежности Посебне коморе;
2) одлуке које се односе на жалбе у вези са списковима радника;
3) пресуде, одлуке и наређења у поступцима реорганизације и
ликвидације;

11

Уредба УНМИК-а бр. 2002/13 о оснивању Посебне коморе Врховног суда Косова за решавање
проблема из надлежности Косовске повереничке агенције од 13. јуна 2002. године и
Административно наређење УНМИК-а бр. 2003/13 за спровођење Уредбе УНМИК-а 2002/13,
измењена и допуњена Уредбом УНМИК-а бр. 2008/4 од 5. фебруара 2008.
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4) пресуде по жалби на пресуде редовних судова за питања која су у
првенственој надлежности Посебне коморе.12

АДМИНИСТРАТИВНА ОЦЕНА КОСОВСКЕ ПОВЕРЕНИЧКЕ
АГЕНЦИЈЕ
Предуслов извођења приватизације друштвених предузећа било је
утврђивање неког предузећа као друштвеног и, самим тим, установљења
надлежности над њим од стране Косовске повереничке агенције. Доношење
административне оцене поверено је самој Агенцији, као органу надлежном за
процес приватизације, али пре свега, органу независном од УНМИК-а. У сврху
доношења административне оцене КТА о коначном статусу неког предузећа
установљена је двофазна процедура заснована на два критеријума, општем и
посебном.
Први критеријум произилази из дефиниције друштвених предузећа
коју је утврдила УНМИК администрација у Уредби 2002/12 о оснивању
Косовске повереничке агенцијe (КТА). У члану 3. се каже: „друштвено
предузеће je оно предузеће које је створено као друштвено предузеће у складу
са Законом о предузећима или Законом о удруженом раду СФР Југославије”.
Идентификовањем законодавства на основу кога је створено неко предузеће,
УНМИК је створио општи оквир унутар кога се даље доноси оцена у сваком
појединачном случају. У пракси се испуњеност првог услова процењивала
кроз тумачење расположиве статусне документације (судска решења о
регистрацији, статути, интерни акт, акти о радноправним односима итд.) и
документације која се односи на својинску трансформацију.
Други критеријум, који се налази унутар оквира првог, у вези је са
питањем својинске трансформације предузећа, односно са решењем
предвиђеним Уредбом бр. 1999/24. У складу са њом, неопходно је утврдити да
ли је дошло до својинске трансформације датог предузећа, односно да ли је
друштвено предузеће већ приватизовано. При томе, промене се сматрају
релевантним ако су учињене пре 22. марта 1989. године, односно након тог
датума уколико је задовољен поменути двоструки услов (да је то учињено у
складу са важећим законом и на недискриминаторан начин).13
Проблем дефинисане процедуре тицао се њеног руководиоца, али и
самог поступка. Најпре, не може се сматрати демократским овлашћење по
коме орган који ће водити процес приватизације уједно доноси и претходну
12

Уредба УНМИК-а бр. 2002/13 о оснивању Посебне коморе Врховног суда Косова за решавање
проблема из надлежности Косовске повереничке агенције од 13. јуна 2002. године и
Административно наређење УНМИК-а бр. 2003/13 за спровођење Уредбе УНМИК-а 2002/13,
измењена и допуњена Уредбом УНМИК-а 2008/4 од 5. фебруара 2008.
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Уредба УНМИК-а бр. 1999/24 од 12. децембра 1999. године о закону који се примењује на
Косову, УНМИК/УРЕД/1999/24.
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оцену о статусу предузећа. Јасно, то је учињено са циљем дистанцирања од
правне одговорности остатка УНМИК-а, али је резултат нетранспарентно
процедурално решење. Поред тога, поступак је споран како због дефинисаних
критеријума тако и због начина њихове примене. Наиме, иако су дефинисани
критеријуми када се одређене трансформације сматрају прихватљивим (да је
то учињено у складу са важећим законом и на недискриминаторан начин), није
јасно када су они испуњени, а поред тога, оцена КТА о томе не подлеже
преиспитивању, нити је сам поступак њеног доношења јаван. Потенцијалним
власницима није омогућено да учествују у њему, нити да истичу потраживања
и о томе пруже доказе којима би одбранили карактер својинских промена.
Могућност представљања власничких права биће предвиђена тек у судском
поступку пред Посебном комором Врховног суда Косова. Ипак, у поступку
пред Комором није предвиђена и могућност потраживања права власништва,
ако се оно и докаже у спору. Критеријуми су у пракси онемогућили
признавање статусних промена мноштва друштвених предузећа која су, након
промена у друштвено-политичком систему, изгубила статус друштвених.
Овако утврђена процедура заснивала се на уверењу УНМИК-а да је читава
деценија деведесетих година прошлог века представљала период
дискриминације албанске мањине. Међутим, игнорисање власничких
трансформација у контексту постконфликтне изградње КиМ, претворила се у
контрадискриминациону меру, а не инструмент остваривања захтева за
мултиетничким и инклузивним моделом економске обнове. Иако би се неке
мере могле и подвести под оквире овог објашњења, оне ни на који начин не
одговарају у потпуности контексту и не могу бити основ за одређивање читаве
серије закона дискриминаторним. Користећи наведену методологију, Косовска
повереничка агенција је утврдила да је, у тренутку установљења међународне
администрације, на Косову постојало 450 друштвених предузећа и још 180
предузећа са неразјашњеним статусом, чије је разјашњење остављено за
касније. Ова предузећа су касније углавном проглашавана друштвеним, о чему
је КТА доносила појединачну административну одлуку, а о чему је штуро
обавештавала јавност. Процена је да та предузећа обухватају 90% косовске
индустрије, 50% комерцијалног простора и 20% пољопривредног земљишта,
као и већину косовских шума. Студија RINVEST-a из 2001. године упућује,
такође, на цифру од око 450 предузећа, чему се додаје и процена вредности за
192 велика и средња предузећа, која износи 4.5 милијарди DM.14
Посебан проблем који произилази из одлуке да се доношење
административне оцене дà у искључиву надлежност Агенције тицао се
имунитета њеног особља, у првом реду чланова Управног одбора који су били
директно укључени у процес процене статуса друштвеног предузећа. Одлука
да ли ће се нека својинска трансформација сматрати релевантном или не
повлачила је за собом серију правних ризика и позивала на одговорност
14

A. Loxha, D. Elshani, Panična prodaja – ocena glavnih izazova i nedostataka procesa privatizacije
na Kosovu, Grupa za pravne i političke studije, Balkanska istraživačka mreža. Priština, 2016.
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чланова Управног одбора у случајевима поступања ultra vires. Будући да је
Агенцију доминантно финансирала Европска унија која је имала 3 од укупно 4
међународна члана Управног одбора, Унија је настојала да издејствује за њих
функционални имунитет. Али, Уједињене нације су то одбациле као могуће
због тога што чланови Агенције нису особље Уједињених нација и стога не
уживају привилегије и имунитете предвиђене Конвенцијом о имунитетима и
привилегијама Уједињених нација из 1946. године15 Недостатак заштите
чланова Управног одбора утицао је у великој мери на њихову функционалност
и то ће се испољити још на самом почетку процеса, када је он више пута
прекидан управо у поступку доношења административне оцене.

МОДЕЛИ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
Одлука да се приступи масовном процесу приватизације друштвених
предузећа на КиМ, без претходног решавања власничких права, условила је
одабир метода приватизације. Примењени модели обухватили су:
а) обичан spin off метод,
б) посебан spin off метод и
в) поступак ликвидације.
Од наведених модела, у највећем броју случајева употребљаван је
обичан spin off, који подразумева оснивање једне или више подружница
друштвеног предузећа (у форми акционарског друштва или друштва са
ограниченом одговорношћу), затим преношење активе или дела активе са
старог предузећа на ново (NewCo), са циљем даље тендерске продајe свих или
дела деоница новог предузећа, под новим именом. Пре продаје, деонице
новооснованог предузећа остају у привременом власништву у облику Холдинг
компаније којом управља Косовска повереничка агенција, односно њен
Управни одбор.16 Моделом spin off-а врши се формално раздвајање активе
(земљиште, зграде, хале, машине и друга опрема) и пасиве старог предузећа.
Односно, одвајају се права и обавезе над тим предузећем, са циљем
ослобађања нових власника обавеза старог. Поред обичног, коришћен је и
посебан spin off метод, чија разлика произилази из чињенице да се примењује
код великих и стратешки значајних предузећа, чија се приватизација
ограничава посебним условима према инвеститору у погледу запослених и
одржања пословне активности. У оба случаја, Агенција преузима управљање
новим предузећем, тако да оно послује као Холдинг компанија до продаје.
15
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Socially-Owned Enterprises”, Review of Developments in German, European and International Jurisprudence, German Law Journal, Vol 14, No 07, 2013, стр. 894.
16
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имовинских права”, Теме, бр. 3, 2007.

145

Средства остварена од продаје новог предузећа, у виду готовинског прихода
или деоница, стављају се у Поверилачки фонд, којим управља Косовска
повереничка агенција. Предвиђено је да она буду распоређена на следећи
начин:
а) радници друштвених предузећа – 20%,
б) административни трошкови – 5%,
в) повериоци и власници – 75%.
Право на удео није директно оствариво. Уживање ових права захтева
претходно задовољење услова које дефинише и процењује Косовска
повереничка агенција. На тендеру могу учествовати сва правна и физичка
лица, осим јавних и друштвених предузећа, владиних установа, правних лица
под стечајем и лица која су оглашена кривично одговорним за ратне и друге
злочине.17 Ипак, ниједном одредбом није одређена методологија за
одређивање почетне цене за предузеће које се нађе на тендеру. У пракси се,
често, до почетне цене долазило неком врстом претходне нагодбе између
потенцијалног власника и Косовске повереничке агенције, па је тако
установљен критеријум који се односи на то колико је неки купац спреман да
плати, а да то буде минимално прихватљиво за Агенцију. Оваква пракса
довела је до тога да се продаја друштвених предузећа често обављала по
унапред утврђеном договору између политичких и криминалних структура,
при чему су се као купци најчешће јављали етнички Албанци, док су страни
инвеститори у највећем броју случајева изостали.
Добровољна ликвидација представљала је трећу методу приватизације
друштвених предузећа, али је процес ликвидације прошао далеко мањи број
предузећа (око 10% од укупног броја) у односу на spin off. Овај метод
подразумева напуштање тржишта од стране оног предузећа које није у стању
да настави са одрживим пословањем. Агенција може да иницира доборовољну
ликвидацију неког друштвеног предузећа или неког његовог дела ако сматра
да је то у интересу поверилаца и/или власника тог предузећа. Овај поступак се
одвијао ван суда, у складу са процедурама за ликвидацију које се налазе у
Уредби о пословним организацијама и у том случају се приходи остварени
ликвидацијом дају Агенцији на чување и управљање на исти начин као и
случају примене spin off модела.18
У основи установљеног модела приватизације је продаја активе,
односно „здравог дела” предузећа. Тиме је одговорено на захтев да она
отпочне што пре и што масовније, без обзира на нерешена питања
потраживања. Ова одлика је довела до серије проблема, пре свега у погледу
права власника и поверилаца. Повериоци се, супротно упоредно-правној
17
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пракси, занемарују у поступку продаје подружнице, јер нови купац не
преузима и обавезе. Одредбом о резервисању дела прихода од продаје
омогућава се каснија финансијска накнада, али реч је само о могућности.
Наиме, она зависи од укупних приватизационих прихода, намирења других
тражилаца и, најзад, доказивања датог потраживања као недискриминаторног.
Интересе власника УНМИК је, као и случају поверилаца, покушао да
задовољи резервисањем дела приватизационих прихода. Ипак, установљење
принципа новчане компензације у случају власника не значи и решавање
проблема власништва. Реч је о привременом техничком одговору на један
суштински правни проблем који власничка трансформација носи. Јасно, то је
последица дистанце коју је УНМИК поставио по питању коначне оцене да ли
се овим моделом приватизације заправо улази у сферу нарушавања власничких
права. Ипак, није јасно коме је привремена администрација оставила и
коначно решење проблема власничких права, које свакако остаје трајни захтев
у погледу имовинских спорова на КиМ. Нерешен или делимично решен, он ће
постати основ будућих сукобљавања, што негира идеју постконфликтне
реконструкције којој је УНМИК приступио. С обзиром на удео српске стране у
власничкој структури, овај модел се претворио у инструмент дискриминације
једне стране у косовском спору. Поред тога, у време приватизације, Србија је
почела са сервисирањем дугова косовских предузећа и преузела терет
задовољења међународних поверилаца. У том процесу, српски органи су
затражили од УНМИК-а да се део приватизационих прихода користи за
отплату косовског дела јавног дуга, али се администрација прогласила
ненадлежном у вези са захтеваним.19

ОПШТИ ПРЕГЛЕД СОЦИО-ЕКОНОМСКИХ АСПЕКАТА
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
Приватизација на КиМ обухватила је око 660 друштвених предузећа у
којима је радило око 60.000 људи, због чега економски учинак процеса има
важне социо-економске последице и утицај на развој покрајине. Ипак,
приватизација на Косову и Метохији имала је мноштво економских
19
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железница, Влади Кувајта, као и нерегулисаном дугу према Влади Либије и клириншком дугу
према бившој Чехословачкој. Након једностраног проглашења независности привремених
институција самоуправе на Косову и Метохији и пријема у Светску банку, ова банка је писмом,
без најаве или консултације, обавестила српске власти да оне више нису дужне 510 милиона
долара.
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недостатака, како оних структуралних и институционалних, који су одлика
пост-социјалистичких приватизационих процеса уопште, тако и оних који
произилазе из њеног модела и особености. Општи проблеми обухватили су
одсуство озбиљних (страних) улагача, корупцију, обезвређивање предузећа
ниском продајном ценом, одсуство транспарентне претходне процене капитала
предузећа, губитак радних места. Један од посебних проблема тицао се
етничке дискриминације, како у погледу могућности инвестирања, тако и у
погледу економских права радника. Такође, опредељење администрације за
радикални концепт масовне приватизације онемогућило је анализе о
ефикасности предузећа која су се приватизовала, тако да су оне изостале на
КиМ. Даље, међународно руковођење процесом спречило је учешће локалних
актера у одабиру модела приватизације, али и у самом процесу. Грађани КиМ
били су искључени из процеса приватизације, а радници предузећа нису имали
могућност да сами откупљују акције својих фирми као што је то био случај у
Словенији, Пољској и Србији. Додатни проблем била је лоша формулација
тендера, поготово у оном делу који прописује обавезе купца. Тако се дешавало
да купац није дужан да настави пословање или да преузме обавезе према
повериоцима. Предузећа су врло често у потпуности распродавана, а радници
моментално отпуштени јер је инвеститору заправо била атрактивна једино
локација земљишта. До јуна 2014. године, 428 предузећа је прошло процес
приватизације у облику 551 нових компанија. Од тих 551, укупно 460 нових
предузећа је у потпуности окончало процес приватизације, док се за 24
специјална spin off-а чека извршење преосталих уговорних ставки од стране
инвеститора. Поред тога, 114 предузећа су обухваћена процесом ликвидације.
Укупна процена прихода од продаје износи 662 милиона евра. У области
пољопривреде продато је 111 предузећа, а заједно са њима, приватизовано је
25.400 хектара пољопривредног земљишта. Просечна цена земљишта била је
20,14 евра по јутру.20 Већи део стручне јавности на КиМ сматра да је укупна
цена од 660 милиона евра изузетно ниска. Али, чак и тако ниска сума новца
практично није имала никакве позитивне ефекте на економију покрајине, јер
су та средства остала „залеђена” ван система, односно у Поверилачком фонду.
Средства се преливају у буџет тек након наплате потраживања (власници,
повериоци, радници). Динамика пуњења буџета је изузетно спора; пребачено
је свега око 30 милиона евра.

ЗАКЉУЧАК
Процес приватизације друштвених предузећа на Косову и Метохији
део је „мисије изградње мира” Уједињених нација на овом подручју и део
општих друштвено-економских промена у Источној Европи након краја
Хладног рата. Та двојност приватизације захтева објашњења и закључке који
обухватају двојаке узроке, опште и посебне. Опште, где се овај процес
20

A. Loxha, D. Elshani, (2016). оп. цит. стр. 53-54, 60.
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посматра као део постхладноратовских транзиционих процеса у којима је
највећи број држава трансформисао различите облике јавне својине у
приватну. Посебне, које се тичу чињенице да косовску приватизацију није
спроводила држава, већ цивилна администрација једне мировне мисије, са
мало знања и искуства о особеном типу својине југословенског друштва и
права – друштвеној својини. Друштвена предузећа, карактеристична за систем
самоуправљања социјалистичке Југославије била су експеримент за једну од
највећих међународних управа УН која је показала ограниченост капацитета
да спроведе овај сложен процес који погађа свако друштво у транзицији.
Уопштене претпоставке и оцене, као и одлагање и избегавање решавања
претходних питања, појављивали су се у процесу приватизације као препреке
и узроци криза. Ипак, оне нису превазилажене озбиљним разматрањима и
променама које овај контекст захтева, већ тренутним политичким решењима
која су имала за циљ једно да се приватизација никако не одлаже или прекине.
Интереси Сједињених Америчких Држава и земаља Европске уније
преплитали су се током читавог периода решавања косовске кризе, али је
пресудан политички утицај диктирала америчка администрација. Локално
становништво имало је занемарљив увид или учешће у процесу, иако су се
интереси српске и албанске стране у потпуности искључивали. Поред тога,
Србија је плаћала јавни дуг Косова и обезбеђивала јавне услуге на територији
на којој није могла ефективно да убире порез. Ипак, ови парадокси били су
подређени политичким циљевима кључних међународних актера на КиМ.
Приватизација је била део процеса освајања суверенитета нове албанске
државе. Економски интереси, власничка права или дуговање међународним
кредиторима никада нису могли бити толико важни као политички учинак
приватизације. Наравно, то сведочи и о капацитетима неке мисије УН да
оствари мандат који је сама дефинисала. Са друге стране, то доводи у питање и
оправданост закључка да међународна мисија бира инструмент приватизације
као средство стварања либералне демократије и отвореног тржишта, на чему
инсистирају заговорници теорије „либералног мира”. Напротив, пример
Косова показује обрнуту тенденцију. Одабир концепта приватизације са
циљем развоја либералне демократије и тржишне привреде на Косову, били су
средства остваривања политичких, односно спољнополитичких циљева.
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Проф. др Митар Ковач

ЗАКЉУЧЦИ И ПОРУКЕ СА НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ О
КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
У организацији Евроазијског безбедносног форума (ЕБФ), 14.
новембра 2017. године у Институту за међународну политику и привреду у
Београду одржана је научна конференција под називом: РАЗЛОЗИ И
ПОСЛЕДИЦЕ „УНУТРАШЊЕГ ДРУШТВЕНОГ ДИЈАЛОГА” О КОСОВУ И
МЕТОХИЈИ.
На конференцији су своја саопштења изнели:














Проф. др Димитрије Калезић – професор Православног богословског
факултета у пензији,
Проф. др Милоје Пршић – пуковник у пензији,
Проф. др Радован Радиновић – генерал-потпуковник у пензији, ЕБФ,
Проф. др Миломир Степић – редовни професор универзитета у пензији и
научни саветник у Институту за политичке студије,
Проф. др Мила Алечковић – психолог,
Проф. др Слободан Самарџић – редовни професор на Факултету
политичких наука у Београду и народни посланик у Скупштини Републике
Србије,
Проф. др Божидар Форца – генерал-мајор у пензији, професор на
Фaкултeту зa пoслoвнe студиje и прaвo Универзитета „Унион – Никола
Тесла” у Београду,
Проф. др Митар Ковач – генерал-мајор у пензији, директор ЕБФ,
др Драган Петровић – научни саветник, Институт за међународну
политику и привреду,
Доц. др Јелена Вукоичић,
Милош Кнежевић – главни уредник часописа Национални интерес.

Конференцији су присуствовали представници Министарства спољних
послова Републике Србије, Радне групе Владе за пружање подршке у вођењу
унутрашњег дијалога о Косову и Метохији, Српске православне цркве,
Института за политичке студије, Института за међународну политику и
привреду, представник Амбасаде Републике Мађарске, представници Правног
факултета Универзитета у Београду, Београдског форума за свет
равноправних, удружења Част отаџбине, медија и многи други.
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У Евроазијском безбедносном форуму дуго се размишљао о смислу и
потреби учешћа у формату прокламованог „друштвеног дијалога о Косову и
Метохији” и одржавања саме научне конференције. Превагнуло је позитивно
мишљење, односно, да ипак треба одржати конференцију на којој бисмо
исказали своје ставове, забележили и публиковали научна саопштења у
електронској форми, у нашем часопису Безбедносни форум бр. 2/2017. године.
У припреми ове научне конференције пошли смо од афирмативног
става да су Влади и председнику Републике Србије потребни конструктивна
критика и предлози у вези са очувањем националних интереса на Косову и
Метохији, а не параван за легализацију лажне НАТО државе Косово. Стога је
конференција организована са циљем да се са научног становишта и
различитих аспеката размотре актуелни проблеми у вези са Косовом и
Метохијом и понуде предлози решења.
Жалосно је да се данас, после вишедеценијског деловања обавештајних
служби водећих сила НАТО пакта, ствара привид да је и српски народ
располућен по питању Косова и Метохије, те да има много оних који би се
„отарасили” Косова и Метохије зарад лажног бољег живота. Ту се варају, јер је
Србија, односно њен народ, јединствен око статуса Косова и Метохије.
Поједине политичке партије и део невладиног сектора, у суштини,
делују непријатељски против своје државе и виталних националних интереса.
Нажалост, такве личности већ дуже време преко медија „убеђују” народ да се
тргне, пробуди и схвати да је Косово изгубљено, тумачећи, при томе, лажи о
томе како нема напретка Србије без суштинског одрицања од Косова и
Метохије и испуњавања налога Запада, пре свега САД. Иако та медијска
кампања против свог народа у западним и провладиним медијима у Србији
дуго траје, народ је остао јединствен и свестан своје улоге у овим смутним
временима.
Пропали политичари и прозападни аналитичари чак су изгубили и срам
и не могу више ни да поцрвене док безочно лажу и отворено делују против
виталних интереса српског народа. За њих је Србија „круг двојке и Београдски
пашалук” у коме уживају свакојаке привилегије, слично као што су то чинили
издајници у Београду за време Другог светског рата.
Проблем је у томе што је власт у Србији такво поступање
претходном периоду третирала, а и данас то чини, као слободу изражавања
политичког деловања, иако се ради о класичном противуставном
непријатељском деловању у складу са страним националним интересима
интересима сепаратиста.
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Надамо се да ће конструктивност и јасноћа исказа, предлога и
вредносних судова које су изложили учесници ове научне конференције бити
од помоћи Радном тиму Владе Србије и председнику државе да бране виталне
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националне интересе и да ће се, у свом деловању, руководити првенствено
вољом и интересима српског народа.
Нека и речи уваженог академика Матије Бећковића које много говоре о
Косову буду вредносна илустрација изнетих ставова, закључака и предлога:
„Да је Косово изгубљено,
говоре они који су сами изгубљени!
Србин је онај кога се Косово тиче.
Јер оно није само овде на земљи
већ и на небу и свуда гдје има српског народа”.

Закључци и поруке са конференције
1. На простору Косова и Метохије Албанци никада нису имали никакав
облик државности нити постоје материјални докази њиховог државотворног
постојања и културног наслеђа на том простору пре прогона српског народа од
стране Османлија. То указује да простор Косова и Метохије ни историјски, ни
просторно, ни духом и контекстом културе, никада није припадао Албанцима.
2. Призренску лигу, као платформу политичког деловања Албанаца све
време воде и усмеравају непријатељи српског народа (Велика Британија,
Немачка, Турска и САД).
3. Од Берлинског конгреса, као прекретнице и поделе Европе и Балкана
на интересне сфере, западноевропске силе непријатељски делују према
српском народу на свим пољима. Плански, систематично, дугорочно и упорно
раде на дробљењу српског етничког простора са тежњом политичког, па и
физичког потирања српског народа и трагова његовог постојања. Истовремено
се формирају нови народи, државе и верске заједнице, које потичу из српског
народа.
4. Косово и Метохија су историјски, духовно и национално средиште
српског народа.
5. Српски народ није кроз историју имао великонационални програм, а
због стварања Краљевине Југославије, а након тога и СФРЈ, девастирани су
његови изворни национални интереси и раздробљена национална територија у
више република, а све под плаштом „братства и јединства југословенских
народа”.
6. Територија Косова и Метохије је окупирана 1999. године, након
агресије од стране НАТО пакта, а потом је, 2008. године, створена и
проглашена лажна држава Косово. Србија није имала савезника у том периоду
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нити заштиту од стране било које светске силе. Препуштена је на немилост
Западу који је учинио све да промовише и независност лажне државе Косово.
7. Српски комунисти нису имали осећај да својим деловањем наносе
штету српском народу, почев од Другог светског рата до 2000. године.
Нажалост, тај процес је настављен од стране тзв. демократских власти које су
понизно испуњавале налоге Запада и постепено, кроз Бриселски споразум,
суштински признавале тзв. реалност. Изграђивали су тзв. административну
линију која је јача од било које међудржавне границе у региону. Истовремено,
власти у Приштини заједно са Владом Албаније чине све да се маргинализује
и потпуно брише граница између Албаније и лажне државе Косово. При томе,
Србија је ампутирала и север Косова где скоро искључиво живе Срби, и
насилно га, мимо воље народа, угурала у уставно-правни систем тзв. Косова.
8. Унутрaшњи друштвeни диjaлoг и „истoриjски спoрaзум сa
Албaнцимa” jeсте прojeкaт Зaпaдa, увиjeн у oблaнду eврoпских интeгрaциja и
мaнтру дa ћe сe сви нaрoди Бaлкaнa нaћи у EУ и НАТО. Ако је тако, чeму oндa
уопште сaмoстaлнoст лажне НАТО државе Косово? НАТО и ЕУ су учинили
свe прoтив српских интeрeсa тoкoм последње деценије XX и у свим
претходним гoдинама XXI вeкa.
9. Према Србији се, ради убрзања решавања питања Косова и
Метохије, примењују сви облици притисака, специјалног рата и планирања
обојене револуције са елементима оружаног насиља. Највише журе они који су
извршили агресију и као њену последицу створили нелегалну државу Косово.
10. Притисци који имају за циљ убрзано решавања косовскометохијског питања потичу првенствено од САД, ЕУ и осталих таласократских
снага, јер на глобалном нивоу губе предност коју су имали. У свету се
незаустављиво одвијају процеси који су супротни њиховим интересима, а
стварањем „Косовске државе” обезбеђују своје присуство и услове да задрже
одлучујући утицај у региону Балкана и у Европи. Тиме потискују и наносе
штету првенствено Русији, Кини, па и самој ЕУ на дужи рок. Власт у Србији
такође жури у тај „лажни сјај и загрљај ЕУ”, јер тиме задржава подршку за
останак на власти. Нису свесни да ће, ако цена њихове власти буде предаја
Косова и Метохије, постати омражени у српском народу и одбачени на
сметлиште историје.
11. У нaрeднoм пeриoду мoжeмo oчeкивати свe вeћe и бeзoбзирниje
притискe Aмeрике. Aмeрикaнци мoгу дa дeстaбилизују прoстoр Кoсoвa и
Meтoхиje, дa нaм прeтe немирима на југу Србије, дa oргaнизуjу „спoнтaнe”
прoтeстe, па да умeстo oвe, дoвeду нову влaст кoја би сервилно пристaла на
њихове захтеве.
12. У свим плановима Запада, Србија је пројектована као нестабилна,
ослабљена и територијално осакаћена. Србија само у добрим односима са
Русијом може сачувати Косово и Метохију, а у будућности га повратити у
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уставно-правни поредак. Зато је битно да се не мења Устав Републике Србије,
те да власт не тражи изговор у захтевима ЕУ око придруживања.
13. Од 2008. године власт Србије је прихватила низ споразума и
потписала више докумената којима је ослабила присуство државе Србије на
Кoсoву и Meтoхиjи, предала низ надлежности лажној држави Косово и
отежала наставак борбе за очување Кoсoвa и Meтoхиje у уставно-правном
поретку Србије. Ипак, све то без формализације читавог поступка није
довољно и не обезбеђује стварну сувереност лажне државе Косово.
14. Европска унија води Бриселске преговоре лицемерно и злонамерно
са циљем постизања суштинске независности лажне државе Косово, јер Србија
треба да се одрекне Кoсoвa и Meтoхиje и суштински га призна као државу, у
замену за магловити и потпуно неизвесни циљ чланства у ЕУ, која је на
издисају.
15. Дијалог има предисторију у поступцима владајуће странке кроз
учешће у Бриселском дијалогу 2012. године, примени силе за излазак на
„Косовске” изборе 2013. године, потом и 2014. године, регистрацији владајуће
странке у „држави” коју не признаје, предаји електродистрибутивног система,
давању међународног позивног броја, интеграцији полиције и правосуђа са
севера Косова у лажну државу Косово.
16. Сагласно Ахтисаријевом плану (анекс 10), који није био прихваћен,
већи део цивилне мисије УНМИК преузео је ЕУЛЕКС, а реализован је и
прелазак на „интегрисано управљање границом”, што јесте европски појам за
разграничење држава. Настављен је пријем Косова у неке регионалне
организације без значајнијег отпора Србије, предаја матичних и катастарских
књига, признавање диплома и сл., што све скупа представља активну политику
предавања Кoсoвa и Meтoхиje. На тај начин, створена је слика о тзв.
реалности, чија је финална тачка потписивање „Обавезујућег свеобухватног
споразума” између Србије и лажне државе Косово.
17. Треба говорити, не ћутати, али у дијалогу званично не треба
учествовати, јер он представља форму у којој власт наводно све слуша, а на
крају ће узети оно што њој треба и служиће јој као покриће за донету одлуку.
Све се спроводи са оправдањем да је чланство у ЕУ циљ вредан тога. Са друге
стране, ЕУ је у кризи и нема потенцијал за ширење, па и Србија, тако
обогаљена, неће бити примљена. Други разлог је Заједница српских општина,
што је превара, јер је такође део Ахтисаријевог плана где стоји да општине
могу правити своје заједнице ради решавања комуналних проблема. То је део
албанских обавеза које проистичу из других докумената, док ми ту као народ и
држава не добијамо ништа. Може се закључити да се Кoсoво и Meтoхиje даје
будзашто, као и огромна духовна богатства, власништво државе и природни
ресурси.
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18. Позивање на „прихватање реалности” од стране политичара на
власти у Србији јесте превара народа, јер државе које нису признале
независност лажне државе Косово чине већину света у погледу територије и
броја становника, а истовремено, то су земље у успону чији су утицај и моћ у
међународним односима у порасту, чиме се однос снага неповратно окреће у
нашу корист. То је посебно актуелно након повлачења признања лажне државе
Косово од две земље (Суринам и Гвинеја Бисао), а још неке то најављују.
Многе државе света су признале лажну државу Косово због притиска САД.
Слабљењем утицаја САД у међународним односима, може се очекивати
појачан тренд повлачења признања лажне државе Косово, јер многи
сецесионистички покрети следе тај пример. Битно је да је тај процес отпочео.
19. Власти Србије од 2000. године воде парадоксалну политику
приближавања ЕУ и западној цивилизацији, које су нам окупирале Косово и
Метохију. Део сопствене територије, културно наслеђе и природна богатства
простора Косова и Метохије сматрају „тегом и теретом” за постизање
националних циљева и „светле европске перспективе”. Нажалост, има доста
прозападних странака и њихових вођа, плаћених аналитичара и невладиних
организација, који делују са тих позиција против суверенитета и територијалне
целокупности Србије. Истовремено, пренебрегавају се очигледне промене на
светској политичкој сцени, а национална политика се не усаглашава са
насталим променама и не експлоатишу се актуелни трендови.
20. У наредном периоду треба очекивати појачавање притисака,
изазивање инцидената, коришћење годишњица и злоупотребу екстремиста
(десет година од самопроглашене независности лажне државе Косово) за
изазивање немира и других облика насиља над српским народом, а све са
циљем постизања коначног признања независности лажне државе Косово.
Сепаратисти се руководе стратегијом да су све до сада остварили насиљем, да
уценама и притисцима од стране Запада тај процес треба довести до краја и да
се са тим сагласи власт Србије.
21. Текући преговарачки процес у Бриселу са властима из Приштине
представља замку која неминовно води у признавање лажне државе Косово,
што актуелна власт негира, иако је кроз тзв. Бриселске преговоре предала у
наручје север Косова и натерала српски народ да се повинује приштинским
властима, уз лажна обећања да је Србија њихова држава иако живе у лажној
држави Косово и заклињу се над сепаратистичким уставом и законима.
22. Косово и Метохија припада српском народу, има непроцењив
државотворни, духовни, геостратегијски, политички и економски значај за
опстанак српског народа и не сме бити предато ни по коју цену, нити под било
каквим притиском и изговором. Изворни суверенитет над Косовом и
Метохијом има српски народ, а не било која извршна и законодавна власт.
23. За целокупан српски народ признавање независности тзв. Косова
представљао би стратегијски пораз и губитак који би неминовно водио у
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унутрашње поделе и сукобе, даље растакање српског животног простора и
укупно слабљење националне моћи. То би, уједно, био увод у дугорочне
процесе који би неумитно и неповратно водили у маргинализацију значаја и
утицаја српског народа и државе на Балкану.
24. Полазећи са становишта да Албанци не испуњавају ништа од
договореног у Бриселу, процес преговарања и решавања питања Косова и
Метохије треба успоравати, чекати повољније међународне околности и
припремати се за постепену и потпуну реинтеграцију Космета у уставноправни оквир Србије.
25. Преговоре о Косову и Метохији треба вратити под окриље УН, где
ће Србија имати подршку и заштиту моћних сила попут Русије и Кине, добити
поштен и равноправан третман и помоћ за постизање свог циља задржавања
Косова и Метохије у уставно-правном поретку Србије.
26. Постићи договор са великим силама на међународној
конференцији, уколико до ње дође, да се поред разговора о Косову и Метохији
решава питање статуса Републике Српске.
27. Не пристати ни на какве међународне конференције и преговоре
без укључења Русије и Кине у тај процес, чиме се обезбеђује поштен однос и
гаранција за спровођење договореног.
28. О питaњу стaтусa Косова и Mетохије, пoрeд рeфeрeндума у Србији,
трeбa дa сe изjaсни и српски нaрoд у Рeпублици Српскoj, Црнoj Гoри и
диjaспoри, jeр Космет ниje сaмo државно питaњe Србиje него и национално
питање свих Срба.
29. Дoнoшeњe oдлукa мимo вoљe нaрoдa имaло би зa пoслeдицу
пoништaвaњe нeустaвних спoрaзумa у будућнoсти и кривичнo прoцeсуирaњe
oних кojи су мимo зaкoнa и устaвa прeдaли дeo нaциoнaлнe тeритoриje.
30. Све што је силом отето може се силом вратити у будућности. Тога
је свестан Запад, а и Албанци, па им се зато и жури око финализације
признавања Косова. Ако садашња генерација нема могућност да поврати
Косово и Метохију у уставно-правни систем Србије, она не сме учинити
ништа што ће то право на било који начин ускратити поколењима која долазе.
Срби ћe увeк, кao што је био случај и крoз истoриjу, знaти дa брaнe и пoврaтe
Косово и Mетохију. Ниje први пут дa je Косово oтeтo. Српски нaрoд je увeк
имao стрпљeњa дa дoчeкa слoбoду Кoсoвa и Meтoхиje и дoчeкaћe тo врeмe
пoнoвo.
31. Четири општине на северу Косова и Метохије имају огроман
стратегијски значај због других сецесионистичких стратегија и процеса, пре
свега у Рашкој области (тзв. Санџак), а Бриселски споразум је ослабио
позицију Србије у погледу тог простора. Процесе треба зауставити све док
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Срби на Космету не остваре потпуна национална права и заштиту Републике
Србије, посебно на северу Косова.
32. Уколико НАТО и ЕУ и даље буду уцењивали и условљавали
Србију, онда власт треба да распише референдум, а потом да спроводи вољу
народа. Ако се Косово и Метохија не може повратити у миру, не сме нико и
никада дати Западу потпис и легализовати отцепљење и окупацију овог дела
Србије. Потребно је спремати Војску Србије, Полицију и друге државне органе
да се по повратку на Косово и Метохију, у повољним међународним
околностима, успостави ред, мир и уставни поредак Србије, уз пуну
аутономију албанског и српског народа на Косову и Метохији по највишим
светским стандардима. Већина албанског народа на Космету не верује у лажну
државу Косово и знају да ће се српска држава поново вратити у пуном
капацитету, када ће власт вршити Албанци у оквиру уставно-правног система
Србије.
33. Водеће силе Запада цeнe дa ћe, нaкoн губиткa Кoсoвa и Meтoхиje,
лaкшe укинути Рeпублику Српску, траjнo пoтиснути било какав утицaj Русиje
и Кинe нa Бaлкaну, а тaкo oбoгaљeнa Србиja би сe, нaкoн дoвoђeњa нa влaст
пoлитичкe гaрнитурe кoja пoдржaвa eврoaтлaнтскe интeгрaциje, примилa у ЕУ
и НАТО. Срaмoту, издajу и прeдajу Косова и Метохије и Републике Српскe
нoсилa би aктуeлнa влaст, кojoj Зaпaд жели да нaмeтне ту улoгу.
34. За очекивати је да ће се актуелна власт руководити вољом народа за
очување Косова и Метохије, уз помоћ великих сила, пре свега Русије и Кине,
те да ће што пре и формално тражити њихово укључивање у преговарачки
процес заједно са ЕУ и САД, под окриљем УН. У супротном, Запад настоји да
под својим окриљем одржи тзв. међународну конференцију, где би решење
било наметнуто без учешћа Кине и Русије. На такву конференцију Србија не
сме и не треба да пристане.
35. Нека борба Јевреја за Јерусалим буде светао пример Србима да се
народ никада не сме одрећи својих светих места, духовног средишта, своје
суштине и своје будућности. Одрећи се Косова и Метохије значи донети
пресуду својим поколењима и осрамотити своје претке и потомке. На то нема
право ниједна законодавна нити извршна власт у Републици Србији.
Утврђени предлози и закључци са научне конференције у функцији су
информисања јавности о томе шта мисле неки познаваоци безбедносних појава
и процеса у свету, они који нису оптерећени туђим ставовима и
институционалним мишљењем. Надлежне власти Републике Србије у датим
предлозима и закључцима могу препознати корективне и критичке ставове
који су исказани добронамерно, у најбољој вољи да се не учине судбоносне
грешке које би биле супротне вољи народа и које би представљале национално
посрнуће и ненадокнадив губитак.
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SUMMARY
WHAT`S THE HURRY, WHO HURRIES AND WHY
Radovan Radinović
Summary: Starting from the fact that, lately, there is more and more insistence on
intensifying efforts to find a solution for the status of Kosovo and Metohija, this
paper examines the reasons why certain interested parties, both international and
domestic, advocate for this, as well as the ways in which they seeks to achieve it.
The United States, which has actively participated in this conflict and strongly supports the so-called “independent Kosovo”, has a special interest in this regard, as
well as the European Union as a mediator in negotiations between Belgrade and
Pristina. Bearing this in mind, it is concluded and the basic message of this paper is
that we cannot accept the takeover of Kosmet which is of great importance for Serbia and the Serbian people. Also, the acceptance of Kosmet independence would
mean the legalization of the practice of violent taking away of territories and the
break-up of sovereign states, which would greatly encourage secessionist movements around the world.
Key words: Kosovo and Metohija, status, Serbia, USA, EU, negotiations.

UNFOUNDED REQUIREMENTS FOR THE FORMATION OF THE
SHIPTARE STATE IN THE SERBIAN TERRITORY
Dimitrije M. Kalezić
Summary: By pointing out a number of historical facts, the paper argues that the
requirements of establishing, in the territory of the southern Serbian province, Kosovo and Metohija, the so-called Kosovo state, are unfounded. This is evidenced by
not only historical records, but also by a significant number of extremely valuable
cultural and historical monuments that Serbs built in that area in the past, as a symbol of their Christian spirituality, identity and culture, and which are now under the
protection of UNESCO. Getting to know these historical facts and the cultural, historical and religious heritage of the Serbs in Kosovo and Metohija has contributed to
the fact that some of the countries that have previously recognized the so-called
independent Kosovo, reversed its decision, which gives hope that other countries
could follow such a case.
Key words: Kosovo and Metohija, Albanians, cultural and historical heritage,
Serbs, history.
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ESSENTIAL ISSUES ON THE DIALOGUE ON KOSMET
Stanko Nišić
Summary: The internal political dialogue cannot raise the issues of political and
territorial integrity of Serbia, since these issues primarily depend on the dialogue
with external factors that have caused the present situation in Kosmet. It means that
in this case, primarily diplomatic and other state elements must be engaged.
Inclusion of other social factors, individuals and organizations is desirable only to
the extent in which they can help these key actors negotiate with relevant external
factors. Hence, this paper gives an incentive to discuss important issues and clarify
the situation and phenomena that are relevant for the dialogue, as well as for more
complete insight into the overall problems present in Kosmet. These are the issues of
the emergence and expansion of the Albanian element in the Balkans and its further
ambitions and constraints. The essence is that the Albanian element is inserted to
divide the Serbian Orthodox population living in that area in order to weaken its
resistance to external invaders. Nowadays, as before, through the Albanian element,
the presence of Russian influence in the Balkans has been made more difficult and
the conditions for a faster Western engagement toward Russia, since it was seen as
the main enemy of the West, has been created. Hence, there is a rush to end the
separation of Kosmet from Serbia until the multipolar forces that are opposed to the
planetary aggression of the West have not strengthened.
Key words: Albanians, drugs, NATO, Serbia, Russia, issues for the dialogue,
external factors.

THREE POSSIBLE STRATEGIES FOR KOSOVO AND METOHIJA
The political function of “the social dialogue”
Slobodan Samardžić
Summary: This paper discusses the three state strategies for Kosovo and Metohija
that have been at disposal of the governments of Serbia since 2000. The first one
was named as not to give away the province at any cost, and it was practiced during
the government's operations from 2004 to 2008 and during negotiations in 2006 and
2007. The second is Kosovo trading strategy, represented in the period from 2008 to
2012, which practically shifted into the third type of strategy. It is called to give the
province for nothing, and it relates to the policies of the governments of Serbia from
2012 to the present days. Since the part of that strategy is the final recognition of
Kosovo's independence, a special attention has been paid to it. The term “state strategy” in this paper is used to denote the projection of goals and the corresponding
means that are established and implemented by a government.

160

Key words: state strategy, state, government, province, conflict, conflict resolution,
negotiations, trade, recognition, occupation, Serbia, Kosovo and Metohija.

INTERNAL DIALOGUE ON KOSOVO AND METOHIJA IN THE
LIGHT OF CHANGES IN THE INTERNATIONAL POLITICAL
SCENE
Jelena Vukojčić
Summary: The controversial internal dialogue on Kosovo and Metohija is largely a
direct result of the growing Western  US pressure on Serbia to renounce part of its
territory and allow the false state of Kosovo to become a member of the United Nations. Growing US pressures on Serbia should be viewed in the light of major, tectonic changes in the international political scene that have been going on for some
time and are becoming more intense and increasingly visible in the global community. It's no secret that Americans are hurrying to close all open issues concerning the
achievement of their strategic interests around the world, and the reason for this is
the gradual decline in their once irreconcilable global power and the increasingly
significant roles of China, Russia and some other non-Western countries in the international political scene. The completion of Kosovo's statehood would also mean
confirmation of absolute US domination in the Balkans and throughout Europe, and
further marginalization of the Russian influence on the Old Continent, which is one
of the main goals of the US foreign policy.
Key words: Internal dialogue on Kosovo and Metohija, international political
scene, Serbia, United States, European Union, Russia, Balkans.

SCOPE OF THE INTERNAL DIALOGUE
ON KOSOVO AND METOHIJA
Božidar Forca
Summary: The President of the Republic of Serbia, Aleksandar Vučić, invited the
entire internal public to the dialogue on Kosovo and Metohija. The executive power,
the Church, the Serbian Academy of Sciences and Arts, the academic community,
political parties in power, part of the opposition and part of the civil society responded to that call. Given that it is not completely precisely determined what, in
essence, the internal dialogue means, this paper is an attempt to approach the dialogue between the President of the state and the domestic public from several aspects. The conclusion of the paper is the determination of the scope of the dialogue
on Kosovo and Metohija in the internal and external frames, primarily from the aspect of the factual state of the processes in and around the southern Serbian prov-
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ince, as it has been treated in the current Constitution of the Republic of Serbia. The
resultant of the dialogue on Kosovo and Metohija, in essence, should be the beginning of the process of establishing the National Strategy.
Key words: dialogue, responsibilities of the President of the Republic, factual situation in Kosovo and Metohija, scope of the dialogue, National Strategy.

PSYCHOLOGY OF “THE INTERNAL DIALOGUE ON KOSOVO
AND METOHIJA”
Mila S. Alečković
Summary: This paper, within discussing the so-called internal dialogue on Kosovo
and Metohija, in addition to normative rules and empirical facts, presents the psychological aspects of the strategies on which the mentioned dialogue on the southern
Serbian province is based. In this context, the explanation is given of the relevance
and applicability of several ancient Chinese strategies of warfare from the time of
Sun Cu to the current dialogue on Kosovo and Metohija, which represents a kind of
psychological diversion and it does not come to any political solution. It is therefore
concluded that it is necessary to respect the provisions of the Constitution of the
Republic of Serbia, and that the only framework within the dialogue on Kosovo and
Metohija can be conducted is the United Nations.
Key words: “internal dialogue”, Kosovo and Metohija, psychological manipulation, strategy, diversion, Sun Cu, military neutrality.

SOCIAL DIALOGUE AS A BASIS FOR RENOUNCEMENT OR
DEFENCE OF KOSOVO AND METOHIJA
Mitar Kovač
Summary: Formerly, during mandate of Boris Tadic, the Serbian Government
agreed that the “Kosovo issue” should be exempted from the sphere of influence of
the United Nations, in which Russia and China played a very serious role and used
their influence to prevent gaining more recognition of independence of that false
NATO state. Under conditions of crisis in the relations of the great powers, this approach has provoked the opposition of the West, above all the United States, Germany and Great Britain, to resolving the Kosovo issue in the UN, but they advocated
for transferring this process into the competence of the European Union. The US and
the EU are now strongly defending a change in the negotiating mandate, which
would involve other major powers and return the negotiation process to the UN. The
so-called “Berlin Process” and the new Atlantic strategic guidelines imply the
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strengthening of the NATO and the EU influence in the Western Balkan countries
which have not yet become members of the Union. At the same time, Serbia and the
Republic of Srpska are publicly invited to distance themselves from Russia and to
accept the values of the “Euro-Atlantic community” as soon as possible. In recent
times, under the influence of the West, even in the media in Serbia the ideas and
decisions of the NATO and the EU regarding resolving the issue of the false state of
Kosovo through “Belgrade  Pristina” negotiations have been favored. Every attempt which implies involving Russia and China in negotiating or returning Kosovo's negotiations with the UN, the West sees as a hostile act that jeopardizes their
further expansionist goals in Europe and on their way to the East. The internal dialogue in Serbia on Kosovo and Metohija was initiated probably because it was ordered by the West, first of all by the United States and Germany, to suppress and
then completely eliminate any Russian influence and disable organized resistance to
such disastrous decisions, to which comes through fingered “agreements”. Their
estimation is that when they solve the so-called issue of the statehood of Kosovo,
Russia will not have “anything to defend Serbia from”, and it is logical that Serbia,
so crippled, should get involved in the Euro-Atlantic structures quickly. Such a
strategy of the West will not pass and it will have different consequences for peace
and security in the Southeastern Europe.
Key words: social dialogue, defence, renouncement, Kosovo and Metohija.

FROM BRUSSELS AGREEMENT TO “INTERNAL DIALOGUE” HOW TO STOP THE ACTUAL AUTHORITIES
ANTI-CONSTITUTIONAL AND NON-STATE POLICY ON KOSOVO
AND METOHIJA
Dragan Petrović
Summary: The paper analyzes the position of Kosovo and Metohija after signing
the Brussels Agreement in 2013. From June 1999 until the signing of the Brussels
Agreement, Serbia, pursuant to the UN Security Council Resolution 1244, defended
the integrity of the entire province within its composition de jure, and its northern
part, which despite all ethnic cleansing done by Albanian extremists remained mainly Serbian, it defended both de facto and de jure. After the adoption of the Brussels
Agreement, even the northern part of Kosovo (Leposavić, Zubin Potok, Zvečan and
Kosovska Mitrovica municipalities) was seriously endangered by Prishtina's pressure. The Brussels Agreement proved to be extremely harmful to Serbian interests,
in addition to being unconstitutional, and the Albanian side does not fulfill its obligations from its part (the Community of Serb Municipalities) which is not entirely in
the interest of the self-proclaimed Kosovo. In this context, it is unclear why the government in Belgrade persists on the implementation of the agreed parts of the Brussels Agreement and even announces its readiness to discuss, under unfavorable cir-

163

cumstances, the overall status of the province, preparing the public in Serbia for that
through the so-called “internal dialogue”.
Key words: Kosovo and Metohija, Brussels Agreement, operationalization of the
Brussels Agreement, EU mediators, foreign pressure, anti-constitutional act, nonstate policy.

PRIVATIZATION OF SOCIALLY OWNED ENTERPRISES
IN KOSOVO AND METOHIA UNDER THE UNMIK ADMINISTRATION
Sandra Davidović
Summary: The process of privatization of socially owned enterprises in Kosovo and
Metohia conducted under the United Nations Interim Administration Mission in
Kosovo (UNMIK) is a unique case of privatization due to the status of this territory,
the system of organs that the process was governed by and the fact that it took place
in a post-conflict environment in which one of the largest and most ambitious
peacebuilding missions operated. In accordance with the UN Security Council Resolution 1244, to approach the economic renewal and reconstruction of Kosovo, UNMIK has chosen privatization as an instrument for attracting investment, creating a
private sector and launching a free market. However, the administration insufficiently understood the notion of socially owned property and the importance of socially owned enterprises, which is why it found itself in the vortex of problems generated by the change of ownership rights that each privatization involves. The decision to apply the spin off model of privatization of socially owned enterprises raised
the question of the right to change their ownership structure and produced a crisis
within the administration itself. Privatization has opened legal and political issues
deeply intertwined with the political process of resolving the dispute after 1999 and
with the interests of all: local and global actors in Kosovo and Metohia. Occupied by
the political solution of the Kosovo crisis, but also because UNMIK refused to cooperate, Serbia remained aside from this process. The dissatisfaction with the privatization process in Kosovo, the unresolved issue of ownership rights, and ethnic
discrimination in the privatization process are the potential for new divisions and
conflicts in post-conflict Kosovo. Therefore, privatization of socially owned
enterprises in Kosovo and Metohia is not only a socioeconomic phenomenon; it is
rather a complex problem having political and social significance.
Key words: Kosovo and Metohia, socially owned enterprises, privatization, property right, UNMIK, Kosovo Trust Agency, spin off model, Special Chamber of the
Supreme Court of Kosovo.
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РЕЗЮМЕ
ПОЧЕМУ ПОСПЕШНОСТЬ, КОМУ И ПОЧЕМУ СПЕШИТЬ
Радован Радинович
Сжато: Факты говорят, что в последнее время стараются найти решения за
статус Косово и Метохии, а в данной работе рассматрываются причины
заинтересованных сторон домашних и международных, каким способом они
доходят до цели.Особый интерес имеют США, активно участвуют в
конфликте и постоянно подерживают т.н. независимое Косово, а так же и
Европейский Союз, как маклер в переговорах Белграда и Приштины.
Заключается, как основное поручение данной работы, что нам нельзя усвоить
похищение Косово, которое за Сербию и сербский народ представляет
неоценимое значение. Принятие косовской независимости означало бы
легализирование насильного похщения территории и разбитие независимых
государств, а
такая
ситуация в большой степени ободрила бы
сецесионистические движения по всему миру.
Ключевые слова: Косово и Метохия, статус, Сербия, США, ЕС, переговоры.

НЕОСНОВАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗА ФОРМИРОВАНИЕ
АЛБАНСКОГО ГОСУДАРСТВА НА СЕРБСКОЙ ТЕРРИТОРИИ
Дмитрий М.Калезич
Сжато: Указывая на многочисленные исторические факты, в данной работе
идет речь об неоснованности формирования т.н. государства Косово на
территории южного сербского автономного края Косово и Метохия. Об этом
свидетельствуют кроме исторических фактов и многие
культурноисторические памятники, которые сербы подняли в прошлом на данной
территории, как символ християнского духовенства,тождества и культуры
под защищением УНЕСКО. Знакомство с данными историческими фактами,
культуро-историческими и верскими наследиями сербов на Косово и Метохии
произвело то , что некоторые государства признали т.н. Косово и свое решение
изменили, что дает надежду и другим государствам следить за таким
примером.
Ключевые слова: Косово и Метохия, албанцы , культурно-историческое
наследие, сербы , история.
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СУЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ ДИАЛОГОВ О КОСОВО
Станко Нишич
Сжато: Внутренним общественным диалогом не могут двигаться вопросы
политической и территориальной независимости, потому что данные вопросы
зависят от
диалогов с внешними факторами, которые обусловливали
настоящую
ситуацию
на Косово. Значит, в данном случае нужно
ангажировать превосходительно дипломатические и другие государственные
элементы. Желательно включение прочих общественных факторов, одиночек
и организаций будет только в мере в которой они могут помочь данным
главным участникам переговоров с соответственными внешними факторами.
Потому в данном приложении дается стимул рассмотрению существенных
вопросов и пояснение состояния и появления актуальных и за диалог и за
совокупный охват присущих проблем на Косово. Это вопросы появления и
расширения албанских элементов на Балканах и их дальнейших амбиций и
ограничений. Сущь такая,что на данной территории находящийся албанский
элемент должен разделить сербское православное население, как бы раслабил
его сопротивление к внешним завоевателям. В сегодняшнее время, а также и
раньше посредством албанских элементов осложняется присуствие русского
влияния на Балканах и появляются условия для быстрого наступления Запада
к России на которую Запад смотрит как на своего главного врага. Потому и
поспешность прикончить отделение Косово от Сербии пока еще не окрепнули
мультиполярные силы, которые
противопоставляются к
планетарной
агрессии Запада.
Ключевые слова:Албанцы, наркотики, НАТО, Сербия, Россия,вопросы для
диалога, внешние факторы.

ТРИ ВОЗМОЖНЫХ СТРАТЕГИИ ЗА КОСОВО И МЕТОХИЮ
Политическая функция „общественного диалога“
Слободан Самарджич
Сжато: В работе рассмотрываются три государственных стратегии за Косово
и Метохию, предоставленных на распоряжении правительства Сербии от 2000
года. Первая стратегия под названием не дать автономного края ни за что,
под влиянием правительства с 2004 по 2008 г и их переговоров в 2006 и 2007
г. Вторая стртегия торговля Косово в периоде 2008-2012 г практически
перешла в третью стратегию, называющей не дать автономного края ни за
какую
цену, относящуюся на политику правительства Сербии до
сегодняшнего дня.Часть предыдующей стратегии имеет особое внимание и
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представлено как окончательное признание независимости Косово.
Выражение „государственная стратегия“ в данном тексте представляет
обозначение за проекцию целей и их соответствующих средств,установленных
и сопровожденных в лице правительства.
Ключевые слова: государственная стратегия, государство, правительство
,автономный
край,конфликт,
решениеконфликтов,переговоры,торговля,
признание, оккупация,Сербия, Косово и Метохия.

ВНУТРЕННИЙ ДИАЛОГ О КОСОВУ И МЕТОХИИ В СВЕТЛЕ
ПЕРЕМЕН НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СЦЕНЕ
Елена Вукоичич
Сжато: Противречивый внутренний диалог о Косово и Метохии в
большинстве случаев представляет прямой результат повышенных западных
американских давлений на Сербию, как бы она отказалась от части своей
территории и дала возможность ложном государству Косово принять
членство в Объединенных наций. Повышенных американских давлений на
Сербию надо посмотреть
как большие тектоноческие изменения
на
международной политической сцене, которые продолжаются некоторое время
и начинают быть все интенсивным в глобальном обществе. Не секрет , что
американцы спешат закрыт все открытые вопросы, касающихся их
стратегических интересов в мире, а причина тому есть их постепенное
падение прежне неприкосновенной, глобальной силы и все значительное
присутствие Китая, России и др. незападных стран на международной
политической сцене. Закруглыть косовскую государственность, означало бы
абсолютное подтверждение американского господства на Балканах и по всей
Европе, но в дальнейшем и периферийность русского влияния на Старом
континенте, что представляет главную цель американской внешней политики.
Ключевые слова: Внутренний диалог о Косово и Метохии, международная
политическая сцена, Сербия, Соединенные Штаты Америки, Европейский
Союз, Россия, Балканы.

ДОСЯГАЕМОСТИ ВНУТРЕННЕГО ДИАЛОГА О КОСОВО И
МЕТОХИИ
Божидар Форца
Сжато: Президент Республики Сербии Александр Вучич пригласил
совокупную общ- ественность на диалог о Косово и Метохии. К этому
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приглашению отзывались исполнительная власть, Церковь, Сербская
Академия наук и художества, академическое общество, политические парии
на власти, часть оппозиции и часть гражданского общ- ества. Не совсем точно
утверждено что значит этот внутренний
диалог, данное приложение
представляет попытку, чтоб к диалогу президента государства и и всей общественности приступилось с много аспектов. Финал совокупности данного
предмета представляет утверждение досягаемости диалога о Косово и
Метохии во внутренних и наружных рамках, т.е. с аспекта настоящего
состояния процесса на и вокруг южного сербского автономного края, как она
считается по актуальной Конститиции Республики Сербии.Равнодействующая
сила диалога о Косово и Метохии в сущности должна быть началом процесса
установления Национальной стратегии.
Ключевые
слова:
диалог,компентенции
президента
Республики,
фактическое положение на Косово и Метохии, досягаемости диалога,
Национальная стратегия .

ПСИХОЛОГИЯ „ ВНУТРЕННЕГО ДИАЛОГА О КОСОВУ И
МЕТОХИИ “
Мила С.Алечкович
Сжато: В данной работе в рамках рассмотррния т.н. внутреннего диалога о
Косово и Метохии возле нормативных правил и опытных фактов, находятся и
психологические аспекты стратегий вместе с диалогом о южном сербском
автономном краю. Объяснена важность и применчивость несколько древних
и китайских стратегий военных искусств во время Сун Цу-а на актуальный
диалог о Косово и Метохии, который
представляет психологическую
диверссию и не приносит никакое политическое решение.Заключается, что
необходимо уважать
положения
Конституции Республики Сербии, а
единственная возножность вести диалог о Косово и Метохии представляет
Организация Объединенн- ых Наций.
Ключевые слова: “внутренний диалог“, Косово и Метохия, психологическая
манипуляция, стратегия, диверссия, Сун Цу, военная нейтральность.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДИАЛОГ КАК ОСНОВАНИЕ ЗА ПЕРЕДАЧУ
ИЛИ ОБОРОНУ КОСОВО И МЕТОХИИ
Митар Ковач
Сжато: Предыдующая власть Сербии во главе Бориса Тадича согласилась на
„косовский вопрос“ без влияния Объединенных наций, тогда Россия и Китай
бы имели очень серьезную роль как бы не дошло до признания
независимости ложного НАТО государства.В кризисных условиях больших
сил данный доступ вызвал противопоставление Запада, т.е. Соединенных
Штатах Америки, Германии и Великобритании. Идея такая, чтоб вопрос
Косово существенно решался в рамках ОН, а не Европейского Союза. США и
ЕС теперь сильно защищают изменение переговоров, как бы включили и др.
больших сил и вернули процесс переговоров в ОН. Т.н. „Берлинский процесс“
и новые атлантические влияния подразумевают укрепление НАТО И ЕС в
Западные страны Балкана, которые еще не стали членами Унии.Одновременно
публично приглашаются Сербия и республика Сербская на дистанциию от
России, как бы в скорее время принимали ценности „евроатлантического
союза“. Сегодня, а даже и в печати в Сербии под влиянием Запада
подчеркиваются идеи и решения НАТО и ЕС,, касающихся проблем ложного
государства Косово, через „переговоры Белграда и Приштины“. Запад каждую
попытку включения России и Китая в переговоры или возвращение
переговоров о Косово в ОН переживает как вражеский акт, угрожающим их
дальнешие экспансии в Европе на пути осваивания Востока. Внутренний
диалог в Сербии о Косово и Метохии подвинул Запад, т.е.США и Германия ,
как бы вытеснилось русское влияние и воспрепятствовало организованное
народное сопротивление до которых приходится впереди задуманных
„договоров“. Их оценка, что после решения государственности Косово,
Россия не будет „ защищать Сербию ни отчего“ , тогда логично, что Сербия
столько изуродована быстро включится в евроатлантические структуры.Такая
стратегия Запада не пройдет, но имеет последствия за мир и безопасность на
юго-востоке Европы .
Ключевые слова: общественный диалог, оборона, передача, Косово и
Метохия.
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ОТ БРЮССЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ ДО „ВНУТРЕННЕГО
ДИАЛОГА“ – КАК ОСТАНОВИТЬ
ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННУЮ И НЕГОСУДАРСТВЕННУЮ
ПОЛИТИКУ ТЕКУЩЕЙ ВЛАСТИ О КОСОВО И МЕТОХИИ
Драган Петрович
Сжато: В работе анализировано положение Косово и Метохии после
подписания Брюссельского соглашения в 2013 году. От июня 1999 года до
подписания Брюссельского соглашения Сербия на основании Резолюции
Совета безопасности ОН 1244, de iure защищала интегритет своего
автономного края, ее северная часть кроме всех этнических чисток со
стороны албанских экстремистов осталась сербской,защищала и de facto i de
iure. После усвоения Брюссельского соглашения даже и северная часть
Косово /общины Лепосавич, Зубин поток, Звечан и Косовска Митровица/ под
серьезной угрозой и
давлением Приштины. Брюссельское соглашение
показалось
исключительно
вредным
за
сербские
интересы,оно
противоконституционное, а албанская сторона не исполняет все обязательства
из его части /Союз сербских общин/, которые неполностью в интересах
самопровозглашенного Косово. В таком контексте неясно, почему власть в
Белграде упорствует на проведении договоренных частей Брюссельского
соглашениия и даже уведомляет готовность к диалогу в неблагопрятных
условях о совокупной ситуации автономного края, подготовливая за то
общественность в Сербии посредством т.н. „внутреннего диалога“.
Ключевые
слова:
Косово
и
Метохия,Брюссельское
соглашение,
оперативность Брюссель- ского соглашения, маклеры ЕС, иностранное
давление, противоконституционный акт, негосударственная политика.

ПРИВАТИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА
КОСОВО И МЕТОХИИ ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ УНМИК
АДМИНИСТРАЦИИ
Сандра Давидович
Сжато: Процесс приватизации общественных предприятий на Косово и
Метохии /КиМ/ выполняющийся под покровительством штатской миссии
Объединенных наций /United Nation Interim Administration Mission in Kosovo –
UNMIK , представляет единственный случай приватизации, происходящий с
данной территории, из система руководящих процессов органов и фактом,
что она состоялась в постконфликтном окружении в котором воздействовала
одна из самых больших и самых амбициозных миссий в постройке мира. По
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требованию Резолюции Совета безопаснности Объединен- ных наций 1244
подходить к экономическому обновлению и реконструкции Косово, УНМИК
выбрал приватизацию , как инструмент привлечения инвестиций, создания
частного отдела и движения свободного рынка. Но администрация полностью
не понимала понятие слова общественная собственность и значение
общественных предприятий, и зато попалась в большие проблемы, что влияло
на перемену владельческих прав, включающих в каждую приватизацию .
Определение за spin off модель общественных предприятий открыло вопрос
изменения их собственных структур и последовало кризис внутри самой
администрации.С помощью
приватизации открыты
юридические и
политические вопросы глубоко перекрещены с политическим процессом
разрешения конфликта после 1999 года и интересами всех: местных и
глобальных участников на КиМ. Сосредоточена на политическое решение
косовского кризиса и отказа сотрудничит с УНМИК, Сербия осталась вне
данного процесса.Недовольствие процессом приватизации на Косово, нерешен
вопрос владельческих прав, а так же и этническая дискриминация в процессе
приватизации представляют потенциал за новые разделения и конфликты на
уже постконфликтном Косово. Из-за того приватизация общественных
предприятий на Косово не представляет только соцэкономическую проблему,
но речь идет о сложной проблеме с политическим и общественным
значением.
Ключевые слова: Косово и Метохия, общественные предприятия,
приватизация, право собственности, УНМИК, Косовское доверенное
агенство, spin off модель, Отдельная палата Верховного суда Косово.
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