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САЖЕТАК: Колико плурализма подноси демократија? t Глобални контекст 1: квантитет 
против квалитета t Глобални контекст 2: милитаризација (сила против права) t Глобални кон-
текст 3: комерцијализација и корпоративизација (вештина против врлине) t Стабилократија и 
нови империјализам: криза као перманентно стање t Варуфакис: косовизација Европе t Хофбау-
ер: експеримент Косово – повратак колонијализма t Има ли наде? t Могу ли мање земље уопште 
утицати на своју (економску) судбину? t Стратегологија: откуд и чему? t Природа стратегије 
t Три димензије стратегије t Косовско-метохијска напетост је par excellence стратешко питање 
типа парадокс t Од антистратегије до оптималне стратегије t Косово и Метохија 20 година после 
НАТО агресије: пресек стања и препоруке.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Косово и Метохија, Србија, Балкан, косовизација Европе, нови империја-
лизам, стратегологија, парадокс

КОЛИКО ПЛУРАЛИЗМА ПОДНОСИ ДЕМОКРАТИЈА?

У савременим плуралним демократским друштвима једно од најважнијих 
(егзистенцијалних) питања гласи: „Колико плурализма подноси демократија?“ 
које је најпрегнатније поставио чувени аустријски политички филозоф Петер 
гроф Килманзег. Он сматра да је „неопходно ... направити разлику између нај-
мање три врсте плурализма: 

плурализма интереса,
плурализма вредности и
плурализма идентитета. 

t Плурализам интереса бави се питањем: како (пре/рас)поделити дељива 
добра?

t Плурализам вредности бави се питањем: које вредности треба да 
важе?

t Плурализам идентитета бави се питањем: кога укључује реч ‘ми’? С 
ким ја чиним заједницу?“ [Kielmansegg 1991: 30–42]. 



2 Часлав Оцић

Килманзег сматра да „демократија подноси приличну количину плурали-
зма интереса; теже јој иде с плурализмом вредности, а најтеже с плурализмом 
идентитета“1. 

Косовско питање је вековима у Срба „у темељу идентитета“ [Пипер 2017: 
281–283]. У одговору на то питање се уздиже или пада2. Лоше ће се провести 
онај ко с тим (покушава да) тргује3.

ГЛОБАЛНИ КОНТЕКСТ 1: КВАНТИТЕТ ПРОТИВ КВАЛИТЕТА

Крајем минулог столећа већина западних и транзиционих интелектуала-
ца веровала је да наступа време универзализације, уместо хантингтоновског 
сукоба цивилизација, да долази ера глобалне цивилизације. То је време када и 
глобални моћници интензивирају рад на својеврсном историјском инжењер-
ству: безусловна заповест новог Правила Службе која гарантује опстанак и ши-
рење глобалне цивилизације у знаку је Капитала4 и гласи: аутентична политика 
и култура не смеју да стоје на путу економској експанзији транснационалног 
капитализма. И по цену саморазарања ове цивилизације, којој је изгледа то 
иманентно, јер апсолутна, глобална турбокапиталистичка цивилизација бори 
се против свега што је у основи сингуларно, аутентично: против нације и наци-
оналне државе, против права, против науке, против васпитања и образовања, 
против породице, против вере, против традиције уопште, па и против рада. 

1 „Зашто је то тако? Тамо где је реч о уделу у дељивим добрима постоји могућност споразума и ком-
промиса. А правила демократског политичког процеса су релативно погодна за реализовање та-
квог споразума. Сличне могућности споразума и компромиса не постоје када је реч о вредностима. 
Одлуке у сукобима вредности морају следити императив ‚или ... или‘, оне не могу следити удобан 
пут ‚како ово тако ... оно‘. Вредности имају за људе друго, егзистенцијалније значење него интереси; 
због тога је у овом подручју много теже формирати њихову способност за толеранцију. Плурализам 
идентитета коначно значи да недостаје ‚ми‘-свест. Али тиме је стављена под знак питања спремност 
да се заједничка правила игре прихвате као обавеза за нас и за друге и у случају пораза. Тако је од 
самог почетка демократски консенсус угрожен у својој суштини.“ [Kielmansegg 1991: 39].

2 Епископ Рашко-призренски и Косовско-метохијски г. Теодосије: „Косово и Метохија, истовремено 
може бити некоме, или благослов, или проклетство. Онај који живи у свести тог благослова и чува 
га и држи, биће срећан, јер чува оно што су нам оставили наши свети преци као залог нашег опре-
дељења за Царство Божије, а не за царство овога света које пролази.“ [https://kossev.info/vladika-
-teodosije-kosovo-i-metohija-moze-nekom-biti-blagoslov-ili-prokletstvo/]

3 „За оне, пак, који би да тргују својим наслеђем, па и по цену страдања народног, тај благослов Бо-
жији постаће за њих проклетство, које ће их пратити и за живота на земљи, а и после у вечности. 
Њихово име ће заувек остати упамћено с онима који су рушили живу Цркву, кривоклетницима и 
обмањивачима, који лицемерним речима једно говоре, а друго мисле, радећи тајно, не би ли са-
крили своју срамоту. Али, нека би и њима Господ дао разума и покајања да се и сами окрену Богу и 
схвате да оно што им је дато у наслеђе није само земља, већ и ово парче неба на земљи, наше свето 
Косово и Метохија, које је вековима обједињавало наш верни народ где год он живео.“ [http://www.
eparhija-prizren.com/sr/episkop-rasko-prizrenski-i-kosovsko-metohijski-g-teodosije]

4 „Јуримо у пропаст која је условљена тржишним системом који је проблеме преместио из друштва 
у сферу тржишта. Зато су у Сједињеним Државама интереси капитала, транснационалних корпо-
рација и финансијских институција стављени изнад интереса људи“. Овим речима је Ноам Чомски 
недавно упозорио сународнике да Сједињеним Америчким Државама прети крах „због неолибера-
лизма и тржишне економије“ [Чомски 2018].
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Упрошћено речено: против квалитета, а за квантитет! Против вредности, а за 
корисност; против креативности, а за имитацију и симулацију; за униформ-
ност, а против диверзитета; за сивило и досаду медиокритетства; максимиза-
цију количине и брзине...5

ГЛОБАЛНИ КОНТЕКСТ 2: МИЛИТАРИЗАЦИЈА (СИЛА ПРОТИВ ПРАВА)

Још је Карл Шмит тврдио да је рат излаз из кризе: излаз из мале кризе је 
мали, а из велике – велики рат! Стварање кризних жаришта и покретање ратова 
без победника (no win war) и преко опуномоћеника (war by proxies) после Кореј-
ског рата средином минулог века (први већи такав рат) постало је ствар рутине 
моћника. А изгледа и нужност, јер се структура производње и потрошње, на 
пример, у САД, драстично променила у корист војноиндустријског комплекса, 
тако да било каква динамизација привредне активности, односно излазак из 
кризе, подразумева раст производње оруђа, оружја и муниције. А тражњу је 
могуће повећати само ако се крене у неки нови рат. Ту су и профити највећи и 
брзо се остварују. Дакле, инвестиција у рат је у привредама такве структуре 
најисплативија инвестиција6. 

Изрази који се користе у данашњим економским расправама у знатној 
мери дефинисани су семантичким наслеђем из ранијих дебата. При томе, у еко-
номској терминологији видљив је утицај других тзв. егзактних наука: најпре 
физике (равнотежа, осцилаторна кретања...), затим биологије (кружни ток или 
циркулација, раст, развој, семенски капитал), медицине (шок терапија) и све 
више војне науке (економске санкције, економска безбедност, економски рат, 
хибридни рат, кост-бенефит анализа стратешких миграција као оружја рата, 
стратешки менаџмент...). Милитаризација економике (науке о привреди) не-
сумњиво је последица милитаризације економије (привреде). Многи критикују 
употребу војних термина у економској сфери; они ту милитаризацију сматра-
ју изразом неомеркантилизма и економског национализма; према њима, она 
нужно води у конфликте. Јер, реална и „надреална“ (шпекулативна, тачније: 
шпекулантска) економија (заснована на војној и политичкој моћи, а не на еко-
номској ефикасности) перманентно нарушава равнотежу (пре свега капитала и 
рада) потребну за одржив привредни (и укупни) развој.

5 У ствари: „Победа и пословање једини су њени императиви. И најмања приврженост, осећање, пра-
во, закон, љубав, емоција, религија – све што може да угрози потпуну слободу [избора, додао Ч. О.] 
представља уступак конкуренцији, камен је спотицања и знак пораза. Све је дозвољено, али тек 
пошто се осигура економска победа, тек пошто превласт [капитала, додао Ч. О.] постане извесна“, 
записао је у роману Гомора пре неколико година италијански књижевник Савијано [Savijano 2010].

6 Како се то одражава на тржиште рада? Осим повећане тражње за оруђем, оружјем и муницијом, 
расте тражња и за плаћеницима (јаничарима), проституткама и (вољним и невољним) донаторима 
људских органа. Но, с обзиром на то да већ дуже време живимо у постхеројском добу, то се сматра 
„нормалним“, а ко у домену тих „нових“ услуга успе, он је јунак нове реалности (пример: Бернар Ку-
шнер, челник једне од глобалних мафијашких организација за трговину људским органима, нерет-
ко у сукобу интереса с организационом јединицом НАТО-а која има исти делокруг „пословања“).
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ГЛОБАЛНИ КОНТЕКСТ 3: КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈА И 
КОРПОРАТИВИЗАЦИЈА 

(ВЕШТИНА ПРОТИВ ВРЛИНЕ)

Истовремено су све снажније тенденције комерцијализације и корпорати-
визације. Све је предмет купопродаје, укључујући и људе, њихове органе, па и 
душе. Локалне и регионалне пијаце узглобљују се у глобални бувљак проданих 
душа. Mainstream неолиберална доктрина то легитимизује слободом избора на 
светском – једином правом – тржишту (рада): дакле, („поштено“, без гриже са-
вести) радим за онога ко ме више плати. На том тржишту у последње време 
је све већа гужва: понуда расте експоненцијалним трендом, јер, све већа по-
нуда прати општи тренд масовног осиромашења (већина земаља другог света 
транзиционом пљачком претворенa je у земље трећег света, a растe и јаз између 
традиционално развијених и неразвијених), па цене издаје, у складу с теоријом, 
рапидно падају7.

Максимална количина и максимална брзина врхунске су и (једине) вред-
ности; оне замењују сваку вештину – и, дакако, врлину. Die Schnellen fressen die 
Langsamen (брзи прождиру споре) записала је 1997. Хајке Лајтшу-Фехт у члан-
ку који се зове: „Сви ћемо једног дана бити Први“, дефинишући тако суштину 
(турбо)капиталистичке идеологије. Дакле: што више, што брже! То је једино 
мерило успеха. А да бисмо били успешни, морамо се инкорпорирати8.

7 Шта се некад о томе уобичајено мислило? „Нација може да преживи своје будале, па чак и амбици-
озне. Али нација не може да преживи издају изнутра. Непријатељ пред вратима је мање страшан, 
јер је познат и носи своју заставу отворено, док се издајник креће слободно унутар градских капија; 
његов лукави шапат шири се свим улицама и чује се [...] у кулоарима владе. Такав издајник нам се 
не појављује као издајник, он прича гласом који је жртвама близак и пријатан; његово лице и начин 
одевања сличан је њиховом и он оживљава ону поквареност која лежи дубоко у срцу сваког човека. 
Издајник разара душу нације, подрива темеље града, шири заразу у телу политике, све док она не 
подлегне његовој болести. Мање се треба плашити убица – издајник је куга!“, писао је Цицерон пре 
две хиљаде година. Шта се отада променило? Много тога, нарочито од краја Другог светског рата, 
што се на примеру Енглеске може видети у књизи Значење издаје ненадмашне Ребеке Вест [Вест 
2013]. В. такође: [Чворовић 2006], [Чавошки 2017]. 

8 Влада је постала корпорација, партија је постала корпорација, и болница је корпорација, то је и 
школа, и научноистраживачки институт, чак и црква, војска је професионална, плаћеничка (солда-
ти убијају за солде)... Циљна функција корпорације је максималан профит. Дакле, школа више не 
образује и не васпитава, научници не трагају за истином, војници не бране земљу, политичари не 
брину о општем добру (сматра се да је државничко понашање атавизам прошлости), свештеници 
не брину о душама верника, економија је постала нова религија, сви су у сектору бизниса у трци за 
максималном добити. У свету доминирају тенденције замене културе забавом (тј. заборавом; ове 
речи у словенским језицима имају исти корен: забит = заборавити), обука замењује образовање, 
технике убеђивања (преумљивањем) потискују, чак укидају науку, а политичка сцена поприма све 
више обележја циркуса и сточне пијаце. Њиховим дискредитовањем губи се аутономија појединих 
друштвених сфера (политике, науке, здравства, просвете, спорта, медија...), срозава се њихов ква-
литет, губи се њихова аутентичност и разлог постојања. Личности постају све више индивидуе 
(редуковане на функцију пореског обвезника и потрошача); међутим, све мање је произвођача који 
би могли бити опорезовани и који би се својим зарадама на тржишту потрошних добара појавили 
као носиоци ефективне тражње. Падају буџетски приходи, пада тражња; зато настају кризе.
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СТАБИЛОКРАТИЈА И НОВИ ИМПЕРИЈАЛИЗАМ: 
КРИЗА КАО ПЕРМАНЕНТНО СТАЊЕ

Какви су изгледи да за нашег живота видимо крај светске економске кри-
зе? Веома слаби. Криза је фактички постала перманентно стање на које се треба 
привикавати. Томе служе различити reality shows. Постмодернистичка идео-
логија све то релативизује, све вредности поравнава и, деконструишући про-
шлост и садашњост, припрема нас за постхуману (или: постхумну) будућност. 

У међувремену нам се стално саветује да треба да живимо у миру и ста-
билности. „Стабилност“ овде стоји као еуфемизам за „контролу“. У новоговору, 
дакле, „стабилност“ може да значи (и најчешће значи): све је под контролом! 
Тачније: под нашом9 контролом. То је суштина и старог и новог империјализма. 
У старом империјализму контрола се врши директно (применом тврде силе; 
копненом инвазијом, на пример), а у случају новог, тзв. економског империја-
лизма много суптилније: применом најевски (реч је о Џозефу Нају) дефиниса-
не – „меке“ и паметне силе. Економски империјализам се јавља када једна зе-
мља контролише другу и користи потребне ресурсе за ту контролу. Идеолошко 
оправдање контролора гласи: то је јефтиније за земљу-жртву, стога она „дозво-
љава“ да буде контролисана. Критичко оспоравање контролисаних: земља-жр-
тва увек има могућност да каже „не“, нема дугорочног решења, тј. одрживо-
сти економског империјализма, јер доминација траје док трају ресурси који 
се користе за контролу. Са становишта интереса империјалне силе решење је: 
учинити земљу-жртву зависном од ресурса „контролора“, на пример, задужива-
њем10. (Класична окупација је много ризичнија и скупља.)

ВАРУФАКИС: КОСОВИЗАЦИЈА ЕВРОПЕ

Пред нашим очима „стари поредак“ се мрви (или је већ у развалинама) 
пред силама ароганције (Ми правимо историју!) и цинизма (експеримент де-
конструкције). У све снажнијем процесу десуверенизација, тј. историјске десу-
бјективизације, бројчано мали и економски немоћнији народи постају објект 
(„заморчићи“) „новог“ поретка: „Текућа политика Европе води је распарчавању. 
Најгори сценарио кризе је косовизација Грчке, Шпаније, Ирске, Португалије, 
Италије, итд. у протекторате који користе евро, под намесништвом европског 
комесара и локалних клептократа, с омладином као јединим значајним изво-
зним артиклом.“11

9 Ко су наши, а ко стабилократи – в. [Bieber 2018: 176–185].
10 Актуелан је (и парадигматичан) случај грчког дужничког ропства. Јанис Варуфакис, бивши грчки 

министар финансија, 6. фебруара 2015. сажео је проблем у једној реченици: „Збуњен и брљив поли-
тички персонал, негирајући системску природу кризе следи политику сличну тепих-бомбардовању 
поносних европских нација да би их тобож спасао.“

11 Овим је речима Варуфакис предсказао крајем 2014. посткризни развој Европе и Грчке уколико изо-
стане радикалан искорак из најтеже финансијске и економске кризе од Другог светског рата. 
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ХОФБАУЕР: ЕКСПЕРИМЕНТ КОСОВО – ПОВРАТАК КОЛОНИЈАЛИЗМА

Хофбауерова књига Експеримент Косово: Повратак колонијализма 
[Hofbauer 2008; даље: ЕК] представља интелектуално поштен покушај да се ра-
зуме садашња косовска ситуација у ширем историјском и међународном кон-
тексту. Аутор није интересно везан ни за једну страну у сукобу, као ни за сада-
шњу „међународну“ владавину, нити дели њен Weltanschauung, који – он сасвим 
исправно примећује – не представља искрено идеолошко убеђење, већ покриће 
за крајње прагматичне и агресивне циљеве. Да би се разумели разлози који су 
довели до садашњег стања на Косову и Метохији, до мафијашке државе која 
се размахала испод глазуре колонијалне војно-полицијско-политичке управе, 
потребно је на адекватан начин разумети позадину, тј. историјско-политички 
контекст косовске области и њеног непосредног окружења, не губећи из вида, 
притом, и шири, геополитички контекст [Павић 2009].

Хофбауер пре свега пушта чињеницама да саме говоре. Довољан разлог да 
му се без већих интервенција директно дâ реч:

Као економски и социјални историчар он се критички бави европским 
пројектом, а конкретно Балканом, као регионом у којем Аустроугарска некада, 
а ЕУ и САД данас воде империјалну политику. Последице такве политике су 
трагичне: рат у бившој Југославији, изгубљене стотине хиљада живота, мили-
они расељених, огромна материјална разарања, а као последње напад на СРЈ и 
отимање Косова и Метохије сувереној Србији 2008. године, када „се једностра-
ним проглашењем независности Косова крши међународно право и замењује 
људским правом. Међународно право је било потпуно јасно, а људско право 
може да се тумачи на разне начине. Оно је одраз економске и војне силе. То 
што се решило 1945. сада се геополитички12 поново помешало“, односно с „бом-
бардовањем бивше Југославије без мандата УН започето је кршење међународ-
ног права, а признањем једнострано проглашене независности Косова оконча-
на епоха која је почела 1945.“ [Интервју с Хофбауером на: www.blic.rs/politika.
php?id=79495]

Дакле, оно што је окосница и главна теза Експеримента Косово јесте нова 
империјална политика САД и ЕУ, превасходно оличена у деловању НАТО-а. 
Међутим, Косово, по Хофбауеру, није први, већ други случај успостављања 
империјалне власти на простору бивше СФРЈ. Први је Босна и Херцеговина. 
Штавише, у оба случаја је на делу сличан сценарио: најпре војно ангажовање, 
а потом управљање и администрирање окупираним територијама над којима 
се изводи јединствени политички, социјални и економски експеримент што 
подразумева спајање „извршне и административне власти“ која као раздвоје-
на чини „срж демократије на Западу” [Интервју с Хофбауером на: www.blic.rs/

12 „Оваквом одлуком (да се на Косову и Метохији изгради америчке базе Бондстил) ... своје војно прису-
ство на Косову планира за наредне деценије САД, у ствари, демонстративно показују да је у питању за-
вршна тачка дугорочно припремане геополитичке стратегије која представља коректуру почетком 1945. 
на Јалти договорене поделе Европе на утицајне сфере.“ В. Вимерово писмо Шредеру из 2000. године на 
http://starisajt.nspm.rs/PrenetiTekstovi/arhivanspm/2008_vimer1.htm, као и у недељнику НИН од 8. 2. 2007.
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politika.php?id=79495]. На делу су двоструки стандарди – једни за „цивилизо-
вано“ становништво западних демократија, а други за „полуписмене ратоборне 
дивљаке“ с Балкана, којима се мора управљати чврстом руком13.

Велике силе ће балканска национална превирања у новије доба искори-
стити за властите интересе. Све конце и главна дешавања оне ће повлачити у 
периоду с краја 19. и почетка 20. века, од Балканских ратова, формирања Алба-
nije 1912, Првог и Другог светског рата, настајања Југославије... Јер, како каже 
Михаел Вајтман, којег наводи Хофбауер [ЕК: 45], „балканске државе су одувек 
објекти, а не субјекти велике политике“, односно „ниједан једини национални 
проблем није решен. Саме повучене границе делују као систем који увек изнова 
изазива непријатељства како би велике силе, у зависности од ситуације, могле 
да овдашње народе држе у шаху и користе њихову неслогу за своје циљеве.“ 
[Weithmann 1997: 327]

Пошто је обрадио прошлост Косова и међунационалних односа од 14. века 
па све до формирања прве, односно друге Југославије, Хофбауер прелази на раз-
матрање узрокâ разарања СФРЈ, наводећи да је „југословенска катастрофа исто-
времено изазвана и изнутра и споља“ [ЕК: 76]. Хофбауер, међутим, одмах подсећа 
да се без разумевања светскоекономских односа и зависности не могу адекватно 
разумети разлози распада те многонационалне државе. Након слома комунизма 
требало је извршити нову прерасподелу средстава и ресурса, поделити територије 
Балкана по ексклузивним зонама интереса појединих земаља и крупног капита-
ла. Утолико, „подела на нације и етничке заједнице није била само од помоћи већ 
и предуслов за остварење таквих циљева. Јер, социјално раслојавање нужно води 
класној борби при подели постојећег колача, а национална борба, насупрот томе, 
води само подели тржишта“. [ЕК: 77]. Дакле, за нову економску интеграцију, од-
носно за несметану циркулацију робе, људи, идеја и капитала, неопходна је била 
дезинтеграција14. Поглед на добитнике после деценијског сукоба све говори: мул-
тинационални капитал и локалне елите једини су профитери.

У ситуацији (светске) економске кризе с краја седамдесетих и почетка 
осамдесетих година југословенска привреда, грцајући под теретом спољњих 
дугова и инфлације, у периоду 1980–1990. почиње убрзано да тоне. Џефри Сакс, 
стручњак ММФ-а за санацију, предлаже план по којем је „такозваном социјал-
ном шок-терапијом требало успоставити у земљи конвертибилност валуте, др-
жавном новцу одузети економски живот и тиме усмртити ’југословенски само-
управни социјализам’“. [ЕК: 79].

Фаталну формулу којом се руководио Запад у решавању проблема, а која 
ће резултовати трагедијом југословенских народа, Хофбауер сажима у једну 
мисао: „солидарност с националним правом на самоопредељење“. Радикални 

13 В. [Kuper 2007]. Посредник Европске уније у дијалогу Београда и Приштине Роберт Купер британ-
ски је дипломата и обавештајни официр високог ранга, стручњак за безбедност, шеф службе за 
политичко планирање Форин офиса, заменик секретара за одбрану и прекоморске послове, особа 
блиска Тонију Блеру, аутор доктрине „новог либералног империјализама“ и „нове либералне импе-
рије“ на простору Југославије. Подробније о њему и његовим идејама и акцијама у: [Кљакић 2011].

14  „Дезинтеграција“ па „интеграција“ следи алхемијску формулу: Solve et coagula!
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захтеви „национално и демократски“ освешћених Словенаца, Хрвата, Мусли-
мана, а на крају и Албанаца, уперени против југословенске федерације, прона-
ћи ће у Немачкој, Аустрији, Француској и САД свесрдну подршку и савезнике. 
А зашто су западни политичари, медији, водећи мислиоци и теоретичари тума-
чили национално самоопредељење као друштвену еманципацију, може се обја-
снити као „чисто колонијална тежња, као колонијални зов“. У ствари, Хофбауер 
сматра да је „рат био унапред испланиран, намерно изазван“15. [ЕК: 86] Било је 
потребно пронаћи само пригодно „филозофско“ оправдање: био је то захтев за 
поштовањем људских права, а иза тога су следиле војне интервенције у циљу 
заштите тих права. Људска права као идеолошко оправдање свих војних ак-
ција под називом „хуманитарне интервенције“. Испод ове мисионарске логике 
људских права која имају да важе универзално крило се и крије нешто сасвим 
друго, што је данас јасно. У игри је било нешто битно више – наиме, наметање 
једног облика материјалне и друштвене репродукције, где је слобода у центру 
пажње, и то слобода тржишне размене. Оно што је causa efficiens, али и causa 
finalis догађања о којима је реч јесте капитал, односно логика капиталистичке 
експанзије. Дакле, иза западног универзализма вредности и људских права ста-
јала је логика капиталистичких односа: тржиште и њему инхерентна слобода 
кретања људи, идеја и робе као универзална светска религија.

Хофбауер има јасан и одлучан став поводом агресије и рата који је Запад 
повео против СРЈ, под изговором заштите људских права и спречавања хума-
нитарне катастрофе: „Овај необјављени НАТО рат против Југославије предста-
вљао је агресију која није имала никакву правну основу, нити било какав реа-
лан разлог. Прекршене су све норме међународног права, све одредбе Повеље 
УН, НАТО статут и сви национални устави земаља чланица, посебно немачког 
устава.“ [ЕК: 118].

У Куманову је у ноћи 9. јуна 1999. потписан споразум између СРЈ и НАТО-
-а о прекиду дејстава, након чега је по одредбама споразума и Резолуцији 1244 
СБ УН Косово предато на управљање УН, односно КФОР-у, чији је највећи кон-
тингент сачињавала НАТО војска. Следилa је подела Космета по окупационим 
зонама између америчких, немачких, италијанских, британских и француских 
снага, успостава цивилне мисије УН (УНМИК). Наредних месеци, под покро-
витељством западних војски, следи албанска одмазда, која је за последицу имала 
небројена убиства, киднаповања, злостављања неалбанског становништва и која 
врхуни у протеривању, према извештају УНХЦР-а [ЕК: 123], 250.000 Срба, му-
слимана словенског порекла, Рома, Египћана, Ашкалија. „Ишли смо од куће до 
куће и давали Србима 15 до 30 минута да нестану“, наводи Хофбауер речи којима 

15 Говорећи о позадини распада Југославије, Хофбауер недвосмислено истиче: „Рат је, у ствари, био 
унапред испланиран, намерно изазван. Више од самих локалних нацио налиста, у то су веровале 
стране снаге. Оне су нашле за то и одговарајуће филозофско оп равдање. То су била права човека 
односно њихово кршење... Мекоћа и растегљивост појма људских права омогућавали су њихово 
једноставно коришћење у зависности од потреба, тако да се могло лако тумачити шта је добро, а 
шта није, по сопственом нахођењу. Распра ве које су с тим у вези вођене о вредностима, не само да 
нису дозвољавале дискусију о интересима, већ су их спречавале.“ [ЕК: 86].
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се бивши албански наставник хвалио репортеру француске новинске агенције16.
За јужну српску покрајину била је припремљена цивилна управа коју ће 

спроводити УН, градећи постепено идеју независног надгледаног протектора-
та. Непосредно након рата УН успоставља мисију УНМИК, која почива на тзв. 
четири стуба. У ствари, „УНМИК је држава у тоталитету“ [ЕК: 140], јер обу-
хвата и извршне, законодавне, судске, полицијске, административне и управне 
и послове на изградњи демократије и институција. А на врху пирамиде стоји 
SRSG (Special Representative of the Secretary General), специјални представник 
генералног секретара УН који влада неограничено.

После проглашења противправне независности дошао је Еулекс да одмени 
УНМИК. А ту је и, како наводи Хофбауер, око 4.500 невладиних организација 
које држе разне курсеве, обуке, наводно изграђују демократију и институције, 
штите људска права... Планетарна вулгата о слободном тржишту примењена је 
одмах по окончању рата. Наиме, високи представник Бернар Кушнер запленио 
је целокупну покретну и непокретну имовину СРЈ на Косову. Потом се прешло 
на приватизацију, којом је руководила КТА (Kosovo Trust Agency), а која се за-
вршила као пљачка века17 и од које су користи имале само мафијашке структу-
ре и спољни фактор18 [ЕК: 212]. Не треба ни помињати да, док Косметом хара 
сиромаштво и незапосленост од преко 60 одсто, међународне елите уживају у 
огромним примањима за њихов напор на успостављању „мира и демократије“. 
Привреда практично не постоји19 осим црног тржишта20, којим руководе локал-
ни мафијашки кланови21.

16 О карактеру „новог“ Косова као мултиетничке заједнице – дакле, тобожњег разлога због кога се 
водио рат – сведочи и чињеница да у Приштини, након уласка снага НАТО-а, Јеврејска општина 
више не постоји.

17 Каква је власничка структура мосметске привреде данас? – пита се Миодраг Скулић у раду „Дру-
штвена предузећа на Косову и Метохији 1990. годинe“ у борнику Косовска вертикала или неоколо-
нијална хоризонтала? (у штампи), стр. 106. 

18 „Бивша државна секретарска САД Мадлен Олбрајт од продаје Телекома Косова зарадила 20 ми-
лиона евра“, пишу чешки медији. Прашки портал Парламентарни лист наводи да се Олбрајто-
ва водила искључиво личним разлозима у свом залагању за бомбардовање СРЈ 1999. године, 
као и за стварање тзв. независног Косова. Портал наводи да је она, захваљујући својим блиским 
везама с лидерима терористичке ОВК, пре свега с Хашимом Тачијем, после доласка међународ-
не управе на Косово и Метохију, приватизовала косовску телефонску компанију Ипко, а коју је 
њена компанија касније продала словеначком оператеру Телеком Словенија. [https://www.espreso.
rs/vesti/drustvo/362957/olbrajtova-debelo-zaradila-od-nezavisnog-kosova-zgrnula-milione-cifra-je-
-vrtoglava?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=CampaignName]

19 Удео индустрије у БДП-у опао је у периоду 1989–2006. са 47 одсто на 17 одсто. У 2006. увезено 
је робе у вредности од 1,25 млрд. евра, док је извезено 77 милиона! Видети: [ЕК: 202–203]. У пр-
вом делу зборника Косовска вертикала или неоколонијална хоризонтала? (стр. 29 до 88) налазе 
се два семинална (а по много чему и пионирска) рада која на систематичан начин информишу о 
демографским, привредним, друштвеним и еколошким променама на Космету у овом веку (Гој-
ко Рикаловић и Дејан Молнар: (Не)успех евроатлантистичког State Formation пројекта: демограф-
ске, економске, социјалне и еколошке промене на Косову и Метохији у прве две деценије 21. века), 
посебно разматрајући сценарије будућих промена у контексту косметске економске и друштвене 
одрживости (Миленко Џелетовић и Бојан Димитријевић: Могући сценарији будућности Косова и 
Метохије у контексту његове економске и друштвене одрживости)

20 Годишњи обим илегалних активности у 2007. достигао је вредност од око пола млрд. евра! В. [ЕК: 228].
21 О томе ко води главну реч и ко заправо влада Косметом довољно говори и један од чланова „Устава 

Косова“ заснованог на Ахтисаријевом плану: „Уколико би дошло до несагласности између уставних 
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Том и таквом Косову, с девастираном привредом, руинираним друштвом, 
у фебруару 2008. страни тутори додељују независност. Противно међународ-
ном праву, отимају сувереној држави Србији део територије, под изговором да 
је у питању случај sui generis и с последицама које су несагледиве, уз примену 
старог правила divide et impera, настављају да кроје судбину малих народа...22

 „Сарадња UNMIK и EUPT одвија се на свим пољима и на свим нивоима. 
Заједно са шефом ICO PT, шеф EUPT одржава двомесечне састанке са SRSG и P/
DSRSG.“23 Ову реченицу из комуникација међуна родних управљача на Косову и 
Метохији из јуна 2008. Хофбауер користи како би на једноме месту сажео у ко-
јим правцима све „цури но вац“ у окупираној српској покрајини, тј. куда све иду 
силне милијарде које се троше на „Експеримент Косово“. Та реченица је уједно 
можда и најјезгровитија слика ледене неоколонијалне владавине над тим делом 
древних српских земаља [Павић 2009], коју на више него адекватан начин пред-
ставља Хофбауер. А суштина те владавине састоји се у следећем: „’Надзирана 
односно надгледана независност’ унапред је за мишљена као заједничка акција 
владајућих чинилаца који држе у својим рукама инструменте владавине ши-
ром света. Залогу државне независности представља комбинација различитих 
инструмената непосредне и по средне стране владавине. Косово/Kosova пружа 
у том погледу идеалне услове за експериментисање.“24 [ЕК: 234]. Разуме се, уз 
споредну (бар на папиру) улогу некадашњих команданата ОВК, „који су игра-
ли улогу копнених снага НАТО 1999, [и] герилску униформу сада заменили за 
цивилне функције у управљању“, тако да им је сад „дозвољено... да глуме власт“ 
[ЕК: 6].

одредби, закона или одредби предлога за Споразум о статусу Косова од 26. марта 2007. (одредбе 
Ахтисаријевог плана, Х. Х), ово друго, тј. Ахтисаријев документ, има предност.“

22 Немачки политичар Вили Вимер, некадашњи потпредседник Парламентарне скуп штине ОЕБС-а и 
бивши заменик министра одбране Немачке, пре дочио је у свом, сада већ легендар ном писму упу-
ћеном тадашњем немачком канцелару, Герхарду Шредеру, маја 2000. закључке конференције о бе-
збедности која је управо одржана у Братислави, а на којој су амерички званичници изнели разлоге 
због којих је бомбардована СР Југославија – између осталог, и због исправљања поменуте „Ајзенха-
уерове грешке“ из 1945. У том светлу – а не у светлу било каквих „хуманитарних“ обзира – може се, 
дакле, посматрати и бомбардовање СРЈ: циљ је, дакле, био (прерас)подела тржишта и интегрисање 
овог дела постсоцијалистичке Европе у нови (победнички), неолиберал ни, глобалистички економ-
ски поредак, па до већ поменутог коришћења Косова и Метохије као матрице за колонијално шире-
ње на другим просторима.

23 Притом, „скраћеница ЕУПТ стоји за European Union Planning Team for Kosovo, ICO PT је скраћени-
ца за International Civilian Office, Preparation Team (Међународни цивилни биро, тим за припрему), 
а SRSG ... за Special Representative of the Secretary General (Специјални представник генералног се-
кретара ОУН), DSRSG је скраћеница за његовог ’заменика’, дакле, Deputy.“

24 „Уставотворац изражава ’намеру да држава Косово у потпуности учествује у про цесу евро-атлант-
ске интеграције’.“ [ЕК: 286]. Притом је јасно да је „уставотворац“ тзв. међународна заједница – коју, 
Хофбауер, иначе, неизоставно обележава наводницима. Та кође, у том смислу су упутне и препору-
ке „Међународне комисије за Балкан“, која у свом извештају из 2005. за Косово предлаже „незави-
сност без пуног суверенитета“ под надзо ром ЕУ, што касније треба да доведе до „придруживања 
односно усисавања“. International Commission of the Balkans, The Balkans in Europe’s Future, 2005, ци-
тирано у [ЕК: 279]. И, према Хофбауеру, амбиције се не завршавају на Косову: „’Надгледана незави-
сност’ представља заметак новог поретка, који се може убудуће применити и на друге перифер не 
државе ако то само моћније силе нађу за сходно као одговарајуће политичко, финан сијско и војно 
средство.“ [ЕК: 244]. 
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О Хофбауерову немилосрдну анализу разбијају се снови свих идеалиста – 
ако они уопште више постоје – о томе да „просвећена“ међународна управа над 
било којим простором може том простору донети ишта добро. „Колонијална 
управа воли скраћенице“, пише Хофбауер [ЕК: 276], али се иза тих анестезира-
јућих акронима крије својеврстан пакао на земљи – цинично колонијално черу-
пање8, огољена отимачина српске имовине од стране „међународне заједнице“, 
а у корист западног крупног капитала25, метастазирајућа страна бирократија 
састављена од људи чији је главни циљ да што више зараде у што краћем пери-
оду уз најмањи могући додир с локалним становништвом26 и, наравно, свепри-
сутна косовско-албанска мафија, која је продрла у све поре косовско-албанског 
друштва27.

Хофбауер посебно истиче да, с озбиром на текст Резолуције 1244, 
у којој се „гарантује територијална неповредивост СР Југославије ... 
у ствари није било ничега о чему је требало преговарати“ [ЕК: 236] и 
чуди се: „зашто је Србија уопште пристала да учествује у овој очиглед-
но унапред срачунатој игри“ [ЕК: 239]. А резултат те „игре“ је следећи: 
„Оно што је с међуна родноправног становишта, поред Повеље ОУН 
и разних резолуција најјасније жртвовано успостављањем новог по-
ретка на Балкану били су завршни акти Хелсиншке конференције о 
европској безбедности и сарадњи (КЕБС)“, а „преговори о статусу Ко-
сова су вођени мимо свих оних начела и у њима су прекршене све на-
ведене тачке Хелсиншке конференције“ [ЕК: 242–243]. Ако је за утеху, 
чврст став Русије [и Кине!] о неприхватању једнострано проглашене 
косовске независности створио је „знатне тешкоће западној ’међуна-
родној заједници држава’“, јер, „све док постоји Резолуција 1244, по-
стоје и две стварности у светској заједници“ [ЕК: 256].

С овим се Хофбауер слаже, сматрајући да његова књига „погађа у саму 
срж... колонијалне владавине на Косову“, као и да нуди решење за будућност, 
у којој би се требало усредсредити на „потенцијално заједничке могућности за 
економски развој“ [ЕК: 298]28.

25 „Отимање косовских природних извора које спроводи страни капитал је ... до детаља унапред испла-
нирано“ [ЕК: 217]. С друге стране, „на синдикат се на Косову гледа као на безначајну невладину орга-
низацију; једноставно, наше мишљење се ни на који начин не уважава, такорећи не примећује“, каже 
Хофбауеру Хаџи Арифи, председник Удружења независних синдиката на окупираном Косову [ЕК: 216].

26 „С примањима десетоструко већим од локалних, ови људи из невладиних органи зација [МАНГО, 
тј. „мафија НГО“] су већ створили посебан социјални слој изван нормалног друштва, које наводно 
желе да помогну“ [ЕК: 155–156]. Уз то, „виши службеници УНМИК и ЕУЛЕКС персо нала примају 
по 5.000 евра и више месечно“ [ЕК: 231].

27 „Једина економска грана која је у процвату јесте сива економија и илегални сек тор – то јест мафи-
јашка привреда“ [ЕК: 200], док Франкфуртер алгемајне цајтунг текст од 16. 3. 2008. насловљава: 
„Злочин се ипак исплати. Од проглашења независности Косова организовани криминал је добио 
сопствену државу“ [ЕК: 226]. 

28 А тај став би се можда и могао бранити, да није историјске позадине од претходних 60-ак година, 
која више него јасно показује да чак и титоистичко „братство и јединство народа и народности“, 
подржано обилатим трансферима средстава, није зауставило косовско-албанске тежње за отцепље-
њем, као ни њихову масовну нетрпељивост према свим не-Албанцима. Јер, како истиче сâм Хофба-
уер: „Религија Албанаца је албанство.“ [ЕК: 187].
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ИМА ЛИ НАДЕ?

Има ли још у суморном светском пејзажу изгледа за различитост и разно-
ликост, за универзална начела и правила, за опште вредности, за мале, слабе и 
сиромашне, „талантљиве а нешчастљиве“? Песимисти их не виде (јер, како оп-
шту судбину тумачи Вајлдов ткач: „У рату јаки од слабих праве робове, а у миру 
то чине богати од сиромашних“), оптимистички озарена лица сцијентициста и 
технобирократа проповедају безрезервну веру у неминовну светлу будућност. 
А реалисти? Они – сучу рукаве!

МОГУ ЛИ МАЊЕ ЗЕМЉЕ УОПШТЕ УТИЦАТИ  
НА СВОЈУ (ЕКОНОМСКУ) СУДБИНУ?

У егзактној (позитивистички схваћеној) економској науци опште је по-
знато да се величина земље мери бројем становника, квадратуром површине и 
агрегатном економском моћи. Поред квантитативних показатеља величине 
земље (нације), ради целовитијег и дубљег увида неопходно је узети у разма-
трање и квалитативне (тешко мерљиве или немерљиве) показатеље величине. 
Они се могу установити квалитативном анализом у кључу „духовних“ научних 
дисциплина (Дилтај), које нагласак стављају првенствено на разумевање (сми-
сла) појава и процеса, а мање на њихово објашњење (што је примарни задатак 
на Западу традиционално схваћене науке). Ту се у историјској перспективи ту-
маче културне, социјалне, економске, политичке, географске специфичности 
земаља и народа. Контекстуализација у простору и времену тиче се анализе 
карактера (квалитета) односа земаља, вредносних система, стремљења (аспи-
рација/амбиција29), стратешког мишљења и делања или одсуства стратешког 

29 Релевантан је покушај Владана Ивковића да дâ типологију односа земаља (народа, односно њихо-
вих елита) на скали слобода–ропство:
„Ако бисмо европске народе као политичке заједнице дијелили према амбицији и оквирном поли-
тичком менталитету, предложио бих слиједеће четири основне категорије: ропски, зависни, неза-
висни и завојевачки. Припадност овим скупинама би, наравно, била условљена историјским раз-
добљима и посматрањем током неколико епоха, а већина народа би посједовала елементе више од 
једне категорије.“ [...] Дакле, „основа ове категоризације је амбиција:
[...] има народа који се не труде довољно, нису способни или мисле да немају права да се ишчупају 
из канџи робовања другим народима и империјама.
Има оних који воле да се ослањају на туђу моћ, који мисле да им нешто припада, али траже да им то 
нека виша сила обезбиједи [...] или не могу обезбиједити добит без ослањања на силе заштитнице.
Има и оних који пак знају да им слобода или материјална добит припада и спремни су да се орга-
низују у одбрамбени поредак чак и ако њихова држава усљед геополитичких услова и није сасвим у 
стању да потпуно самостално доноси одлуке, уколико је то уопште игдје могуће. [...]
Најјачи су они који отимају без обзира да ли мислили да им нешто припада или не припада, тј. ми-
сле да је њихово све што посједују и да им припада све што још не држе. [...]
Немати слободарску амбицију није, међутим, једнако немању материјалне стабилности. Има роп-
ских народа који би за себе рекли да сасвим добро живе с материјалног аспекта [...]
Завојевачки народи морају знати и да граде цивилизацију, засновану на одрживом управном стању. 
Ропски народи, с друге стране, да би опстали, морају показати корисност завојевачким. Зависни 
народи се најбоље препознају по тежњи ка напретку у једном погледу, рецимо материјалном, због 
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мишљења и делања (тј. препуштања самотоку, спонтаности, стихији, „логици 
историје“, покоравања диктату30...).

То је све предмет истраживања нове научне дисциплине – стратегологије31:

СТРАТЕГОЛОГИЈА: ОТКУД И ЧЕМУ?

„Стратегологија ... покушава да разуме стратегије свих учесника игре у 
њиховој међусобној кооперацији и надметању. Конфликте између субјеката 
стратегологија сматра исто толико вероватним, као и њихову међусобну коопе-
рацију. Не прихвата готову и морално подобну, већ искључиво изабрану стра-
тегију, која може да буде и добра и рђава, није ничим осигурана, али има своје 
аргументе, има своје шансе – може да пропадне или да изгуби исто тако, као 
што се може показати успешном.

Стратегологија даје највеће шансе оном актеру који најнепристрасније 
саглēда правила ове игре несагледивог исхода. Онај ко бива заслепљен власти-
том идеологијом има знатно мање шансе да буде на добитку.“ [Konrad 1999: 61].

ПРИРОДА СТРАТЕГИЈЕ

О томе шта је стратегија постоје толико различита мишљења да је, уместо 
излагања свих њених дефиниција или трагања за новим јединственим општим 
њеним одређењем, упутније покушати идентификовати стратешка питања и 
сагледати перспективе њиховог решавања.

Различите стратешке перспективе, односно углови саглēдања, другачије 
наглашавају значај једне или друге стране стратешких тензија. Уобичајено је 
стога најпре саслушати све аргументе за и против, па онда прићи решавању 

којег жртвују независност и слободу борбе за своје нематеријалне интересе. Независни народи су 
увијек на граници рата; без рата не могу опстати, а рат се против њих увијек води, јер су мета. [...]
Оваква [‚експериментална‘] класификација је једна од парадигми унутар широке геополитичке 
матрице изграђене на историјском искуству, улози и потенцијалу појединачни европских народа. 
Народи као номиналне политичке заједнице кроз историју мијењају своје капацитете, апетите, 
степене и облике организованости, те количину контроле над својим елитама. Ове промјене, иза-
зване споља или изнутра, позиционирају и репозиционирају народе унутар геополитичке дина-
мике моћи. Основни елементи менталитета историјских народа и њихово познавање, укључујући 
самоспознају, кључни су стубови изградње стратегије против њих као препреке и непријатеља или 
с њима као савезником или вазалом.“ [Ивковић 2017].

30 „Рад [‘Геополитичка ограничења на (?!) развојну политику малих држава’] се окончава са (?!) пре-
поруком да би мале земље требало озбиљно да настоје да се пажљиво уклопе у интересе и политике 
великих сила, да уложе једнако велике напоре у бирање подесних савезника, те да се прагматично 
прилагоде њиховим претензијама и, већ према околностима случаја, чак и њиховим налозима.“ 
[Madžar 2017: 11]; в. такође [Маџар 1979] и [Маџар 2013]. Као противтежу овом лакејском покушају 
преумљивања в.: чланке Слободана Антонића „Пут Србије у статус колоније“ [Антонић 2017а] и 
„Самоокупација у култури“ [Антонић 2017б]. В. такође: [Томаш 2016], [Оцић 1996, 1998, 2017] и 
[Senior i Singer 2011].

31 За покушај утемељења српске савремене стратегологије в. [Оцић 2015, 22017] и [МСРС 2014].



14 Часлав Оцић

напетости. Четири су општа приступа утврђивању и тумачењу стратешке напе-
тости. Она се посматра:

1. као загонетка. Загонетка је изазовни проблем с једним оптималним ре-
шењем („одгонетком“). Стратешка напетост може се појавити и у овом облику; 
при томе, њен узрок настанка најчешће је у неразумевању загонетке, а не у ње-
ним контрадикторним премисама.

2. као дилема. Дилема је узнемиравајући проблем с два могућа решења. Нај-
познатија је затвореникова дилема. С дилемом се суочавају они који покушавају 
да реше тај проблем с тешким избором или–или, при чему свака опција има своје 
предности и недостатке, али није недвосмислено супериорна у односу на другу. 
Стратешке напетости могу се појавити и у виду дилема. У том случају стратег се 
мора определити за једну од опција – на пример, или да сарађује (кооперативна 
стратегија) или да се такмичи (конкурентна или конфликтна стратегија).

3. као компензаторна релација. Компензаторна релација (или trade-off) 
јесте проблемска ситуација у којој има много могућих решења, од којих свако 
представља другачију равнотежу конфликтних притисака, при чему увек више 
једнога значи за исто толико мање другога – односно, оно што је за једног игра-
ча добитак то је за другога губитак. Ова игра, која описује редистрибутивну 
ситуацију, позната је као игра с нултом сумом (zero-sum game). Ниједно реше-
ње није супериорно. Стратешке напетости могу се посматрати и као компенза-
торне релације. У том случају оне се превазилазе неком од могућих равнотежа 
конфликтних солуција.

4. као парадокс. Парадокс је ситуација у којој се два наизглед противречна 
или чак узајамно искључива чиниоца (A и Б) у исто време јављају као истинита 
или ваљана. Парадокс нема реалног решења, јер не постоји начин да се два опо-
зита логично интегришу у консистентно разумевање проблема. За разлику од 
природе дилеме или–или, парадокс се може окарактерисати као проблем и–и 
– један фактор је истинит, али и противречни фактор је истовремено „прави”. 
И А и Б које противречи А-у јесу пожељни. (И конкуренција и кооперација! И 
тржиште и план! Више тржишта и више плана! Боље тржиште и бољи план!) 
Стратешке напетости могу се посматрати и као парадокс. Оне немају („тради-
ционално“) реално решење, не само због тога што се одлуке доносе у условима 
ризика и неизвесности у садашњости, него и стога што је свака стратегија нужно 
отворена према будућности, а о будућности је тешко говорити, јер је она нај-
чешће непредвидива и недокучива. Иако успешна стратегија увек садржи неки 
футуристички аспект, он је нужно најслабији, јер је готово немогућно сачинити 
стратегију иновација. У процепу измећу сталности и промењивости, решење се 
налази у комбинацији солуција која представља функционални компромис ко-
јим се привремено излази на крај с нерешивим парадоксом. Ово „привремено” 
практично подразумева стално рвање с проблемом (Његош: борба непрестана!) 
а да се никад не стигне до дефинитивног решења. Нема, дакле, коначних решења 
(Endlösung-а у нацистичком и неонацистичком смислу), а нема ни стратегије 
која би једном заувек укинула све друге стратегије (о чему је др Стренџлав сањао 
и што неки хипермоћници прижељкују).
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У случају када се напетост јавља као парадокс32 стратег се, дакле, мора 
трудити да истовремено изађе у сусрет и А-у и Б-у. Он ће трагати за новим 
(хетеродоксним) путевима у циљу помирења супротности на најбољи могући 
начин, користећи предности и једне и друге опције (Тhe best of both worlds; „и 
јаре и паре“), а настојећи да минимизује штете обеју. По својој природи, нов, 
„оригиналан“ начин комбиновања опозита делује подстицајно, он доприноси 
иновативности и, уопште, креативности. То је најтежи и најизазовнији приступ 
решавању стратешког проблема, али и најуспешнији, јер би на крају требало да 
сви буду на добитку, с обзиром на то да је реч о ситуацији која се описује као 
игрa с не-нултом сумом (non-zero-sum game).

Косовско-метохијска напетост је par excellence стратешко питање типа 
парадокс.

TРИ ДИМЕНЗИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ

Треба правити разлику између три суштинске димензије стратегије. То су:
1. Стратешки процес – одговара на питања како, ко и када: Како је и како 

би требало стратегија да буде сачињена, анализирана, сањана, формулисана, 
примењивана, мењана и контролисана? Ко су учесници? Када треба да се десе 
неопходне активности? Производ стратешког процеса је

2. Стратешки садржај – одговара на питање шта је и шта треба да буде 
стратегија за појединца, домаћинство, посао, фирму, привредни сектор, локал-
ну заједницу, регион, националну привреду, глобалну компанију, макрорегио-
налну интеграцију ...

3. Стратешки контекст – показује где, у каквоме окружењу, тече страте-
шки процес, односно где је уклопљен стратешки садржај.

Процес, садржај и контекст нису делови него димензије стратегије. Из чи-
њенице да је стратегија тродимензионалан феномен следи да све три димензије 
треба разматрати истовремено.

Стратешки процес сачињавају стратешко мишљење, стратешко форми-
рање и стратешка промена. Њих обележавају следећи полови стратешких напе-
тости и одговарајући опозити стратешких перспектива:

Стратешки садржај дефинише ниво стратешког мишљења и делања. То 
може бити ниво функције, ниво посла, корпоративни ниво, ниво мреже (ре-
гионалне или неке друге), национални или интернационални ... У тржишном 
моделу стратешки почињу да се понашају субјекти на микро нивоу, те потом на 
вишим нивоима (down–top), а у централнопланским привредама и друштвима 
апсолутни приоритет има „стратегизација” на врху, а према доле (top–down) 
она је више формална него стварна, због одсуства аутономије нижих нивоа. 

32 А данас се јавља код свих, те поготово код мањих земаља и (слободољубивих) народа: за њих је то 
питање опстанка, док је код великих и моћних то питање престижа и/или (материјалног) интереса: 
апсолутне концентрације моћи, доминације, хегемонизма, експлоатације... – в. [Robinson 2012].
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Увек, дакле, постоји и постојала је нека стратегија33, у овој или оној равни, кон-
курентска или кооперативна...

Стратешки контекст. Сви се слажу – и теоретичари и практичари – да 
је сваки контекст јединствен, непоновљив, специфичан, уникатан... Разлике 
међу њима јављају се у погледу тога који утицај врши контекст на стратегију. 
Детерминисти верују да стратези34 немају много слободе у свом избору, јер су 
процес и садржај најчешће резултат околности које они не могу да контролишу. 
Волунтаристи верују да на стратегије не утиче толико контекст колико њихова 
воља да одреде и следе (неки) правац активности. Они тврде како стратегија 
треба (и може) да створи („сопствене“) околности, уместо да буде заробљена 
околностима које затиче. Укратко, контекст се може одредити уместо да се пу-
сти да он одређује. У организационој равни та се ствар релативно једноставно 
дефинише као „контрола versus хаос“, док се на секторском нивоу ситуација већ 
усложњава и одређује као „повиновање или избор“ (Compliance versus Choicе), 
a дилема се на националном нивоу такођe драматично исказује као „покорава-
ње или слободан избор“ – односно, ту се супротстављају две перспективе: (д)
еволуција versus креација35.

Стратешке 
напетости

Стратешке  
перспективе

Стратешко  
мишљење

Логика Рационално 

Стратешко  
формирање

Планирање

Интенционалност vs. спонтаност  
(Deliberateness vs. Emergentness)

Непрекинута vs.  
прекинута промена

33 Изгледа да је данашња Србија у том погледу – изузетак. Поготово ако је реч о тзв. кровној (гранд или 
државној) стратегији. Овде не укључујемо у разматрање бројне „мртворођене“ (секторске) страте-
гије – њих око 200 – које су и остале мртво слово на папиру. В. [СБССАНУ 1: 3–12].

34 О томе какав треба да буде оптималан стратег в. поглавље „Стратег – homo paradoxicus“ у: [Оцић 
2015, 22017: 16–18].

35 То врло добро илуструју бројне „расправе“ у нашој јавности о „новој“ реалности пред којом смо – 
беспомоћни. Па нам не преостаје ништа друго него – покоравање. В. фусноту 30 на стр. 13 Зборника 
Косовска вертикала или неоколонијална хоризонтала?
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ОД АНТИСТРАТЕГИЈЕ ДО ОПТИМАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ

Следеће три пословице: Дај, Боже, да наша коза ухвати вука (грузијска); 
Ако ти се земља љуља, држи се за небо (бугарска) и Кад ђаво куца на врата, ти 
– ради! (српска) илуструју могуће приступе у замишљању и спровођењу стра-
тегија развоја:

Нихилистички или кунктаторски (антистратешки). Прва пословица се 
може тумачити као пука пројекција жеља (лесеферистички wishful thinking, а не 
његошевско: „нека буде што бити не може!“), где ни сâм молилац баш не верује 
у позитиван исход своје молбе (а ништа и не предузима да му се такав исход 
деси). Она, у ствари, поништава идеју стратешког мишљења и деловања...

Ескапистичка или потенцијално мобилизаторска. Друга пословица је ви-
шезначна и једва да се може интерпретирати ван контекста: у тренуцима стра-
дања и пораза она може бити израз потребе за утехом, вапај за (небеском) прав-
дом и знак вере у коначну победу добра над злом (на овом или оном свету), а 
може да буде и надахнуће које крепи дух и мобилизаторски прикупља снагу за 
акцију којом се невоље и неприлике превазилазе.

Активистичка. Трећа је директно делатна (проактивна), наизглед једно-
смерна и једнозначна, иако не шаље изричиту поруку да радиност искључује 
промишљеност (на руском језику ова реч управо означава индустрију) – кон-
темплацију, анализу, просуђивање и расуђивање ...

Акција и смисао (сврха): Дакле: Богу се моли, а ка обали плови! Можда ова 
руска пословица (формулисана парадоксолошки у стилу Нејзбитовог мегатрен-
да и–и) прагматично синтетизује одговор на питање примерености конципи-
рања и успешности остваривања неке стратегије развоја у неком просторном и 
повесном контексту.

Како да се у Србији стратешки мисли и шта да се стратешки ради? Како да 
историјско искуство 20. века послужи као поука за успешнију будућност? Куда 
плови „будућности српске брод“? Забринути и компетентни аутори сабрали су 
своје радове у овај зборник; на максимално професионалан начин они анализи-
рају непомерљиву фактографију и предлажу решења, односно дефинишу стра-
тешке правце расуђивања и деловања:

„У свом деловању Срби ... морају да буду не само сложни већ и упорни и ис-
трајни, да не верују обећањима ни на папиру, искуство је показало да, нажалост, 
ни најсвечаније проглашена начела нису примењивана. То је пре више од једног 
века спознао млади докторанд Милован Миловановић, који је балканским на-
родима поручио да увек имају сув барут и добро зашиљен мач, две ствари које 
никаква гарантија не може да замени. Само народи који знају да се боре наћи ће 
браниоце своје ствари36. Није сувишно да се данас подсети ових метафоричних 
речи будућег поборника балканске сарадње и творца балканског савеза који је 
извршио највећу промену на Балкану после пет столећа. И у коренито изме-

36 M. Milovanovitch, Les traités de garantie au XIXe siècle. Étude de droit international et d’histoire diploma-
tique, Paris, 1888, p. 408.
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њеним приликама нешто остаје исто. Мобилизацијом свих физичких и умних 
снага то треба искористити у тренуцима који могу да буду пресудни, начела и 
правила међународног права могу да буду најјачи аргумент у рукама оних који 
умеју да их употребе. На своју и општу корист.“ [Милојевић 2006: 247].

У српској турбулентној историји ретко када тренуци нису били пресудни. 
Поготово данас, у време растуће глобалне међузависности, згушњавања и убр-
завања историје када Балкан поново (и све више) постаје светски сеизмограф. 
Зато: кад ако не – сад. Јер за бирократе и политиканте никад није Тренутак: „За 
војнике је увек рано, а за официре увек касно.“ „Одважити се значи за тренутак 
изгубити тло под ногама, не одважити се значи изгубити сâм живот“, написао је 
својевремено чувени дански мислилац Серен Кјеркегор.
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САЖЕТАК: У раду се анализирају демографски, економски, социјални и еколошки аспекти 
развоја Косова и Метохије (КиМ) у периоду од 2003. до 2017. године. Најпре се пружа преглед ак-
туелног стања према основним макроекономским показатељима на подручју КиМ. Затим се ана-
лизира динамика најважнијих демографских, економских, социјалних и еколошких показатеља за 
посматрано раздобље. Поред тога, даје се и упоредна анализа динамике одговарајућих показатеља 
КиМ и мезорегиона.

Основни циљ је да се дође до објективне оцене развојних токова на подручју КиМ, у мери у 
којој то дозвољавају расположиви подаци. Истраживање је засновано на подацима из базе Светске 
банке, Међународног монетарног фонда, других релевантних међународних извора, као и Аген-
ције за статистику Косова, која је под ингеренцијом привремених органа на територији КиМ.

Критички се анализирају одговарајући налази до којих се дошло у емпиријским радовима 
који су детаљније разматрали однос привредног раста (и развоја) и његових главних детерминан-
ти на подручју КиМ.

У том смислу, сагледавају се и утицаји који су на привредни раст КиМ у периоду 2003–2017. 
имали стране директне инвестиције, дознаке из иностранства, јавни издаци, међународна трго-
вина и др. Такође, разматра се и заступљеност сиве економије у укупној привредној активности.

Даје се и краћи осврт на специфичност и резултате процеса приватизације друштвених пре-
дузећа на подручју КиМ.

Поред тога, одговарајућа пажња је усмерена на структуру и динамику демографских и дру-
гих социјалних показатеља. У мери у којој је то могуће, развојна кретања на подручју КиМ сагле-
давају се и са становишта њихових обележја до и након сецесионистичког проглашења тзв. неза-
висности (17. 2. 2008) на подручју јужне српске покрајине1.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Косово и Метохија, развојни домети, глобални индекси, преглед истражи-
вања, постјугословенски контекст, геополитички сценарио

1 В. о томе подробније у: Александар Павић, Саветодавно мишљење МСП није „ставило печат” на 
независност тзв. Косова: напротив! у овом Зборнику, стр. 145 до 154. 
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УВОД

Површина Косова и Метохије износи 10,9 хиљада км², а окружена је тери-
торијом централне Србије, Албаније, Црне Горе и Македоније. На овом подруч-
ју углавном преовлађује континентална клима, услед чега су лета топла, а зиме 
хладне, док постоје значајне разлике у погледу распореда падавина и висине 
температуре по његовим деловима.

У погледу расположивости природних ресурса сматра се да се ова област 
карактерише значајнијим присуством никла, олова, цинка, магнезијума, лиг-
нита, каолина, хрома, боксита и др. Више од половине територије отпада на 
пољопривредне површине (односно више од њене четвртине на обрадиво зе-
мљиште), нешто више од 2/5 на шумско земљиште и око 5% на остало. Основне 
привредне активности су пољопривреда, шумарство и рударство.

Становништво Косова и Метохије (према доступним „званичним” по-
дацима) износи око 1,9 милиона лица2, од чега су најбројнији Албанци (више 
од 90%), док преостали део чине Срби, Бошњаци, Турци, Ашкалије, Египћани, 
Горанци, итд. Доминантна вероисповест је муслиманска (преко 95%), а знатно 
мање су заступљени припадници римокатоличке и православне вере. Просеч-
на старост становништва је око 29,6 година, док је старосна структура веома 
повољна (од 0 до 14 година старости 24,7%, односно 15–64 године 67,9% и 7,4% 
старијих од 65 година). У Табели 1. пружа се увид у етничку структуру КиМ и 
њене промене током педесетогодишњег раздобља (1961–2011)3.

Табела 1. Етничка структура становништва на КиМ према пописима

Година пописа
Укупно 

становништво
Етничка припадност

Албанци Срби Остали
број % број % број % број %

1961. 963.988 100 646.605 67,1 227.016 23,5 90.367 9,4

1971. 1.243.693 100 916.168 73,1 228.264 18,4 99.261 8

1981. 1.584.440 100 1.226.736 77,4 209.798 13,2 147.906 9,3

2011. 1.739.825 100 1.616.896 92,9 25.532 1,5 97.424 5,6

Извор: [Kosovo in Figures 2016: 12].

На подручју КиМ постоји 38 општина и 1469 насеља организованих према 
прописима привремених органа власти на КиМ.

Руде, вода, земљиште и посебност географских карактеристика Косова и 
Метохије, историјски посматрано, одувек су представљали разлог за (локална 

2 За друге процене броја становника в.: рад Бојана Димитријевића и Миленка Џелетовића у овом 
Зборнику, стр. 71 до 88. 

3 За ранији период в.: [Ocić 2004: 441–460] и [Bozinovich 2005].
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и империјална, односно неоколонијална) сукобљавања на овом делу Балкана4. 
Одувек су простор КиМ и његови развојни потенцијали имали велики значај 
за нашу земљу. Стога су и настајали имовински спорови и политички, етнички, 
културни и верски сукоби на том подручју Србије. Непрестани нетрпељивост 
и сукобљавања, подстакнути деловањем међународног фактора, резултирали 
су увођењем протектората под управом Уједињених нација и актуелном косов-
ском кризом. 

ОСНОВНИ МАКРОЕКОНОМСКИ, СОЦИЈАЛНИ, ДЕМОГРАФСКИ  
И ЕКОЛОШКИ ИНДИКАТОРИ 

НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ ОД 2003. ДО 2017.

У Табели 2. смо издвојили неке важније индикаторе који говоре о услови-
ма привређивања и живљења на простору Косова и Метохије и сврстали смо их 
у пет основних група: опште, економске, социјалне, демографске и еколошке. 
Подаци су прикупљени из базе података Светске банке. Анализиран је пери-
од од 2003. до 2017. године, при чему смо оригиналне податке искористили за 
израчунавање просечних вредности одабраних показатеља за цело посматрано 
раздобље (2003–2017), као и за два потпериода унутар њега – до проглашења 
тзв. независности (2003–2008) и након тога (2009–2017).

Табела 2. КиМ: Основни показатељи (макроекономски, социјални, 
демографски и еколошки), 2003–2017. 

ОДАБРАНИ ОПШТИ ПОКАЗАТЕЉИ Просек  
2003–2017. 

Просек  
2003–2008. 

Просек  
2009–2017. 

Површина територије (км2) 10887 10887 10887

Обрадиво земљиште  
(% површине земљишта) 27.56 27.56 /

Обрадиво земљиште  
(хектара по глави становника) 0.17 0.17 /

Пољопривредно земљиште  
(% површине земљишта) 52.36 52.36 /

ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Спољнотрговински биланс размене  
добара и услуга (% БДП-а) -31.75 -36.32 -30.23

Увоз добара и услуга (% БДП-а) 52.07 50.91 52.45

Бруто инвестиције (% БДП-а) 28.79 27.55 29.33

Бруто фиксне инвестиције (% БДП-а) 25.70 23.34 26.75

4 В.: рад Бојана Драшковића у овом Зборнику, стр. 197 до 218.
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Просек  
2003–2017. 

Просек  
2003–2008. 

Просек  
2009–2017. 

Бруто фиксне инвестиције,  
приватни сектор (% БДП-а) 17.46 17.01 17.61

Извоз добара и услуга (% БДП-а) 20.31 14.59 22.22

Бруто национална потрошња (% БДП-а) 131.75 136.32 130.23

Издаци за финалну потрошњу (% БДП-а) 102.79 108.47 100.90

Дознаке, пријем (% БДП-а) 16.61 18.41 15.61

Стране директне инвестиције,  
нето прилив (% БДП-а) 6.11 7.21 5.50

Извоз ИКТ услуга  
(% укупног извоза услуга) 14.07 12.44 14.97

Биланс текућег рачуна (% БДП-а) -8.62 -9.70 -8.02

Стране директне инвестиције,  
нето одлив (% БДП-а) 0.47 0.36 0.50

Издаци за војску (% БДП-а) 0.60 0.02 0.68

Трговина услуга (% БДП-а) 22.41 18.08 24.81

Укупна пореска стопа  
(% комерцијалних профита) 16.96  16.96

Порези и доприноси по основу рада  
(% комерцијалних профита) 5.60  5.60

Плаћене камате на спољни дуг  
(% бруто националног дохотка) 0.47 0.14 0.60

Предузећа која се такмиче са 
нерегистрованим предузећима (%) 64.85  64.85

Краткорочни дуг  
(% укупног спољног дуга) 22.67 8.94 32.97

Износ спољног дуга  
(% бруто националног дохотка) 23.59 8.15 29.38

Незапосленост, укупна (% укупне радне 
снаге; национална процена) 40.13 44.92 34.38

Незапосленост младих, укупна (% укупне 
радне снаге 15-24; национална процена) 56.60  56.60

Бруто штедња (% БДП-а) 20.65 17.62 21.66

Бруто национални доходак по 
становнику, ППП (у „међународним” 
доларима по сталним ценама из 2011)

8527.21 7593.21 8838.54

Бруто национални доходак по 
становнику, ППП (у „међународним” 
доларима, текуће цене)

8650.00 7143.33 9152.22

Бруто национални доходак по становнику, 
раст (годишња стопа раста у %) 3.18 4.68 2.84

Бруто национални доходак по становнику 
(сталне цене у доларима из 2010) 3540.51 3152.71 3669.78
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Просек  
2003–2017. 

Просек  
2003–2008. 

Просек  
2009–2017. 

Домаћи кредити дати приватном сектору 
(% БДП-а) 29.29 20.40 35.96

Инфлација, потрошачке цене (годишњи %) 1.69 1.80 1.61

Однос броја запослених и броја 
становника, 15+ (%) (национална процена) 25.75 26.75 24.75

Услуге, додата вредност (% БДП-а) 47.98 51.25 46.89

Индустрија (укључујући грађевинарство), 
додата вредност (% БДП-а) 22.75 19.73 23.76

Прерађивачка индустрија,  
додата вредност (% БДП-а) 10.85 10.20 11.07

Пољопривреда, шумарство и рибарство, 
додата вредност (% БДП-а) 12.21 13.27 11.86

Бруто национални доходак,  
раст (годишњи %) 3.77 5.53 3.37

Бруто национални доходак, Атлас метод 
(у доларима, текуће цене) 6301132354.89 4859125535.10 6781801294.82

БДП по становнику, ППП  
(у „међународним” доларима по сталним 
ценама из 2011)

7929.98 6840.44 8656.33

БДП по становнику, раст (годишњи %) 3.54 4.39 2.98

БДП по становнику  
(у доларима, сталне цене из 2010) 3293.32 2840.84 3594.98

БДП, ППП (у „међународним” доларима  
по сталним ценама из 2011) 14078701117.18 11766810744.09 15619961365.90

БДП, раст (годишњи %) 4.05 4.84 3.51

СОЦИЈАЛНИ ПОКАЗАТЕЉИ

Намерна убиства (на 100.000 становника) 3.64 6.47 3.29

Претплатници на мобилне телефоне  
(на 100 становника) 32.30 32.30 32.30

Број становника, укупно 1769476.33 1719031.83 1803106.00

Раст броја становника (годишњи %) 0.48 0.44 0.52

Неформална плаћања јавним 
званичницима (% предузећа) 14.95  14.95

Стопа јаза сиромаштва, 3,2 долара 
дневно (2011, ППП метод) (%) 2.06 3.70 1.45

GINI коефицијент  
(процена Светске банке) 28.99 30.17 28.55

Покривеност програмима социјалне 
заштите и заштите радника  
(% укупног становништва)

39.95 25.50 44.77

Доступност електричне енергије  
(% укупног становништва) 91.17 96.48 87.19
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Просек  
2003–2017. 

Просек  
2003–2008. 

Просек  
2009–2017. 

ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Стопа фертилитета, укупно  
(рађања по женској особи) 2.30 2.46 2.19

Очекивано трајање живота,  
укупно (у годинама) 69.85 68.81 70.64

Стопа смртности (груба)  
(на 1.000 становника) 7.01 7.00 7.01

Стопа наталитета, (груба)  
(на 1.000 становника) 18.51 19.43 17.83

ЕКОЛОШКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Потрошња електричне енергије 
(kWh по становнику) 2515.33 2242.38 2788.28

Запаљиви обновљиви извори и отпад  
(% укупне енергије) 10.49 10.81 10.17

Потрошња енергије из фосилних  
горива (%) 87.84 87.31 88.36

Алтернативни облици и нуклеарна 
енергија (% укупног коришћења 
енергије)

0.44 0.40 0.47

Увоз енергије, нето  
(% коришћене енергије) 27.77 29.51 26.02

Потрошња енергије из обновљивих 
извора (% укупног коришћења  
финалне енергије)

21.54 22.46 20.75

Ниво енергетског интензитета 
примарном енергијом (MJ / БДП, у 
сталним ценама из 2011, ППП метод)

7.12 7.23 6.99

CO
2
 емисије у области саобраћаја  

(% укупног сагоревања горива) 12.21 12.29 12.13

CO
2
 емисије у осталим секторима, 

искључујући стамбене зграде и 
комерцијалне и јавне услуге 
(% укупног сагоревања горива)

0.52 0.51 0.53

CO
2
 емисије у прерађивачкој индустрији 

и грађевинарству  
(% укупног сагоревања горива)

6.57 6.54 6.60

CO
2
 емисије у производњи електричне 

енергије и грејања  
(% укупног сагоревања горива)

77.17 77.38 76.96

CO
2
 емисије од стамбених зграда и 

комерцијалних и јавних услуга  
(% укупног сагоревања горива)

3.50 3.25 3.74

Извор: https://data.worldbank.org/ (приступ: 10. 11. 2018)
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Када је у питању економски аспект, важно је истаћи неколико следећих чи-
њеница. Стопе бруто укупних, али и бруто фиксних инвестиција су повећане у 
периоду после 2008. године, те су у периоду 2009–2017. веће за 1,78 процентних 
поена (стопа укупних) и за 3,41 п.п. (стопа фиксних) у односу на интервал 2003–
2008. При томе, пошто је стопа бруто фиксних инвестиција из приватних изво-
ра повећана за око 0,6 п.п., произилази закључак да је носилац инвестиционе 
активности у периоду након 2008. био јавни сектор, односно држава. Биланс 
размене добара и услуга (изражен као % БДП-а) је, такође, побољшан, будући 
да је дефицит смањен с 36,32% на 30,23%. Извоз добара и услуга (изражен као 
процент БДП-а) је повећан с око 14,6% (2003–2008.) на око 22,2% (2009–2017). 
Међутим, оно што је вероватно утицало да привредна динамика буде спорија 
јесте пад прилива дознака и СДИ – у периоду 2009–2017. вредност дознака је 
опала с 18,4% на 15,6% БДП-а (колико је било у периоду 2003–2008), док је у 
истим временским интервалима удео СДИ у БДП-у опао са 7,2% на 5,5%. Оно 
што је приметно јесте да су издаци за војску знатно порасли у периоду након 
нелегалног проглашења тзв. независности и то са 0,02% БДП-а (2003–2008) на 
0,68% БДП-а (2009–2017). Вредност бруто домаћег производа и бруто нацио-
налног дохотка, као и њихови изрази по глави становника су повећани у другом 
у односу на први потпериод, док је стопа незапослености смањена. Раст укуп-
ног БДП-а и по становнику и даље је релативно висок, али успорава у периоду 
2009–2017. у односу на претходни 2003–2008.

Када је реч о социјалним показатељима, уочљиво је да се број становника 
повећао током периода 2009–2017. година (за око 84 хиљаде), при чему је стопа 
раста становништва (упросечена годишња) износила чак 0,52%. Сиромаштво је 
смањено значајно према расположивим подацима, пошто је стопа јаза сирома-
штва (на нивоу линије од 3,2 долара једнаке куповне моћи дневно) смањена с 
3,7% на 1,45%. Расподела дохотка је егалитарнија, о чему сведочи смањење Ђини 
коефицијента с 30,2 на 28,6. Стопа намерних убистава је готово преполовљена.

Демографски показатељи говоре у прилог чињеници да се очекивано тра-
јање живота повећало, али да су се стопа фертилитета и наталитета, иако ре-
лативно високе, ипак смањиле током раздобља 2009–2017. у односу на период 
2003–2008.

Што се тиче еколошких показатеља видно је значајно повећање потрошње 
електричне енергије (чак за око 25%) у другом посматраном потпериоду (2009–
2017) у поређењу с првим (2003–2008). Оно што се може закључити на основу 
поређења одговарајућих индикатора у ова два потпериода јесте да је порастао 
удео потрошње енергије која се добија из фосилних горива (с 87,31% на 88,36%), 
док је смањен удео потрошње енергије из обновљивих извора у укупној употре-
би финалне енергије с 22,46% на 20,75%. Оно што је, пак, позитивно јесте то што 
је смањен енергетски интензитет, односно то што је за јединицу БДП-а потреб-
но мање енергије у другом у односу на први потпериод. Када је у питању сектор-
ска структура извора емисије угљен-диоксида, она се није значајније мењала.

У Табели 3. приказана је структура БДП-а Косова у периоду 2008–2017, по 
делатностима (секторима).
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Из претходне табеле може се закључити да су главни привредни сектори 
пољопривреда, шумарство и рибарство, затим прерађивачка индустрија, трго-
вина на велико и мало, грађевинарство, пословање некретнинама, те државна 
управа, одбрана и обавезно социјално осигурање.

При томе, сектор пољопривреде, шумарства и рибарства је значајније сма-
њио свој удео у БДП-у у 2017. у односу на 2008. годину (за 5,7 п.п.), као и сек-
тори пословања некретнинама (за 3,4 п.п.) и државне управе (за 3,7 п.п.), док 
су своје учешће повећали сектори грађевинарства (за 1,4 п.п), трговине (за 0,9 
п.п.), те образовања (за 1,2 п.п.) и информисања и комуникација (за 1 п.п.).

У Табели 4. дат је приказ структуре БДП-а по расходном (потрошном) 
принципу у периоду 2008–2017.

На основу увида у ове податке може се закључити да се од 2008. године 
мења ситуација када су у питању генератори раста. Наиме, опада учешће фи-
налне потрошње, како приватне (за 6,2 п.п.) тако и државне (за 3,6 п.п.), али и 
инвестиција (за 2,7 п.п.), док се смањује дефицит у размени с иностранством 
(за 8,8 п.п.). Види се, такође, да је вредност увоза у континуитету много већа од 
вредности извоза (мерено уделом у БДП-у), али да се ситуација поправља, бу-
дући да је на почетку периода (2008) увоз био око 3,6 пута већи од извоза, док је 
2017. године сутуација боља, пошто је увоз за око 2 пута већи од извоза. Иако се 
учешће увоза у БДП-у повећало у посматранопм раздобљу (за 6,2 п.п.), учешће 
извоза се повећало много више (за 15 п.п.). Оно што је битно уочити јесте да 
је удео извоза у БДП-у највише растао – дуплирао се током ових девет година. 

За анализу економских активности на подручју Косова и Метохије, важно 
је сагледати степен укључености привреде у међународно окружење. За те по-
требе, у Табели 5. је дат преглед обима и структуре извоза и увоза с подручја 
КиМ у 2016. години, према најважнијим спољнотрговинским партнерима.

Табела 5. Извоз и увоз према трговинским партнерима, 2016.

Држава
Извоз Увоз

вредност  
(у хиљ. евра) % вредност  

(у хиљ. евра) %

Албанија 42.053 13,6 115.791 4,2

Македонија 38.578 12,5 156.727 5,6

Србија 41.331 13,3 387.647 13,9

Црна Гора 13.89 4,5 13.692 0,5

Босна и Херцеговина 8.405 2,7 79.112 2,8

Швајцарска 16.762 5,4 21.796 0,8

Турска 7.63 2,5 288.488 10,3

ЕУ-28 69.998 22,6 1202.11 43,1

Други партнери 70.982 22,9 524.128 18,8

УКУПНО 309.629 100 2789.491 100

Извор: Kosovo in Figures, 2016, стр. 67.
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Из претходне табеле се види да је највећи и најзначајнији спољнотрговин-
ски партнер КиМ ЕУ, будући да 22,6% укупног извоза и чак 43,1% укупног увоза 
КиМ оствари са земљама чланицама ЕУ-28. Од анализираних земаља региона, 
најзначајније извозне дестинације су Албанија, Србија и Македонија, мада су у 
питању релативно ниске вредности извоза (у ове три државе у 2016. извезено 
је робе у вредности од свега око 120 милиона евра). У косовском извозу Србија 
учествује с 13,3%, односно извоз у Србију је 2016. године износио око 41 мили-
он евра. 

Што се тиче увоза, треба истаћи да КиМ има много већу вредност увоза 
него извоза. КиМ, осим из ЕУ, највише добара и услуга увози из Србије и из 
Турске. Вредност увоза из Србије је 2016. године била око 387 милиона евра, 
што је чинило око 14% укупног косовског увоза.

На крају овог дела рада, дајемо кратак приказ међународне позиције при-
вреде КиМ у односу на земље (и „протекторате”) из ближег окружења, према 
најважнијим макроекономским показатељима (Табела 6).

Ту се види да, на пример, да КиМ има највишу царинску стопу (7,1%), а 
да га одмах следи Србија (6,5%), док је просечна царинска стопа за ову групу 
земаља 3,2%. Када је у питању стопа пореза на доходак, КиМ има ниже стопе, 
као и у случају стопе пореза на добит корпорација. Даље, интересантан је и 
податак да међу одабраним земљама КиМ има најниже пореско оптерећење, 
мерено као процент БДП-а (23,5%), као и да има најниже учешће јавне (држав-
не) потрошње у БДП-у (27,2%). Према величини привреде, КиМ заузима прет-
последњу позицију (вредност БДП-а од 19,6 милијарди долара једнаке куповне 
моћи), одмах иза Црне Горе (БДП износи 11 милијарди долара једнаке куповне 
моћи). Када је у питању привредни раст, КиМ има најбрже растућу привреду, 
одмах иза Румуније. КиМ има и најнижи удео јавног дуга у БДП-у (20,9%), док 
је просек за ових девет земаља 49%. Инфлација на КиМ се може оценити као 
ниска (уз подсећање да се на том подручју као валута користи евро). Међутим, 
све то још увек није довољно како би КиМ успело да се помери с последње по-
зиције у овој групи земаља када је у питању ниво привредног развоја, будући 
да има најнижу вредност БДП-а по становнику (10.515 долара једнаке куповне 
моћи), док је просек за ову групу земаља 17.113 долара. Оно што евидентно 
јесте ограничавајући фактор раста и развоја јесте низак износ страних директ-
них инвестиција.

ПОЗИЦИЈА КИМ: РАНГИРАЊЕ ПРЕМА ИЗАБРАНИМ ГЛОБАЛНИМ  
ИНДЕКСИМА У РЕЛЕВАНТНИМ ДОМЕНИМА

Мада данас постоји мноштво глобалних индекса који вреднују различите 
стране друштвеног и економског живота савременог света и појединих земаља 
и региона, који се утврђују на основу различитих методолошких приступа и 
обухватају димензије на које се односе, основна намера њихових конструкто-
ра је да се пружи конзистентан оквир и начин за анализу и праћење савреме-
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них политичких, привредних, социјалних, еколошких и безбедносних проце-
са. Овде ће се дати кратак осврт на неке од поменутих индекса са циљем да се 
укаже на квалитет институционалних и развојних капацитета КиМ и њихове 
позиције у односу на остатак Србије и ближе окружење.

Статус политичких права и грађанских слобода утврђује се према Индексу 
слобода коју објављује Freedom house. Приликом процене слобода у некој земљи 
сагледава се стање у два домена: политичка права (10 индикатора) и грађанске 
слободе (15 индикатора). Максималан број бодова који се може доделити за по-
литичка права је 40, док је за грађанске слободе 60 бодова. Тако, укупан број 
бодова се теоријски може кретати од 0 (нема слобода) до 100 (потпуна слобода). 
Затим се, у зависности од броја остварених поена, земљи додељује одговарајући 
рејтинг на скали од 1 (највећи степен слобода) до 7 (најмањи степен слобода) и 
то за обе посматране области (политичка права и грађанске слободе).

Потом се ова два рејтинга земље комбинују у један. Комбиновани рејтинг 
државе такође може узети вредност од 1 (највећи степен слобода) до 7 (најмањи 
степен слобода), при чему државе које имају рејтинг од 1 до 2,5 спадају у сло-
бодне, оне које имају рејтинг од 3 до 5 су делимично слободне, док оне чији је 
рејтинг од 5,5 до 7 спадају у ред држава у којима нема слобода5. 

У претходној години комбиновани рејтинг Косова* је 3,5 што ово подручје 
сврстава у ред делимично слободних. У ту групацију од 2019. године, по први 
пут од када се индекс рачуна, спада и Србија (Табела 7).

Табела 7. Вредност индекса слобода за одабране земље, 2018. и 2019. година

Држава/
територија

Агрегатна 
вредност 
Индекса 
слобода 

(0–100), 2018. 

Агрегатна 
вредност 
Индекса 
слобода 

(0–100), 2019. 

Разлика 2019. 
у односу на 

2018. 

Рејтинг 2018. 
(1–7)

Рејтинг 2019. 
(1–7)

Косово* 52 54 2 3,5 3,5

Македонија 58 59 1 3,5 3,5
Босна и 
Херцеговина 55 53 -2 4 4

Албанија 68 68 0 3 3

Србија 73 67 -6 2,5 3

Румунија 84 81 -3 2 2

Бугарска 80 80 0 2 2

Црна Гора 67 65 -2 3 3,5

Хрватска 86 85 -1  1,5  1,5 

Извор: https://freedomhouse.org/report/freedom-world-2018-table-country-scores  
(приступ: 30. 1. 2019)

5 Више о овом индексу видети на: https://freedomhouse.org/report/freedom-world-2018-table-country-
scores (приступ: 30. 1. 2019).
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Један од битних показатеља који се користи за међународне компараци-
је представља групу од шест индикатора којима се мери квалитет владавине 
(Worldwide governance indicators – WGI)6. Осмишљени су за потребе пројекта 
Светске банке, а прате се од 1996. године (за више од 200 земаља/несуверених 
територија, под окриљем УН; у случају КиМ то је УНМИК). Сваки од индика-
тора (партиципација и одговорност; политичка стабилност; ефикасност владе; 
квалитет регулаторног оквира; владавина права/закона и контрола корупције) 
може се представити на скали од 0 (најлошије стање) до 5 (најбоље стање)7. У 
Табели 8 дата је просечна вредност овог индекса за одабране земље за период 
2003–2017:

Табела 8. Индекс управљања државом (квалитет владавине), одабране земље

Д
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Албанија 2.60 2.43 2.22 2.57 1.98 1.87

Бугарска 2.99 2.74 2.62 3.12 2.42 2.34

Босна и Херцеговина 2.50 2.04 1.89 2.29 2.15 2.15

Хрватска 3.02 3.11 3.06 2.97 2.68 2.63

Косово* 2.25 2.13 2.10 2.42 1.89 1.95

Македонија 2.49 2.00 2.43 2.72 2.21 2.25

Црна Гора 2.68 2.89 2.59 2.50 2.45 2.27

Румунија 2.93 2.68 2.27 2.98 2.54 2.32

Србија 2.66 2.21 2.39 2.33 2.08 2.16

Извор: http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home (приступ: 28. 1. 2019)

На основу претходне табеле може се показати да подручје КиМ остварује 
ниже вредности од просека за одабрану групу земаља и то у свих 6 димензија. 

6 Више о овом показатељу видети на: http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home (приступ: 28. 1. 2019).
7 У питању је модификација која је примењена и у [Tanasković 2018], а ради лакшег разумевања и 

интерпретације самог индекса. Наиме, оригиналне вредности индикатора се крећу од -2,5 до 2,5 али 
због једноставности праћења често се модификује тако што се додавањем вредности 2,5 на најнижу 
и највишу вредност своди на показатеље који се креће у распону од 0 до 5.
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Поред тога, у односу на друге ентитете КиМ има најлошију позицију у области 
партиципације и одговорности (2,25), те у домену владавине права (1,89). Ако 
поредимо ситуацију на подручју КиМ у посматраних шест димензија квалитета 
управљања државом, најлошије оцене (испод 2) су у домену владавине права и 
контроле корупције. Србија (без КиМ-а) је од КиМ боља (мада не много) у свим 
посматраним димензијама, осим у квалитету регулаторног оквира. Квалитет 
владавине се може оценити као лош.

У прилог претходној констатацији говори и Табела 9. у којој су наведени 
отежавајући фактори за пословање на КиМ.

Табела 9. Отежавајући фактори приликом пословања (индекс 0–100)

Баријера 2014. г. 2010. г.

1. Скупи извори финансирања 83.7 84.2

2. Корупција 81.2 82

3. Недовољна подршка државе 81.1 82.3

4. Нелојална конкуренција 80.1 80.2

5. Нефункционално правосуђе 76.2 77.8

6. Високе пореске стопе 74.8 76.3

7. Криминал 71 72.7

8. Недовољан број паркинг места 49.8 70.8

9. Мало тржиште 68.8 67.8

10. Недоступност извора финансирања 65.7 67.5

Извор: Riinvest Institute (2014). Business Climate in Kosovo, стр. 30, према: [Давидовић и др. 2018].

Из претходне табеле се јасно види да се ситуација није значајно поправила 
и да се највећи проблеми огледају у скупим и/или недоступним изворима фи-
нансирања и високим каматним стопама услед неповерења банкарског сектора, 
као и у високом степену корупције.

Глобални индекс тероризма (Global Terrorism Index – GTI) је креиран у Ин-
ституту за економику и мир (The Institute for Economics & Peace). Према овом 
показатељу тероризам се дефинише и схвата као употреба илегалне силе или 
насиља од стране недржавних актера са циљем да се постигне одређени поли-
тички, економски, религијски или друштвени циљ помоћу страха, присиле или 
застрашивања. Индекс GTI оцењује сваку земљу на скали од 0 (не постоји ника-
кав утицај тероризма) до 10 (највећи мерљиви утицај тероризма). Оцењује се и 
рангира 163 државе и територије, при чему су државе рангиране по опадајућој 
скали – што је нижи ранг државе мањи је ризик од тероризма. У Табели 10. 
представљена је ситуација у овој области у 9 одабраних земаља у 2017. и 2018. 
години:
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Табела 10. Глобални индекс тероризма, одабране земље, 2017–2018. година

Држава / 
Територија

Вредност 
Индекса  

(Global Terrorism 
Index - GTI),  

(0-10), 2017. г

Вредност 
Индекса  

(Global Terrorism 
Index - GTI),  

(0-10), 2018. г

Ранг 2017.  
(од 163 држава)

Ранг 2018.  
(од 163 држава)

Косово * 2.548 2.694 70 71

Македонија 1.186 0.649 92 106
Босна и 
Херцеговина 2.029 1.339 78 91

Албанија 1.487 1.008 90 97

Србија 0.043 0.229 126 116

Румунија 0.000 0.000 130 138

Бугарска 1.178 0.315 94 113

Црна Гора 0.078 0.038 122 132

Хрватска 0.029 0.014 130 137

Извор: [Global Terrorism Index 2017: 10–11] и [Global Terrorism Index 2018: 8–10].

На основу ових података може се закључити да у одабраној групи зема-
ља највећа претња од тероризма постоји управо на подручју КиМ. Вредност 
GTI је знатно већа од просека за ову групу земаља, а КиМ је уједно уз Србију 
(без КиМ-а) једино подручје на којем је у 2018. у односу на 2017. годину дошло 
до повећавања вредности овог показатеља. С друге стране, међу анализираним 
земљама Србија је једина која је погоршала своју позицију на глобалној ранг 
листи (погоршање позиције за чак 10 места).

Doing Business пројект Светске банке прати, према последњој методологи-
ји, једанаест различитих димензија пословног окружења за који се прикупљају 
подаци из 190 земаља/привреда. Елементи који се прате квантификују се на бази 
индикатора који у мањој мери сагледавају реалне околности на тржишту (број 
дана за добијање дозволе, број процедура, трошкови за добијање прикључка за 
струју, итд.), већ пре имају за циљ да искажу тип регулаторног решења које се 
примењује (како закон регулише заштиту мањинских акционара, типови архи-
вирања података који се примењују у јавној управи, правни механизми за ре-
гулисање банкротства и сл.)8. У Табели 11. представљена је позиција одабраних 
земаља према Doing Business листи:

8 За методологију индекса више видети: http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/
media/Annual-Reports/English/DB19-Chapters/DB19-Score-and-DBRankings.pdf (приступ: 30. 1. 
2019).
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Као што се из табеле може видети, глобални ранг Косова на овој листи је при-
лично добар – ово подручје заузима чак 44. место (испред Србије, Црне Горе, Руму-
није, Хрватске, Бугарске, Албаније, БиХ). Као највећи проблеми у 2019. години за 
пословање на подручју КиМ истичу се добијање прикључака за струју (ранг 113), 
добијање грађевинских дозвола (ранг 100) и заштита малих инвеститора (ранг 95). 

Са циљем да се у дужем року сагледа позиција ових одабраних земаља у 
Табели 12. дајемо вредност Индекса лакоће пословања за период 2010–2019:

Табела 12. Просечна вредност Doing Business индекса, одабране земље, 2010–2019.

Држава/територија Просечна вредност 
Индекса 2010–2019.

Македонија 81

Косово* 71

Србија 72

Црна Гора 72

Румунија 73

Хрватска 71

Бугарска 71

Албанија 67

Босна и Херцеговина 63

Извор: http://www.doingbusiness.org/en/custom-query (приступ: 30. 1. 2019)

Представљени подаци о просечној вредности композитног индекса у 
претходној табели сугеришу да је позиција КиМ (без обзира на промену мето-
дологије) према регулативном оквиру за пословање релативно добра, с обзиром 
на то да вредност од 71 представља и просечну вредност посматране групе од 9 
земаља током периода 2010–2019. 

Глобална коалиција за борбу против корупције Transparency International 
од 2012. године прати и објављује податке о степену корупције. Ниво корупције 
се мери помоћу Индекса перцепције корупције (Corruption Perceptions Index – 
CPI)9. Поменути индекс агрегира податке и информације из бројних извора који-
ма се изражава перцепција пословних људи и стручњака о томе колики је степен 
корупције у јавном сектору у конкретној земљи. Индекс перцепције корупције 
може узети вредност од 0 (стање потпуне корупције) до 100 (потпуно одсуство 
корупције). Дакле, што је нижа вредност овог индекса, то је ситуација по пита-
њу корупције у земљи лошија. У Табели 13. су представљене вредности Индекса 
перцепције корупције за одабране земље, као и ранг ових земаља у 2018. години.

9 Више о индексу перцепције корупције видети на: https://www.transparency.org/cpi2018 (приступ: 30. 
1. 2019).
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Табела 13. Индекс перцепције корупције, одабране земље, 2018.

Држава/територија Индекс перцепције корупције 
(0–100), 2018. 

Ранг 2018  
(од 180 земаља)

Црна Гора 45 67

Србија 39 87

Босна и Херцеговина 38 89

Косово* 37 93

Македонија 37 93

Албанија 36 99

Бугарска 42 77

Хрватска 48 60

Румунија 47 61

Извор: https://www.transparency.org/cpi2018 (приступ 30. 1. 2019)

Из претходне табеле се види да индекс перцепције корупције на подручју 
КиМ у 2018. години узима вредност 37, што ово подручје сврстава међу оне с 
највишом перцепцијом корупције у одабраној групи земаља. Просечна вред-
ност овог индекса за одабраних 9 земаља у 2018. години је 41. Ранг Косова* у 
2018. години је 93, од 180 земаља. Према перцепцији корупције Косово* се на-
лази на истом нивоу као Македонија, док је ситуација лошија само у Албанији 
(вредност индекса 36). 

У Табели 14. је представљена временска серија података о вредности Ин-
декса перцепције корупције у одабраним земљама током периода 2012–2018. 
Оно што се из претходне табеле може видети јесте да је Косово* поправило 
своју позицију у овој области у односу на 2012, али да је у последњој години 
вредност индекса опала за 2 индексна поена (с 39 у 2017. на 37 у 2018). Када се 
сагледава целокупан период, просечна вредност овог индекса за КиМ је најни-
жа од свих посматраних административно територијалних (суверених и несу-
верених) ентитета – износи 35, што је на нивоу оне перцепције корупције која је 
била присутна и у Албанији (35,1).

Табела 14. Индекс перцепције корупције, одабране земље, 2012–2018.

Држава / 
Територија

Индекс перцепције корупције (Corruption Perceptions Index)

2018. 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. 2012.
просек 
2012-
2018.

Хрватска 48 49 49 51 48 48 46 48.4

Румунија 47 48 48 46 43 43 44 45.6



Држава / 
Територија

Индекс перцепције корупције (Corruption Perceptions Index)

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
просек 
2012-
2018

Црна Гора 45 46 45 44 42 44 41 43.9

Бугарска 42 43 41 41 43 41 41 41.7

Србија 39 41 42 40 41 42 39 40.6
Босна и 

Херцеговина 38 38 39 38 39 42 42 39.4

Косово* 37 39 36 33 33 33 34 35.0

Македонија 37 35 37 42 45 44 43 40.4

Албанија 36 38 39 36 33 31 33 35.1

Извор: https://www.transparency.org

У глобализованом свету је све битнија резидентност, па се тако помоћу 
једног композитног индекса прати квалитет нације (Quality of Nationality Index 
– QNI). Овај показатељ мери квалитет нације, при чему је вредност 0 најлошије, 
а вредност 100 најбоље стање. У Табели 15. представљена је вредност индекса 
квалитета нације за одабраних 9 земаља у 2017. години, ранг ових земаља у све-
ту према овом индексу, као и промена вредности овог показатеља у периоду 
2013–2017.

Табела 15. Индекс квалитета нације, одабране земље

Држава / Нација
Вредност Индекса (Quality 
of Nationality Index – QNI), 

0–100, 2017. 

Промена у 
вредности 

Индекса 
2016–2017.

Промена у 
вредности 

Индекса 
2013–2017.

Ранг 2017. 
(од 167 

земаља)

Косово* 23.8 0.5 1.4 137

Македонија 37.1 0.7 3 74

Босна и Херцеговина 36.8 0.6 3.6 76

Албанија 36.7 1.2 4.5 77

Србија 39.7 0.7 4 66

Румунија 73.1 -0.3 11.9 25

Бугарска 72.6 -0.4 11.2 26

Црна Гора 38.6 0.5 3.6 68

Хрватска 67.7 -0.8 26.8 28

Извор: [Henley & Partners ∙ Kochenov 2017].
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Из претходне табеле се може видети да је квалитет националности најло-
шији у случају КиМ. Вредност овог показатеља за подручје КиМ је 23,8 у 2017, 
док је у истој години просечна вредност индекса за ових 9 земаља 47,3. Истина, 
КиМ је мало поправило ситуацију у односу на претходну 2016. годину (побољ-
шање од 0,5 индексних поена), као и у поређењу с 2013. годином (побољшање од 
1,4 индексних поена). Ипак, то није значајније утицало на ранг КиМ на једин-
ственој глобалној листи, будући да у 2017. оно заузима тек 137. позицију од 167 
рангираних земаља/територија.

Индекс људског развоја (Human Development Index – HDI) је агрегатни 
показатељ који изражава просечна достигнућа земље у три основне димензи-
је људског развоја: дуг и здрав живот, знање и пристојан животни стандард. 
Вредност индекса људског развоја се креће у интервалу од 0 (најнижи ниво људ-
ског развоја) до 1 (највиши ниво људског развоја)10. У Табели 16. предствљена 
је вредност HDI у 2018. години за одабране земље, као и њихова позиција на 
јединственој ранг листи накојој се налази укупно 189 држава/територија.

Табела 16. Индекс људског развоја, одабране земље, 2018.

Држава / Територија Вредност индекса 
људског развоја (2018) Ранг (2018, 189 земаља)

Косово* (2016) 0.739 /

Македонија 0.757 80

Босна и Херцеговина 0.768 77

Албанија 0.785 68

Србија 0.787 67

Румунија 0.811 52

Бугарска 0.813 51

Црна Гора 0.814 50

Хрватска 0.831 46

Извор:https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index#Non-
UN_member_states_(latest_UNDP_data) (приступ: 30. 1. 2019)

Податак који је расположив за подручје КиМ је из 2016, али је упоредив с 
подацима за друге земље и ентитете из нашег узорка. Поређењем се долази до 
закључка да је на КиМ присутан најнижи ниво људског развоја (0,739) у односу 
на друге земље (просек за ових 9 земаља је 0,789).

10 Више о индексу људског развоја видети на: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-
index-hdi
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Индекс економске слободе већ дуже од две деценије објављује The Heritage 
Foundation из Вашингтона. Индекс покрива 12 врста слобода, од имовинских 
права до финансијске слободе у 186 земаља. Економске слободе се мере на осно-
ви 12 квантитативних и квалитативних фактора, груписаних у четири велике 
категорије, тзв. стубове економске слободе: владавина права, величина државе, 
ефикасност регулаторног оквира и отвореност тржишта. Свака од дванаест вр-
ста економских слобода у оквиру ових категорија оцењује се на скали од 0 до 
100. Укупна оцена за земљу се добија израчунавањем просте (непондерисане) 
аритметичке средине вредности за ових 12 стубова11.

Земље се могу наћи и једној од следећих категорија: слободне (вредност 
индекса већа од 80), углавном слободне (вредност индекса 70–80), умерено 
слободне (вредност индекса 60–70), углавном неслободне (вредност индекса 
50–60) и земље у којима је присутна репресија (вредност индекса мања од 50)12.

У Табели 17. представљени су подаци о вредности индекса економских 
слобода за подручје КиМ и друге одабране земље за 2019. Дати су подаци о уку-
ној вредности овог индекса, али и по појединим његовим сегментима/стубови-
ма. 

Просечна вредност индекса економских слобода за одабране земље у 2019. 
години је 65,5, те се мезорегион (Балкан) као целина може сматрати умерено 
слободним. КиМ с вредношћу индекса од 67 спада у групу умерено слободних 
земаља/територија и боља је од просека ових 9 земаља узетих у узорак. При 
томе, најлошије перформансе КиМ има у области владавине права (просек је 
51,8), а потом у домену отворености тржишта (просек 55,3). Најлошије димен-
зије индекса економских слобода КиМ су финансијске слободе (30) и интегри-
тет владе (44,7).

На Графикону 1. је представљена компаративна анализа димензија индек-
са економских слобода у 2019. години за Србију (без КиМ), Албанију и Косово 
(УНМИК). Важно је сагледати у којим сегментима је Србија лошија, будући да 
је укупна вредност индекса у Србији нижа (63,9) од оног оствареног у Албанији 
(66,5) и на Косову* (67). Србија је веома лоше позиционирана када су у питању 
сви аспекти из сегмента владавине права – заштита имовинских права (50,1), 
ефикасност судства (44,8) и интегритет владе (37,2), а ситуација није много 
боља ни када је у питању потрошња државе (45,1).

11 Више о овом индексу видети на: https://www.heritage.org/index/explore (приступ: 20. 2. 2019). 
12 Детаљније: https://www.heritage.org/index/book/chapter-3 (приступ 20. 2. 2019).
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Графикон 1. Стубови индекса економских слобода – поређење Србије (без КиМ), 
Албаније и КиМ, 2019.

Извор: https://www.heritage.org/index/explore (приступ 29. 1. 2019)

Стандардни и најчешће коришћени економски и социјални показатељи 
нису у стању да на најбољи начин опишу квалитет живота у једној земљи. Ис-
траживачи Хеливел, Лајерд и Сакс су креирали индикатор бруто национална 
срећа (Gross National Happiness – GNH), односно индекс среће који се објашња-
ва, мери и прати за више од 150 земаља света у документу/студији која носи 
назив „Извештај о срећи у свету” (World Happiness Report)13. У Табели 18. дати 
су подаци о вредности Индекса среће за земље из нашег узорка, као и њихова 
позиција на јединственој ранг листи на којој се налази 156 земаља.

Табела 18. Индекс среће, одабране земље, 2015–2017.

Држава / Нација Индекс среће (0–10), просек 
2015–2017.

Ранг  
(од 156 земаља)

Косово* 5.662 66

Македонија 5.185 89

Босна и Херцеговина 5.129 93

Албанија 4.586 112

13 О индексу среће и концепту бруто националне среће (Gross National Happiness – GNH) више видети 
у: [World Happiness Report 2018].
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Држава / Нација Индекс среће (0–10), просек 
2015–2017.

Ранг  
(од 156 земаља)

Србија 5.398 78

Румунија 5.945 52

Бугарска 4.933 100

Црна Гора 5.347 81

Хрватска 5.321 82

Извор: [World Happiness Report 2018].

На бази података из претходне табеле може се закључити да су људи нај-
срећнији у Румунији и на КиМ. Просечна вредност индекса среће за ових 9 зе-
маља је 5,278, што значи да су људи који живе на подручју КиМ срећнији од 
просека. КиМ на ранг листи заузима 66. место, док се Србија налази на 78, а 
Албанија на 112. месту. 

Организација „Репортери без граница” израчунава и прати глобални ин-
декс медијских слобода (World Press Freedom Index)14. Индекс узима вредности 
од 0 до 100, при чему се стање оцењује као добро уколико је индекс у распону од 
0 до 15 поена, као прилично добро (15–25 бодова), као проблематично (25–35 
бодова), као лоше (35–55 бодова) и као веома лоше (55–100 бодова). У Табели 
19. налазе се подаци о вредности овог индекса за земље из нашег узорка у 2017. 
и 2018. години, као и ранг ових земаља на глобалној листи на којој се налази 180 
држава и територија. 

Када су у питању медијске слободе, према овој организацији и њиховом 
индексу КиМ је побољшало своје стање у овој области у 2018. у односу на 2017. 
(смањење вредности индекса за 0,84 поена). Исто тако, види се да је ранг КиМ 
78, што је најсличнија позиција као што је имају Албанија и Србија (с тим што 
је наша земља своје стање погоршала – повећање вредности индекса за 1,53 по-
ена). Србија је уз Бугарску једина држава у којој се стање медијских слобода по-
горшало у односу на 2017. годину, при чему је повећање индекса у случају наше 
земље знатно веће (у Бугарској се овај индекс повећао за 0,21 поен). 

Табела 19. Глобални индекс медијских слобода, одабране земље, 2017–2018.

Држава / Територија Вредност 
индекса 2017. 

Вредност 
индекса 2018. 

Ранг 2018.  
(од 180 земаља)

Албанија 29.92 29.49 75

Бугарска 35.01 35.22 111

14 О овом индексу и методологији његовог израчунавања више видети на: https://rsf.org/en/detailed-
methodology (приступ: 31. 1. 2019).
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Држава / Територија Вредност 
индекса 2017.  

Вредност 
индекса 2018.

Ранг 2018. 
(од 180 земаља)

Босна и Херцеговина 27.83 27.37 62

Хрватска 29.59 28.94 69

Македонија 35.74 32.43 109

Црна Гора 33.65 31.21 103

Румунија 24.46 23.65 44

Србија 28.05 29.58 76

Косово* 30.45 29.61 78

Извор: https://rsf.org/en/ranking_table?sort=asc&order=Countries%20%26%20regions (приступ: 
31. 1. 2019)

Индекс који прати задовољство припадника геј популације је још један 
глобални показатељ којег смо имали у виду приликом наше анализе. Циљ овог 
индекса је да се комбинују три основне димензије које су битне за процену си-
туације у земљи по овом питању: а) јавно мњење (шта геј мушкарци мисле о 
погледу друштва на хомосексуалност?), б) понашање друштва/заједнице (како 
геј мушкарци доживљавају начин на који их третирају други људи?) и в) за-
довољство животом (колико су геј мушкарци задовољни својим животима и 
прихватају ли сами себе?)15.

У Табели 20. је дата вредност индекса задовољства (среће) припадника геј 
популације (Gay Hapiness Index – GHI) за одабране земље у последњој години за 
коју постоје расположиви подаци (2015), као и позиција ових држава на глобал-
ној ранг листи на којој се налази 127 земаља.

Табела 20. Индекс задовољства (среће) припадника геј популације (Gay Hapi-
ness Index – GHI16), одабране земље, 2015.

Држава / Територија Вредност Индеска GHI 
(0–100) (2015) Ранг (2015; 127 земаља)

Косово* 29 116

Македонија 33 103

Босна и Херцеговина 33 102

Албанија 34 94

Србија 36 89

Румунија 41 65

15 Детаљније видети: https://www.planetromeo.com/en/care/gay-happiness-index/ (приступ: 31. 1. 2019).
16 Више о овом индексу видети на: https://www.planetromeo.com/en/care/gay-happiness-index/ (приступ: 

29. 1. 2019).
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Држава / Територија Вредност Индеска GHI 
(0–100) (2015) Ранг (2015; 127 земаља)

Бугарска 41 66

Црна Гора 35 92

Хрватска 42 59

Извор: https://www.planetromeo.com/en/care/gay-happiness-index/ (приступ: 29. 1. 2019)

Подаци из претходне табеле сведоче о томе да је положај припадника геј 
популације најлошији на подручју Косова* у поређењу с другим државама – 
вредност индекса је најнижа, а на јединственој листи Косово* заузима тек 116. 
место од укупно 127 рангираних држава/територија. Ово указује да је на КиМ 
низак степен толеранције. Најбољу позицију према овом индексу има Хрват-
ска, те је очито толеранција према припадницима геј популације највећа у тој 
земљи, која заузима 59. место на ранг листи. 

ПРЕГЛЕД НЕКИХ ИСТРАЖИВАЊА ИЗ РЕЛЕВАНТНИХ  
ОБЛАСТИ ЖИВОТА  

НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

Последњих година је спроведено неколико истраживања у којима се ана-
лизирају детерминанте економског раста на подручју КиМ.

У истраживању које су спровели Зогјани и Бадивуку-Пантина [Zogjani and 
Badivuku-Pantina 2014] испитује се утицај дознака из иностранства на привред-
ни развој КиМ. Основни мотив за ово истраживање била је чињеница да је у 
2013. години укупна вредност дознака на КиМ била 620,8 милиона евра, и да 
је 2011. КиМ било међу првих 10 земаља с највишим нивоом дознака [Zogjani 
and Badivuku-Pantina 2014: 61]. Аутори су користили секундарне податке, као и 
метод линеарне регресије (метод обичних најмањих квадрата) обрађен у про-
грамском софтверу STATA. 

У раду се полази од тога да су дознаке веома важан извор финансијских 
средстава у земљама на нижем нивоу економског развоја и транзиционе земље, 
као што је КиМ. На подручју КиМ удео дознака у БДП-у је веома висок, тако 
да оне заједно са страним директним инвестицијама и финансијским сектором 
чине доминантан део БДП-а (близу 65%). У раду се истиче да су дознаке веома 
важне за подручје КиМ посебно за подстицање потрошње и приватних инве-
стиција, те је њихов утицај веома значајан за побољшање квалитета живота и 
привредне активности на КиМ. Према истраживањима спроведеним у окви-
ру Програма Уједињених нација [UNDP 2010] има преко 25%, односно преко 
400.000 људи на КиМ којима су дознаке главни извор прихода, док је Косовска 
агенција за статистику [КАS 2013] објавила податак да преко 43% грађана КиМ 
има чланове породице који живе у иностранству.
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У прилогу Зогјанија и Бадивуку-Пантине се испитује утицај дознака на 
економски раст на КиМ током периода 2008–2013. Подаци који су у наведеном 
истраживању коришћени су секундарног карактера и прикупљени су од зва-
ничних економских и финансијских институција (Централна банка Косова, Ко-
совска агенција за статистику, World Indicators Светске банке). 

На прикупљеним подацима је примењена вишеструка регресиона анализа 
методом обичних најмањих квадрата (ОНК), при чему је као зависна промен-
љива постављен економски раст, а као независне варијабле одређене су дознаке, 
стопа инфлације и девизни курс.

Резултати овог истраживања показују да дознаке (β1 = - 0,017) и девизни 
курс (β3 = - 0,322) имају негативан утицај на економски раст, али да добије-
ни коефицијент у регресији није статистички сигнификантан (видети Табелу 
21), али да стопа инфлације има позитиван и статистички значајан (β2 = 0,245) 
ефект на економски раст. Коефицијент детерминације (R²) је 84%, а коефици-
јент Дарбин-Вотсон статистике (DW) 2,11, што значи да нема аутокорелације.

Табела 21. Резултати теста методом ОНК
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Константа 36.679 35.717 1.03 0.412 0.839 2.11

Дознаке -0.017 0.203 0.09 0.94   

Стопа инфлације 0.245 0.097 2.53 0.127   

Девизни курс -0.322 0.339 -0.95 0.443   

Извор: [Zogjani and Badivuku-Pantina 2014: 68].

Исти аутори су спровели још једно слично истраживање које је за предмет 
имало испитивање утицаја страних директних инвестиција (СДИ) на привредни 
раст на подручју КиМ [Badivuku-Pantina аnd Zogjani 2015]. У раду се пошло од 
тога да су у већини балканских земаља СДИ веома важне за одрживост економ-
ског раста, посебно након глобалне финансијске кризе. Истиче се да је удео СДИ у 
косовскометохијском БДП-у био преко 10% у 2009, а да су сектори који апсорбују 
највећи део тих улагања некретнине (41,6%), телекомуникације (13,2%), финан-
сијска тржишта (11,5%) и грађевинарство (9,5%) [Badivuku-Pantina аnd Zogjani 
2015: 32]. Ипак, констатује се и то да према Извештају Светске банке за Косово* 
[World Bank 2014], износ СДИ и извоза и даље не достижу стабилан ниво.

Институције на КиМ су покушавале да заштите стране инвеститоре путем 
одредаба Закона о страним улагањима. Међутим, Закон није примењен због ра-
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зличитих фактора (трошкови бирократије, дуге административне процедуре, 
подмићивање и сл.), па је све то генерисало обесхрабрујуће окружење за стране 
инвеститоре. У раду се заузима став да је за привлачење страних директних 
инвестиција на КиМ потребно систематско побољшавање у домену политичке 
стабилности, економског раста, борбе против корупције, дефинисања и пошто-
вања права на имовину, повећања квалитета правосуђа итд.

Косово* у претходном периоду није имало адекватан амбијент за привла-
чење СДИ, због политичке нестабилности (честе промене влада), затим економ-
ских проблема (висока незапосленост), високог нивоа корупције, неквалифи-
коване радне снаге и др. Стога је и један од ефеката светске финансијске кризе 
у 2008. био смањење удела СДИ у БДП-у са 13% у 2007. на 5% у 2013. години.

Главни закључак је да институције на КиМ треба да створе повољан инве-
стициони амбијент – политичку стабилност, спровођење правде, заштиту пра-
ва страних инвеститора, сигурност улагања, фер конкуренцију и одговарајућу 
институционалну подршку. То би, према проценама аутора, требало да има по-
зитиван утицај на кретање СДИ у наредном периоду.

У раду се испитује утицај СДИ на економски раст на КиМ током перио-
да 2008–2013. Подаци који су у наведеном истраживању коришћени су секун-
дарног карактера и прикупљени су од званичних економских и финансијских 
институција (Централна банка Косова, Косовска агенција за статистику, World 
Indicators Светске банке).

На прикупљеним подацима је примењена вишеструка регресиона анали-
за методом обичних најмањих квадрата (ОНК), при чему су третирани као за-
висна променљива економски раст, а као независне варијабле стране директне 
инвестиције, стопа инфлације и девизни курс. Резултати регресије су предста-
вљени у Табели 22. испод.

Табела 22. Резултати теста методом ОНК

Економски 
раст

Вредност 
коефицијента

Стандардна 
грешка T- статистика Т > |t | Коефицијент 

детерминације

Константа 39.43 19.08 2.07 0.17 0.84

СДИ 0.001 0.011 0.11 0.92  
Стопа 
инфлације 0.239 0.076 3.13 0.08  

Девизни курс -0.347 0.182 -1.91 0.19  

Извор: [Badivuku-Pantina, М. and Zogjani 2015: 35]

Из претходне табеле произилази да, уз остале непромењене варијабле, по-
већање СДИ за јединицу доводи до повећања стопе економског раста за 0,0012 
поена (позитиван утицај), као и да пораст стопе инфлације за јединицу резул-
тира с повећањем стопе економског раста за 0,239 поена (позитиван утицај). 
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Међутим, повећање реалног ефективног девизног курса за јединицу узрокује 
пад стопе економског раста за 0,347 поена (негативан утицај). Помоћу Т-ста-
тистике се објашњава статистичка значајност добијених регресионих коефи-
цијената. Види се да је само коефицијент уз променљиву стопа инфлације ста-
тистички сигнификантан, док коефицијенти уз варијаблу СДИ и девизни курс  
(Т < 2) нису статистички значајни.

Битно је сагледати и улогу коју спољна трговина има у процесу економског 
раста на КиМ. Ова проблематика је била предмет истраживања које су спрове-
ли Топџију и Краснићи [Topxhiu and Krasniqi 2011: 97–107]. У овом раду аутори 
анализирају спољнотрговинске трендове на КиМ и њихову повезаност с при-
вредним растом у периоду 2000–2010. година, са циљем да се оствари детаљнији 
увид у динамику и структуру извоза и увоза, те спољнотрговинског биланса 
КиМ, као и да се идентификују основне препреке у овој области.

У раду се полази од тога да је економски раст КиМ био солидан од краја 
рата 1999, имајући у виду да је косметска привреда била снажно погођена пост-
конфликтним неизвесностима, прекинутим спољнотрговинским везама, дугим 
периодом недовољне инвестиционе активности, урушеном инфраструктуром, 
као и бројним и различитим тешкоћама у другим областима економског и дру-
штвеног живота.

Пре свега захваљујући донаторским средствима, стопа раста БДП-а је на 
почетку посматраног периода била двоцифрена (2000–2001), након чега је сле-
дио умеренији економски раст и поред континуираног прилива финансијских 
средстава у виду донација и дознака. Стога, аутори констатују да се одрживи 
привредни раст КиМ у знатно већој мери мора ослањати на извозне приходе и 
стране инвестиције.

Иако КиМ није у значајној мери укључен у међународне трговинске токо-
ве, негативни ефекти светске економске кризе су се осетили у 2009. и то услед 
смањивања извоза (пад од 18%), СДИ (пад од 22%) и дознака (пад од 8%). 

У раду је представљена и структура спољнотрговинске размене КиМ. У 
укупном косметском извозу доминира учешће основних метала (око 51%), за-
тим минерални производи/сировине (16,5%), воће и поврће (6,2%), алкохолна 
пића (6,2%), машине и опрема (3,3%), текстилни производи (3,1%), произво-
ди од коже (2,4%) итд. [Topxhiu and Krasniqi 2011: 101, граф 2]. Структура уво-
за на КиМ се током година није значајније променила. Највише се увозе роба 
широке потрошње, машине и транспортна опрема. Релативно високо учешће 
полупроизвода у укупном увозу указује на то да је производна активност на 
КиМ веома зависна од увоза сировина из иностранства. Такође, континуирано 
повећање удела робе широке потрошње у укупном увозу указује на низак ниво 
домаће производње. Посебно се истиче изражен спољнотрговински дефицит 
у прехрамбеном сектору. При томе, покривеност увоза извозом је, упркос по-
бољшању током последњих година, и даље на веома ниском нивоу од око 15%.

Што се тиче извозних дестинација, у посматраном периоду, у просеку го-
тово половина косовског извоза иде у земље ЕУ, док извоз у ЕУ повећава своје 
учешће у укупном извозу (у 2010. достиже удео од 65%). Додатна једна четврти-
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на укупног извоза је усмерена на земље чланице CEFTA-е, тако да готово 75% 
извоза КиМ иде ка државама чланицама ЕУ и CEFTA, од чега највише у Италију 
(око 30%) и у Немачку (око 4%). Што се тиче увоза, најзначајнији партнер КиМ 
је ЕУ – половина увоза је из ових земаља, при чему највише из Немачке (око 
13%), затим Грчке (око 5%), итд.

У раду се констатује да је привреда КиМ мала, чак и у регионалном кон-
тексту, те да ће дугорочни развојни планови у великој мери зависити од развоја 
извозног дела привреде. При томе, наводи се да повећање извозне конкурент-
ности не може да се оствари политиком девизног курса, јер КиМ користи евро 
као своју валуту, већ да се много више треба ослонити на сопствене ресурсе 
(људски капитал, повољан географски положај, богатство природним ресур-
сима, приступ регионалним и европским тржиштима и др.) који нуде велики 
потенцијал за економски раст у будућности.

Аутори заузимају став да је смањење трговинских неравнотежа неопхо-
дан услов за дугорочни економски раст на Косову, те да стратегију раста извоза 
треба сматрати кључним фактором у изградњи отворене и слободне тржишне 
привреде и смањењу огромне спољнотрговинске неравнотеже КиМ. Наиме, не-
равнотеже у спољној трговини стварају макроекономске диспропорције с дуго-
рочним импликацијама за економски раст и макроекономску одрживост КиМ. 
Стога би ублажавање таквих диспропорција требало да буде приоритет. При 
томе, побољшање конкурентске позиције косметског извоза захтеваће одгова-
рајућа улагања у инфраструктуру, затим побољшања у области законодавства, 
изградњу институционалних капацитета, као и развој „инфраструктуре квали-
тета” (стандардизација, акредитација и сл.) како би се осигурало да производи 
задовољавају међународне захтеве и стандарде. У све глобализованијем свету, 
успех на извозним тржиштима све више је под утицајем способности креатора 
економске политике да подрже окружење које промовише ефикасне и јефтине 
трговинске услуге и логистику.

Важан сегмент привреде КиМ је и неформалан сектор. Истраживање 
Скендерија, Исљамија и Муљолија [Skenderi, Islami and Mulolli 2017] за предмет 
је имало анализу односа неформалне економије и развоја сектора малих и сред-
њих предузећа на КиМ у периоду 2008–2012. 

Према Националној стратегији Косова*17, у 2012. години неформална еко-
номија на глобалном нивоу достизала је око 33% БДП-а, док је за ЕУ тај индика-
тор 18,5%. Према истом извештају, од 2013. процењује се да је обим неформалне 
економије на КиМ око 34% БДП-а.

Међу кључним факторима за раст неформалног пословања на Косову* су 
високи порези који се сматрају препреком за раст легалног пословања. Резул-
тати овог рада указују на то да је неформална економија једна од кључних пре-
прека развоја МСП на КиМ.

Дугорочно гледано, негативан утицај неформалног пословања на друштво 
у целини је већи него позитиван, стога аутори наглашавају потребу за интер-

17 https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/B2227717-B018-430E-9498-5DA32C104DD9.pdf, стр. 6.
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венцијом владе у виду јавних политика које треба да буду оријентисане ка стра-
тегији која се бори против неформалне (сиве) економије и постепено је транс-
формишу у формалну економију.

Закључак рада је да на подручју КиМ обим неформалне (сиве) економије 
износи у просеку око 25–33% БДП-а. Иако је у том смислу овај сегмент знача-
јан, резултати ове анализе показују да неформална економија има негативан 
утицај на развој малих и средњих предузећа, као и на свеукупну косметску 
привреду. 

У истраживању које су спровели Кнежевић, Квргић и Ивковић [Knežević, 
Kvrgić i Ivković 2014] упореднo се анализирају привреда Србије (без КиМ) и 
КиМ током периода 2007–2012. са циљем да се утврди какви би били ефекти 
шире интеграције КиМ у привреду Србије. У раду се полази од тога да је при-
вреда КиМ мала, тако да је њен могући утицај на привреду Србије у сваком слу-
чају ирелевантан. С друге стране, констатује се да је шира интеграција косовске 
економије у привреду Србије суштински предуслов за смањење јаза у неразви-
јености између КиМ и осталог дела Србије.

Аутори износе став да је неприхватљиво и то што домаћи економисти не 
посвећују довољно пажње подручју КиМ, имајући у виду снажан и свеобухва-
тан интерес наше јавности за ово подручје. Стога је економска ситуација у ју-
жној покрајини већини непозната, па људи често стварају нереалну слику, било 
да је много боља или много лошија него што она заиста јесте. 

Аутори су на бази расположивих података, пре свега Светске банке, за-
кључили да је привреда Србије готово двоструко развијенија од привреде КиМ 
(мерено БДП-ом по глави становника). Даље, иако се на подручју КиМ оства-
рују релативно високе стопе економског раста, то није довољно да се смањи 
наслеђен и вишедеценијски велики јаз у економској развијености. 

Економска структура КиМ, која иначе одговара земљи на већем ступ-
њу развоја (пољопривреда 12%, индустрија 20%, услуге 68% [Knežević, Kvrgić 
i Ivković 2014: 116] резултат је потпуно спонтаног, али веома значајног пада 
реалног сектора, као и закаснеле и хаотичне транзиције. На КиМ је ситуација 
сложенија због изражено високих етничких тензија, великог обима корупци-
је и криминала, сиве економије и демографске експанзије, што у великој мери 
доприноси и високој стопи незапослености. Кредитни рејтинг Косова* је лош, 
те је обим страних директних инвестиција недовољан и то првенствено због 
слабих институција.

Важан допринос овог рада би могао бити закључак да домаћи економи-
сти треба више да се укључе у проучавања економске стварности и будућности 
КиМ, те да наредна истраживања треба развијати у правцу детаљније анализе 
северног дела покрајине с већинским српским становништвом. У таквим ана-
лизама морали би се узети у разматрање и многи неекономски аспекти, који су 
неизоставни део сваке расправе о свим питањима која се односе на КиМ. Поред 
тога што је потребно детаљније проучавање ове теме, наводи се да ограничава-
јући фактор свакако јесте недостатак објективности и непоузданост располо-
живих података.
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Истраживање које су спровели Сандра Давидовић, Данило Бабић и Јелена 
Пејић [Давидовић и др. 2018] за предмет је имало научно разматрање проце-
са приватизације друштвених предузећа на подручју КиМ. Обухват овог ис-
траживања је шири од економског, будући да се разматрају и политиколошки 
и међународни аспекти овог проблема. Ово истраживање је покренуло врло 
битно питање повезано с косовским проблемом, које свакако треба додатно об-
рађивати. У књизи се приватизација друштвених предузећа на КиМ сагледава 
како с економског, тако и с политичког и социјалног аспекта. Истиче се да је на 
подручју КиМ приватизовано око 660 предузећа у којима је било запослено око 
60.000 људи. Наводи се да је приватизација у Покрајини имала низ економских, 
али и институционалних недостатака, те да су њена основна обележја одсуство 
озбиљних иностраних инвеститора, корупција, обезвређивање предузећа, ни-
ске продајне цене, неадекватна претходна процена вредности капитала преду-
зећа, губитак радник места и др. Као један од основних недостатака наводи се 
и то да су грађани КиМ били искључени из процеса приватизације и да нису 
имали могућност да откупљују акције својих предузећа. Институционални не-
достаци омогућили су купцима предузећа да их одмах распродају, а раднике 
отпусте, јер им циљ није био да наставе с пословањем, већ да дођу до земљишта 
на атрактивним локацијама. Аутори наводе списак примера трансформације 
„старих” предузећа у „нова” која су приватизована до 2008. године (модел spin 
off приватизације), између осталих и случајеве: Енергоинвест – Приштина, Жи-
топромет – Митровица, Косовотранс – К. Митровица, ПКБ Пећка пивара д.о.о. 
Пећ, холдинг компанија памучни комбинат Јумко АД Врање – погон у Пришти-
ни – Косово Поље, ДТП Воћар – Приштина и др.

Разлози због којих око трећина приватизованих предузећа не функцио-
нише су разноврсни: од недостатка средстава за инвестиције до нерентабил-
ности која доводи до одлуке улагача да имовину распрода, јер му се то више 
исплати него да настави с пословањем. У Табели 23, су дати подаци о неак-
тивним приватизованим предузећима на подручју КиМ, према секторима и 
градовима. 

Табела 23. Статистика неактивних приватизованих предузећа

Сектор % Регион %

Трговина 25 Приштина 3

Производња 22 Призрен 9

Пољопривреда 17 Пећ 30

Угоститељство 11 Митровица 24

Услуге 6 Ђаковица 24

Објекти 19 Гњилане 9

Извор: [Давидовић и др. 2018: 92].
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Поред економских, имали смо у виду и истраживања која се односе на 
друге битне аспекте живота на подручју КиМ. На овом месту ћемо се кратко 
осврнути на основне налазе до којих су у свом истраживању дошли Фанај и 
Мељонаши [Fanaj and Melonashi 2014].

У раду се најпре констатује да је КиМ подручје с најмлађом популацијом 
у Европи, са 45% становништва које је млађе од 25 година [Fanaj and Melonashi 
2014: 1]. Међутим, у погледу економске развијености ово подручје је међу најло-
шије позиционираним на европском простору. Упоредни подаци указују на то 
да је на подручју КиМ ниво незапослености младих испод 25 година старости 
највећа на свету – износи чак 73%. Поред тога, друштвено-културни контекст 
је и данас такав да су у њему традиционални културни елементи и даље важни, 
те да су генерацијски јазови или конфликти сасвим очигледни. Овоме треба 
свакако додати и присуство ратних траума, економског сиромаштва, политич-
ке нестабилности, демократије која је у повоју, што све заједно има огроман 
утицај на друштвени развој и квалитет живота. У том контексту, све већи број 
самоубистава на подручју послератног КиМ је постало питање које интересује 
истраживаче и креаторе јавне политике.

КиМ је имало најнижу стопу самоубистава у Европи, која је била 1,3 на 
100.000 становника (1981), док је 1985. године она износила 2,7. У периоду од 
2008. до 2012. године, стопа самоубистава израчуната на основу података по-
лицијских служби износила је 3,17 на 100.000 становника [Drevinja, Berisha, 
Serreqi, Statovci, and Haxhibeqiri 2013]. Око 49% пријављених случајева самоу-
бистава припада старосној групи од 15 до 34 године. Студије су прилично са-
гласне у погледу налаза о томе који је пол склонији самоубиству – знатно више 
мушкараца извршава самоубиство (2:1 за мушкарце).

Број самоубистава на КИM је значајно порастао у послератном периоду 
(1998–1999). Циљ студије које су спровели поменути аутори је био да иденти-
фикује, одабере и синтетизује истраживања о самоубиствима на подручју КИM. 
Аутори су разматрали објављене чланке, дисертације и презентације на међу-
народним и националним конференцијама. Одабрано је 16 релевантних сту-
дија, укључујући психијатријска, психолошка, форензичка, социолошка, епиде-
миолошка и правна истраживања, које су испуниле критеријуме одабира. При 
томе, аутори наводе да нису успели да пронађу никакву студију квалитативног, 
физиолошког или антрополошког карактера, као и да су само две студије ана-
лизирале предикторе самоубиства. Мада анализиране студије укључују много 
вредних података епидемиолошког карактера, оне нису обезбедиле довољно 
инпута како би се развио неки одговарајући модел самоубистава.

Ипак, студија је испунила свој основни циљ – да се обезбеди обухватан 
преглед литературе о самоубиству на КИM. Преглед епидемиолошких података 
о самоубиствима на КИM сугерише да, упркос томе што се стопа самоубистава 
на КИM повећава, ово подручје може бити сврстано у категорију земаља с ни-
ским коефицијентом самоубиства у Европи (нa пример, у Грчкој, Македонији, 
Италији и Албанији стопа је мања од 10 на 100.000 становника). Заиста, стопа 
самоубистава за КиМ (3–4 на 100.000 становника) је упоредива с оним за Ал-
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банију (4 на 100.000 ст. у 2003) или Грчку (3,6 на 100.000 становника у 2005). 
Један аспект који треба напоменути је да је стопа самоубистава ниска чак и у 
случају албанске мањине која живи у земљама у региону (на пример, Албанаца 
на југу Србије), чија је стопа самоубистава испод 10 (4,9 на 100.000 становника), 
за разлику од других делова земље који имају стопу од 20 на 100.000 становника 
[Penev i Stanković 2007: 6]. Објашњења за ове налазе се могу пронаћи у етничким 
карактеристикама и религиозности. Што се тиче родних разлика, подаци за 
КиМ су у складу с подацима других земаља (мушки род је изложен већем ризи-
ку). Такође, најчешће начини самоубиства по полу (на пример, вешање, ватрено 
оружје) сличне су онима које се јављају у другим земљама у окружењу, као што 
су Хрватска, Словенија, Италија и Грчка [Injac-Stevović и др. 2011]. Међутим, 
постоје разлике по земљама у погледу старосне групе. У Србији, Црној Гори, 
Словенији старији чине највећи број случајева самоубистава, док је на КиМ ве-
ћина случајева у којима су починиоци били у старосној групи 34 године и мла-
ђи. Што се тиче учесталости самоубилачких идеја адолесцената, подаци указују 
на веће стопе за КиМ у поређењу с другим земљама (37,6% до 43%; [Rutter et al. 
2008]). У погледу фактора ризика, на овом подручју свакако треба имати у виду 
породично ментално здравље и историју самоубистава, али и ратне трауме, без-
нађе, депресију, као и друштвено-економске факторе, попут незапослености, 
ниских прихода по глави становника и породичне дискохезије. 

Ипак, у контексту заштитних фактора, важно је истаћи традиционалан 
начин живота (патријархално друштво) и религију, која је веома важна. Ово 
се може објаснити структуром породице – проширене породице на КиМ (не-
колико генерација које живе заједно, постоје блиски односи између њих), што 
је повезано с емоционалном и финансијском подршком коју појединац ужива, 
што свакако може послужити као заштитни фактор од самоубиства. 

Утицај религијских веровања на чин самоубиства такође може бити важан 
(вредност живота коју је Бог дао проповеда ислам). Ипак, аутори на крају наво-
де да су дата објашњења само провизорна и да тек будућа истраживања на тере-
ну треба да испитају све специфичне факторе. Упркос чињеници да се спомиње 
рат у готово свим студијама, мало је доказа који повезују његове последице са 
самоубиствима. 

ПРИВРЕДНИ РАСТ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ 
У ПОСТЈУГОСЛОВЕНСКОМ КОНТЕКСТУ

У време колапса 1991. године, бивша СФР Југославија налазила се у гру-
пи мање развијених европских земаља, с неодрживим економским и социјал-
ним разликама које су постојале међу њеним федералним јединицама. Након 
1991. године и проглашења независности, економске и социјалне разлике из-
међу држава које су настале распадом СФРЈ постале су још веће. Овакво стање 
су, између осталих чинилаца, у знатној мери определили ратни сукоби који су 
се одиграли на појединим подручјима бивше СФРЈ, као и различита динамика 
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приближавања Европској унији. Друга колона у Табели 24. даје информације о 
вредности БДП-а на одговарајућим територијама, те о разликама које су у том 
погледу постојале 2009. Наредне три колоне сведоче о нивоу економске развије-
ности бивших федералних јединица (АП Војводина је посматрана као саставни 
део Србије) 1991. и 2009. године, као и прирасту БДП-а по становнику током 
периода од две деценије након распада СФРЈ. 

Оно што се види из Табеле 24. јесте да је привреда КиМ у 2009. години 
била већа од привреде Црне Горе, а мања од свих других (мерено вредношћу 
БДП-а). Међутим, оно што је евидентно је да је подручје КиМ и даље најмање 
економски развијено, имајући у виду да је вредност БДП-а по становнику из-
носила 3.059 долара. Иако је БДП КиМ растао најбрже након распада Југосла-
вије (6,2% у периоду 1991–2010, као и по стопи од готово 5% просечно годишње 
у периоду 2005–2010), то није било довољно да се смањи јаз у развијености. 
При томе, поређења ради треба навести и да је просечна годишња стопа рас-
та БДП-а на светском нивоу износила 3,7% (1970–1989), 2,59% (1991–2010) и 
2,14% (2005–2010). У истим раздобљима, просечна годишња стопа раста БДП-а 
за земље бивше СФРЈ била је 3,45%, 3,28% и 3,34, респективно [Štiblar 2013: 21, 
Табела 2.13]. 

Последње две колоне у Табели 24. представљају пројекције вредности 
БДП-а 2022. године у државама које су некада биле у саставу СФРЈ. Дата су два 
сценарија – један у којем је претпостављено да ће након 2010. године привреде 
ових земаља наставити да расту по оној стопи раста коју су оствариле у периоду 
1991–2010. и други који који предвиђа да ће будућа стопа раста у овим еконо-
мијама бити еквивалентна оној током раздобља 2005–2010. Као што се може ви-
дети, на овај начин пројектована стопа раста БДП-а КиМ је највиша у оба слу-
чаја (ако изузмемо стопу раста од 12% у периоду 1991–2010. у БиХ због ратних 
околности), али неће довести до значајније релативне позиције привреде КиМ 
у поређењу с другим бившим федералним јединицама СФРЈ и покрајинама Ср-
бије. До извесне конвергенције би, додуше, ипак дошло, јер је заостајање КиМ 
за просеком ових земаља било 5,03 пута у 2009. години, док би оно износило 2,8 
пута (1. сценарио) или 3,65 пута (2. сценарио).
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ЗАКЉУЧАК

Предмет овог рада био је анализа демографских, економских, социјалних 
и еколошких аспеката развоја КиМ у периоду од 2003. до 2017. Основни циљ 
био је да се дође до објективне оцене развојних промена на подручју КиМ, у 
мери у којој то дозвољавају расположиви подаци.

Вредност бруто домаћег производа и бруто националног дохотка, као и 
њихови изрази по главни становника су повећани у периоду након проглашења 
независности тзв. Републике Косово у односу на период пре тога (2003–2008). 
Стопа незапослености је смањена, дефицит у размени добара и услуга с ино-
странством је такође смањен, док је стопа инвестиција (укупних и фиксних) по-
већана. Међутим, подаци наводе и на закључак да је већи део улагања долазио 
из јавног сектора, а мањи из приватног. За динамичнији привредни раст је не-
опходно повећавање дотока СДИ и ефикасније коришћење дознака. У периоду 
након 2008. сиромаштво на подручју КиМ је смањено, док је расподела дохотка 
егалитарнија, о чему сведочи смањење средње вредности Ђини коефицијента 
(с 30,2 у првом раздобљу на 28,6 у другом). Демографски показатељи говоре у 
прилог томе да се очекивано трајање живота повећало, али да су се стопа фер-
тилитета и наталитета, иако релативно високе, незнатно смањене током раздо-
бља 2009–2017. у односу на период 2003–2008. 

Што се тиче еколошких показатеља приметно је повећање потрошње елек-
тричне енергије (чак за око 25%) након 2008. године (у раздобљу 2009–2017). 
Међутим, оно што се не може оценити као позитивно је то да је порасло учешће 
потрошње енергије која се добија из фосилних горива, док је смањен удео по-
трошње енергије из обновљивих извора у укупној употреби финалне енерги-
је. Оно што је позитивно јесте смањење енергетске интензивности (потрошња 
енергије по јединици БДП-а).

Поређењем привреде КиМ с привредама других земаља из окружења (Ал-
банија, Србија, Босна и Херцеговина, Македонија, Црна Гора, Румунија, Бугар-
ска, Хрватска) долази се до закључка да КиМ има највишу царинску стопу, међу 
најнижима стопу пореза на доходак и стопу пореза на добит предузећа. Удео 
јавног дуга у БДП-у је најнижи међу земљама из овог узорка, као и стопа ин-
флације (мада се на КиМ као новчана јединица користи евро). Међутим, све то 
још увек не значи да се КиМ помера с последње позиције у окружењу када је у 
питању ниво привредног развоја, будући да има најнижу вредност БДП-а по 
становнику. Овоме у прилог говори и сценарио анализа будућег привредног 
раста земаља насталих распадом бивше СФРЈ, пошто се екстраполацијом раста 
БДП-а по стопама које су остварене у претходном периоду (1991–2010. и 2005–
2010) долази до закључка да КиМ неће успети ни до 2022. године да значајније 
смањи заосталост у достигнутом нивоу привредног развоја за осталим бившим 
административно-територијалним јединицама СФРЈ.

Да будуће економско напредовање КиМ највероватније неће бити изра-
зито динамично може да се наслути и из читавог спектра релевантних налаза 
до којих смо у овом истраживању дошли анализирајући различите композит-
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не индексе. На основу компетентних анализа и истраживања представљених 
у раду закључује се да КиМ спада у подручје које се сврстава у ред делимично 
слободних, затим да ситуација није повољна у области партиципације и одго-
ворности, те у домену владавине права и контроле корупције. Ситуација на 
подручју КиМ је забрињавајућа када је у питању опасност од терористичких 
активности, будући да је вредност глобалног индекса тероризма велика у поре-
ђењу с другим државама из региона, као и да је КиМ уз Србију једино подручје 
на којем је у 2018. у односу на 2017. годину дошло до повећавања вредности 
овог показатеља, односно до погоршања стања у овој области. Исто тако, ин-
декс перцепције корупције на подручју КиМ у 2018. години узима вредност 37, 
што ово подручје сврстава међу оне с највишом перцепцијом корупције у ода-
браној групи земаља. 

Према квалитету нације КиМ је најлошије позиционирано међу одабра-
ним земљама. Вредност индекса квалитета нације за подручје КиМ је 23,8 у 
2017. години, док је у истој години просечна вредност индекса за 9 анализира-
них земаља 47,3. КиМ бележи најнижи ниво индекса људског развоја (0,739) у 
поређењу с другим земљама (просек за ових 9 земаља је 0,789). 

По питању економских слобода, КиМ с вредношћу индекса од 67 спада у 
групу умерено слободних земаља. При томе, најлошије перформансе КиМ има 
у области владавине права, а потом у домену отворености тржишта. Најлошије 
димензије индекса економских слобода КиМ су финансијске слободе и инте-
гритет владе.

Композитни индикатор бруто национална срећа (Gross National Happiness 
– GNH), односно тзв. индекс среће, који се израчунава и прати за више од 
150 земаља света у студији која носи назив „Извештај о срећи у свету” (World 
Happiness Report) указује на то да су људи најсрећнији у Румунији и на КиМ. 
Просечна вредност индекса среће за ових 9 земаља је 5,278, што значи да су 
људи који живе на подручју КиМ срећнији од просека (5,662). КиМ на овој ранг 
листи заузима релативно високо 66. место. 

Када су у питању медијске слободе, закључак је да је КиМ побољшало сво-
је стање у овој области у 2018. у односу на 2017. годину. Исто тако, види се да 
је ранг КиМ-а 78, што је приближно позицијама које имају Албанија и Србија 
(без КиМ).

Што се тиче степена толеранције, у раду се дошло до закључка да је по-
ложај припадника геј популације најлошији на подручју КиМ у поређењу с 
другим земљама из окружења, док на јединственој листи КиМ заузима тек 116. 
место од укупно 127 рангираних суверених субјеката и ентитета. Ово указује 
да је на територији КиМ присутан низак степен толеранције и висок ниво дис-
криминације. 
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SUMMARY: This paper analyzes the demographic, economic, social and environmental 
aspects of the development of Kosovo and Metohija in the period from 2003 to 2017. First, an 
overview of the current situation regarding the basic macroeconomic indicators in the province 
of Kosovo and Mehohija is provided. This is followed by an analysis of the dynamics of the most 
important demographic, economic, social and environmental indicators for the observed period. In 
addition, a comparative analysis of the dynamics of the relevant indicators for Kosovo and Metohija 
and the region is given.

The main objective is to come up with an objective assessment of the development flows on 
the territory of Kosovo and Metohija, to the extent permitted by the available data. The research 
is based on data from the World Bank database, the International Monetary Fund database, other 
relevant international sources, as well as the Kosovo Statistics Agency, which is under the authority 
of the secessionist authorities on the territory of Kosovo and Metohija.

The paper provides a critical analysis of the relevant findings of empirical works that studied 
the relationship between economic growth (and development) and its main determinants in the 
province of Kosovo and Metohija in greater detail.

In that sense, the effects of foreign direct investments, remittances from abroad, public expen-
ditures, international trade, etc. on the economic growth of Kosovo and Metohija during the period 
2003-2017 are also considered, along with the scope of the gray economy in the overall economic 
activity.

The paper gives a brief overview of the specificity and results of the process of privatization of 
social enterprises on the territory of Kosovo and Metohija.

In addition, the structure and dynamics of demographic and other social indicators are also 
analyzed. To the extent possible, development trends on the territory of Kosovo and Metohija are 
also considered, comparing their features before and after the proclamation of so-called independ-
ence on the part of the secessionist structures (2008) on the soil of Serbia’s southern Autonomous 
Province.

KEY WORDS: Kosovo and Metohija, development ranges, global indices, research overview, 
post-Yugoslav context, geopolitical projects
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САЖЕТАК: Аутори разматрају питања економске и друштвене одрживости Косова и Мето-
хије (КиМ) имајући у виду два могућа основна сценарија: први – пуна независност КиМ, други – 
јака аутономија унутар државе Србије. Економска и друштвена одрживост анализирају се из угла 
економских показатеља (стране директне инвестиције, спољнотрговинска неравнотежа, јавни дуг, 
ефекти приватизације) и друштвених показатеља међу којима се посебно анализирају демограф-
ска кретања и економске миграције, незадовољство грађана, квалитет здравства и проблеми одр-
живог развоја животне средине. Сви аргументи, а нарочито економски и демографски, упућују 
на логичан закључак да у дугом року расте вероватноћа прихватања другог сценарија у оквиру 
албанске друштвене заједнице, јер је први сценарио економски и друштвено неодржив.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: економска одрживост КиМ, демографска кретања, сценарији будућности 
Косова и Метохије, макроекономски показатељи привреде КиМ, здравствени систем, очување 
природне средине

УВОД

Међународне глобалне организације као што су Римски клуб, а затим и Ује-
дињене нације, још током седамдесетих и осамдесетих година прошлог века, поче-
ле су да развијају концепт одрживог развоја света, суочене с проблемима економије 
(први и други нафтни шок, напуштање Бретонвудског система, пораст међународ-
не економске несигурности, растуће загађење животне средине) и тако је настао 
документ Границе раста, а затим и Резолуција Генералне скупштине УН од одржи-
вом развoју из 1987. [Поповић 2008: 282]1. Ови документи су све снажније почели 
да промовишу концепт о одрживом развоју који подразумева три компоненте: еко-
номски раст, раст друштвеног благостања људи и животног стандарда и равно-
меран развој уз дугорочно очување и унапређење животне средине. 

1 Документ Границе раста урађен је као извештај за потребе Римског клуба.
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Тако је концепт одрживости укључио:
l Економску одрживост (дугорочни циљеви раста и развоја, пораст БДП, 

раст незапослености и животног стандарда, смањење економске неразвијено-
сти и већа равномерност у расподели дохотка),

l Друштвену одрживост (квалитетно образовање, квалитетна здравстве-
на заштита, пораст очекиваног трајања живота, смањење сиромаштва, већа до-
ступност културних добара, квалитетна и широка социјална заштита и соци-
јално осигурање, очување културног наслеђа),

l Еколошку одрживост (развој уз очување ресурса за будуће генерације, 
интеграција економских, еколошких и социјалних фактора развоја, очување и 
заштита животне средине, рационално коришћење природних ресурса, очу-
вање флоре и фауне, примена технологија с високим еколошким стандардима, 
производња здраве хране и еколошких добара).

Још током периода у коме је КиМ био у саставу Краљевиние СХС и после 
1945. као аутономна покрајина у саставу Србије и СФРЈ, поставило се питање еко-
номске, друштвене и еколошке одрживости КиМ. Постоје бројни разлози за оправ-
даност питања одрживости КиМ. Наводимо неке од најзначајнијих аргумената:

l КиМ никада није била самостална држава2, већ територија у саставу Ср-
бије, СФРЈ, а пре тога територија у саставу Отоманске империје;

l То је била територија која је у економском смислу била најзаосталији део 
Србије, Југославије и економски најнеразвијеније подручје Европе;

l Почев од 1912. када излази из састава Отоманске империје, КиМ у еко-
номском смислу зависи од економске помоћи и трансфера акумулације из Ср-
бије, а то је нарочито изражено у периоду после 1945. када су коришћени бројни 
инструменти за пренос средстава који су омогућили нешто динамичнији при-
вредни развој до 1990. године;3

l Ниво привредне активности је изузетно низак, стопа незапослености је 
веома висока (око 50%), висока је стопа сиромаштва (око 50% и 12% становни-
штва у екстремном сиромаштву); постоји недовољно снабдевање електричном 
енергијим, пад индустријске производње, пад у нивоу пољопривредне актив-
ности;

l Одсуство и слаб ниво развоја инфраструктуре, али и тржишне инфра-
структуре, неразвијеност економских и политичких институција, одсуство еко-
номских правила, владавина неформалне економије, висок удео шверца, сиве 
економије, значајан утицај криминала, организованог криминала и корупције;

l Зависност од стране помоћи за алиментирање буџета и одржавање соци-
јалних институција, низак ниво страних директних инвестиција, опадање спољ-
не помоћи, слабо развијен финансијски и банкарски сектор, недовољан приступ 
страним изворима финансирања, пораст јавног дуга и међународне задужено-
сти, неефикасан правни систем и одсуство владавине права [Поповић 2008];

2 В. прилог Мирчете Вемића и Сузане Ловић, Европске карте Косова к Метохије кao примарног језгра 
Старе Србије од 16. до 20. века у овом Зборнику, стр. 171 до 196.

3 Детаљније видети у: [Dželetović 2018: 321–343], као и у: [Васић 2004: 160–161].
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l Квалитет образовања је изузетно низак, слаба је и недовољна здрав-
ствена заштита, здравственом заштитом је обухваћено тек 20% становни-
штва, постоји мањак лекара, опреме и болничких институција, велики део 
становништва лечи се у приватном сектору, или се лечи у Србији и региону 
бивше СФРЈ; 

l КиМ је квазидржава која има независност без суверенитета, није члани-
ца УН и било које важније међународне организације и мултилатералне инсти-
туције, нити то може постати без сагласности Србије, а то повећава незадовољ-
ство, како политичких структура, тако и обичног народа, јер се више очекивало 
од самопрокламоване независности.

После агресије НАТО-а на Србију 1999. КиМ је потпало под управу УН-
МИК, а 2008. године прогласила независност коју је признао мањи број држава 
чланица УН. У међувремену, КиМ није изабрана у чланство УНЕСКО и Ин-
терпола, а више од 10 држава повукло је међународно признање и тај процес се 
наставља. Преговори у Бриселу нису донели пуноправно чланство у УН, а Срби 
су незадовољни, јер није дошло до стварања Заједнице српских општина. Про-
кламовани циљ међународне заједнице – „Стандарди пре статуса”, постепено је 
замењен политиком стицања независности и Косово се од слабе државе прео-
братило у „заробљену” и нефункционалну квазидржаву. Процес преговарања 
стога актуелизује неколико могућих сценарија политичке будућности Косова 
и Метохије, а њихова реализација у тесној је корелацији са могућностима еко-
номске одрживости. Стога ћемо у наставку анализирати те могућности.

МОГУЋИ СЦЕНАРИЈИ БУДУЋНОСТИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

У начелу су могућа два сценарија политичке и економске будућности Ко-
сова и Метохије4:

l Први сценарио – Косово постаје међународно призната држава, терито-
ријално се разграничава са Србијом и постаје пуноправна чланица ОУН и дру-
гих међународних организација и институција. 

У оквиру овог сценарија могућа су три подсценарија будућег економског 
и политичког развоја:

1. Да Косово врло брзо покрене процес уједињења с Албанијом и стварања 
Велике Албаније, што се већ сада наговештава споразумом влада Албаније и 
Косова, брисањем граница и успостављањем царинске уније, мимо свих међу-
народних правила, начела и споразума. Тада би се питање економске одрживо-
сти Косова скинуло с дневног реда, јер би таква територија могла да економски 

4  Могуће економске сценарије будућности КиМ анализирао је и [Поповић 2008: 294–297]. Уз подр-
шку Фондације за отворено друштво Србије 2018. године појавио се документ групе аутора из Ре-
публичког завода за статистику [Ковачевић и др. 2018]. Не можемо детаљније улазити у саржај овог 
документа, али он у основи анализира економске и демографске ефекте сценарија „разграничења” 
(тзв. реални сценарио) и сценарија статуса кво (замрзнути конфликт), наводећи аргументе у корист 
„реалног” сценарија.
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опстане и да се развија на друштвено одржив начин. Овде је кључно питање да 
ли је такав сценарио политички реалан и може ли бити прихватљив, не само за 
Србију и суседе Велике Албаније, већ и за читаву међународну заједницу.

2. Други подсценарио подразумева да КиМ не постане део Велике Албаније, 
већ да настави самосталан политички развој као посебна држава, али у некој 
врсти економске самодовољности, аутаркије и изолације.

3. Трећа могућност је развој отоворене, тржишне привреде, интегрисане у 
међународне економске токове (европске и регионалне) и постепено укључива-
ње у процес европских интеграција; (таксе од 100% уведене на робу из Србије 
као да одбацују могућност реализације једног оваквог подсценарија).

l Други сценарио – Косово и Метохија је у складу с Уставом Србије и Ре-
золуцијом 1244 СБ УН, аутономни део државе Србије, с јаком аутономијом за 
албанску већину, и с аутономијом српске мањине унутар албанске аутономије. 
И у овом сценарију могућа су два подсценарија:

1. Држава Србије има само основне функције на нивоу државе као целине 
и ограничен трансфер средстава: контрола граница, одбрамбена и безбедносна 
политика, спољна политика, заједничка валута, основни елементи заједничког 
тржишта (спољнотрговинска политика, фискална политика, монетарна поли-
тика, тржиште рада).

2. Виши степен економске и политичке интеграције уз заједничку соци-
јалну, здравствену и образовну политику и значајнији трансфер средстава за 
потребе привреде и друштва КиМ.

У овом тренутку, други сценарио није превише реалан, ако се има у виду 
расположење (још увек најутицајнијег дела) међународне заједнице (САД, В. 
Британија, ЕУ), као и ставови косовских политичких партија и јавног мњења. 
Међутим, наводимо неколико битних елемената у прилог дугорочне оствари-
вости сценарија мирне реинтеграције, макар с првом верзијом слабије интегри-
саности КиМ у оквиру државног оквира Републике Србије:

l Други сценарио треба остваривати постепено, у дугом року, а дотле ићи 
на стратегију „замрзнутог конфликта” из угла преговарачке позиције Србије, за 
коју би било неприхватљиво разграничење и чланство КиМ у ОУН;

l Следећи међународни чиниоци могу ићи на руку овом сценарију: ства-
рање мултиполарног света, јачање политичке и економске позиције Русије и 
Кине (које се противе независности Косова), постепено повлачење САД (под 
Трампом) с Балкана, из Европе и из мултилатералних организација и спора-
зума, дугорочна криза и могући распад ЕУ, или њена трансформација у лабави 
конфедерални савез суверених европских држава, нови избори за Европски 
парламент у мају 2019. који могу довести до значајних политичких промена у 
профилу, структури, природи и мисији ЕУ, пораст броја држава које повлаче 
међународно признање Косова као последицу нарасле мултиполарности света 
и напора српске дипломатије;

l Растућа економска и друштвена неодрживост косовске независности ко-
јој ће на дуги рок недостајати међународна економска подршка за алиментира-
ње буџета и пензијско-социјалних фондова; 
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l Додатни пад квалитета образовања, здравства, социјалних услуга на КиМ 
и растуће незадовољство квалитетом живота становништва КиМ; премда нема 
отворене побуне, истраживања јавног мњења региструју пораст незадовољства 
квалитетом живота, а инидиректна потврда тога је и растући ниво економских 
емиграција изван КиМ; 

l Територију КиМ је само у две године (2015–2017) напустило више од 200 
хиљада становника [Dželetović 2018: 321–343; Кршић 2018: 153–79]; наговеште-
на визна либерализација с ЕУ, (коју управо одлаже ЕУ), само би додатно убрзала 
тај процес; нека истраживања демографских кретања показују да до 2060. на 
КиМ не би живело више од 500 хиљада становника, а зна се да је манипулација 
бројем албанског живља један од крунских аргумената за стицање међународне 
независности; ако се томе дода и чињеница да је наталитет на КиМ драстич-
но пао и да демографска кретања попримају карактеристике уобичајене за све 
европске земље, то овим аргументима даје још већу снагу;

l У дугом року, то би могло да отвори процес доласка на политичку сцену 
КиМ оних снага које су за преговоре са Србијом унутар другог сценарија, јер 
први сценарио постаје економски неодржив, а други сценарио отвара могућ-
ност економских трансфера из Србије и квалитетнијег друштвено-економског 
живота уз јаку аутономију за већински албански живаљ5.

АНАЛИЗА ЕКОНОМСКЕ ОДРЖИВОСТИ РАЗЛИЧИТИХ СЦЕНАРИЈА

У овом делу рада навешћемо детаљније аргументе у прилог тезе да је КиМ 
као независна држава чланица ОУН, економски неодржива. Као основа, послу-
жиће нам неколико табела које добро илуструју садашњу економску ситуцију 
на КиМ и зависност од трансфера новца (било из Србије, СФРЈ, или међународ-
не заједнице).

Табела 1. Учешћа бивших југословенских република и покрајина у укупним 
давањима и примањима по основу савезних прописа, 1981–1988, у %

Укупна давања, примања = 100

Републике и покрајине (Р и П) Даје Прима 2:1

Босна и Херцеговина (БИХ) 11,22% 19,00% 1,69

Црна Гора (ЦГО) 2,02% 5,76% 2,84

Хрватска (ХРВ) 25,01% 13,86% 0,55

Македонија (МАК) 5,53% 9,14% 1,65

Словенија (СЛО) 19,48% 10,51% 0,54

5 У разматрању реалистичности сценарија о будућности КиМ корисно је погледати и следећи доку-
мент: Влада Републике Србије (2007). Стратегијa дугорочног економског развоја српске заједнице 
на Косову и Метохији, Службени гласник РС, бр. 21/2007.

Економска (не)одрживост Косова и Метохије
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Републике и покрајине (Р и П) Даје Прима 2:1

Србија (СРБ) 35,14% 35,87% 1,02

Централна Србија (ЦЕС) 23.98% 11,95% 0,50

Косово и Метохија (КиМ) 1,68% 20,42% 12,14

Војводина (ВОЈ) 9,48% 3,49% 0,37

Извор: [Оцић 2007: 342]. 

Табела 2. Учешћа недовољно развијених подручја у расподели средстава Фонда

Недовољно  
развијена подручја 1966–1970 1971–1975. 1976–1980. 1981–1985. 1986–1990.

Босна и Херцеговина 30,7% 32,4% 30,5% 27,4% 25,2%

Црна Гора 13,1% 11,4% 10,8% 9,7% 7,8%

Македонија 26,2% 22,9% 21,8% 19,4% 18,9%

Косово и Метохија 30,0% 33,3% 37,1% 43,5% 48,1%

Извор: [Поповић 2008: 95].

Табеле 1 и 2 показују да је КиМ током 80-тих година, (у јеку великих сукоба) 
примала чак 12 пута више средстава него што је давала и то великим делом из Фон-
да Федерације за кредитирање бржег развоја привредно недовољно развијених ре-
публика и аутономних покрајина. Од укупних средстава које је примила покраји-
на, износ тих средстава кретао се од 30% до чак 48%. Уз то, кредити Светске банке у 
том периоду учествују с више од 41% у укупним развојним средствима Покрајине.

Вредност просечног производног коефицијента, опадала је почев од 1953. 
указујући на дугорочно опадајућу ефикасност производње и коришћења сред-
става, а од 1987. већ је била на половини своје првобитне вредности. Средства 
Фонда трошила су се на социјалне издатке, плате, покриће губитака предузећа. 
Подаци показују да је у јавним службама радило 25% радног становништва, а 
југословенски просек је био 17%, док је наставног особља било 7 пута више од 
југословенског просека [Оцић 2007: 341–352].

Према бројним проценама у периоду 1960–1990. година, у покрајину уложено 
више од 17 милијарди долара који су тада имали већу куповну моћ него данас. Поред 
средстава из Фонда федерације, давана су бесповратна средства за финансирање 
социјалних служби, али и низ олакшица царинске и фискалне природе, спровођене 
мере фискалне консолицације, буџетске алиментације, исплата обавеза по иностра-
ним кредитима у име КиМ. Само у периоду 1990–1992. Србија је за исплату плата и 
пензија Албанцима на Косову издвојила тадашњих 10 милијарди динара; овај номи-
нални износ могао би се претворити у реални ако би се  динари на годишњем нивоу 
(по курсу средином године) прерачунали у немачке марке.  За исплату пензија на 
Косову током 90-тих година издвојено је 1,56 милијарди немачких марака.
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Табела 3. Директне стране инвестиције по земљама

2011 2012 2013 2014 2015 2016

EUR million

Пет првих земаља

Швајцарска 31 44 42 38 73 62

Турска 35 66 89 20 55 35

Велика Британија 80 14 11 (40) 27 33

Немачка 67 50 22 29 45 29

Албанија 11 5 19 20 40 29

Укупно првих пет земаља 224 178 182 69 240 187

Остале земље 161 51 98 83 69 48

ТОТАЛ 384 229 280 151 309 235

Извор: [Investment in Kosovo 2017: 13].

На основу расположивих података, види се да је у периоду 1999–2005. 
обим страних инвестиција износио 2,5 милијарди евра, да је 2006. износио 300 
милиона евра, 2007. чак 440 милиона евра, а да је у годинама после 2011. опадао 
што се и може видети из табеле 3 [Investment in Kosovo 2017; Dželetović 2018]. 
Грубе рачунице показују да је у периоду 2006–2018. обим страних инвестиција 
износио близу 3,5 милијарди евра. Имајући у виду макроекономске показатеље, 
јасно је да средства нису усмерена на пораст ефикасности, привредни раст, раст 
животног стандарда и пораст запослености. Премда цифра од 6 милијарди евра 
није коначна, јер њој треба додати донаторску помоћ (само ЕУ је до 2006. годи-
не донирала више од 1,8 милијарди евра) и пораст међународне задужености 
(видети табелу 4), незадовољство квалитетом живота је велико, што илуструје 
податак да је само у две године (2016–2017) КиМ напустило више од 200 хиљада 
становника, што је огромна бројка ако имамо у виду чињеницу да у Покрајини 
не живи више од милион становника (еквивалентна бројка економских емигра-
ната за Србију била би 1,5 милиона становника).

Спољни дуг (према званичним подацима косовских институција) нара-
стао је до 2017. на 425 милиона евра, а укупни дуг на готово једну милијарду 
евра и виши је од званичних 15% БДП који је иначе веома низак! Прави по-
казатељ економске немоћи, ниске међународне конкурентности и практичног 
одсуства економске активности јесте салдо трговинског биланса: 2001. године 
КиМ је извезла робу за 10 милиона евра (некад је само „Трепча” имало извоз од 
290 милиона долара), а увезла робу за 684 милиона евра. У 2016. години трго-
вински дефицит је достигао чак 2,5 милијарди евра (око 50% БДП), што је ци-
фра која говори о потпуној економској неодрживости такве економије. Стање 
у 2017. и 2018. се извесно погоршало, а притом није узет у обзир дефицит би-
ланса текућих трансакција који је још неповољнији! [Investment in Kosovo 2017; 
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External Trade Statistics – December 2017; Krasniqi и др. 2017; Тромесечни подаци о 
укупном дугу, трећи квартал 2017].

Овако негативну слику економског стања Покрајине треба употпунити 
следећим чињеницама:

l На КиМ не ради више од 90% некадашњих друштвених предузећа 
[Dželetović 2018];

l Према подацима Transparency International КиМ се налази на 95. месту 
по индексу корупције који износи тек једну трећину у односу на идеални ниво;

l У извештају Doing Business за 2018. КиМ је рангиран на 40. месту. Страни 
инвеститори привредно окружење сматрају веома ризичним за значајно и ду-
горочно инвестирање [Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs 2017];

l Пословном климом доминира атмосфера корупције, организованог кри-
минала и „заробљене” државе, при чему су извештаји страних агенција сигурно 
повољнији од стварног стања у покрајини;

l Пословну климу додатно погоршава нерешен статус КиМ, одсуство вла-
давине права, изражена дискриминација према неалбанском становништву, 
висока политичка нестабилност, протести унутар и изван парламента, непо-
штовање правних норми и стандарда, мали удео активног становништва, не-
квалификована радна снага, неефикасна привредна структура;

l Економија је потпуно зависна од спољне помоћи за покриће буџетских 
издатака и високог дефицита трговинског и текућег биланса; притом, спољна 
помоћ и СДИ значајно опадају током времена;

l Таксе које су од стране привремене администрације Косова наметнуте на 
робу из Србије имају изузетно негативне ефекте и на саму привреду КиМ, јер из 
Србије увози робу у вредности од 300 милиона евра, што је готово 14% укупног 
увоза, а увози и енергију чији се удео у зависности од сезоне креће између 15% 
и 40% укупних енергетских потреба;

l Двојно законодавство и подељене надлежности између УНМИК и косов-
ских централних и локалних институција.

Још 2007. ММФ је констатовао да је економија КиМ неодржива и навео 
три разлога: низак ниво привредне активности и индустријске произовдње 
(практично не постоји), низак ниво страних директних инвестиција (СДИ) и 
низак ниво извоза уз огроман спољнотрговински дефицит [ММФ: Косово не 
може да се издржава, 2007]. Више од 80% робе се обезбеђује из увоза; пореска 
евазија је велика, а главни фискални приходи су наплата царина и акциза на 
административним пунктовима. Био је пројектован раст БДП од 10% годишње, 
али је остварен испод 5% и КиМ је наставила да заостаје за очекиваним циље-
вима одрживог развоја. Према проценама Светске банке, будући статус КиМ, 
чак и у случају стицања пуне независности, не би имао значајнијег утицаја на 
побољшање економских показатеља. Проблем сервисирања дугова и старе де-
визне штедње остаје парактично нерешив.

Према подацима косовске Агенције за статистику, БДП КиМ за 2018. 
прелиминарно је процењен на 6,28 милијарди евра, а јавна потрошња на око 
1,8 милијарди евра [Krasniqi и др. 2017]. Имајући у виду званичне податке 
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о броју становника (близу 1,9 милиона становника), можемо направити по-
ређење са Србијом. Наиме, БДП Србије је око 42 милијарде евра, а јавна по-
трошња (буџетска) око 10 милијарди евра, број становника око 7,5 милиона. 
Једноставним упоређивањем уочавамо да је број становника Србије четири 
пута већи од броја становника Косова и Метохије, али је јавна потрошња 
већа шест пута, а БДП већи готово седам пута! Све то указује на чињеницу 
да је КиМ економски неодржива као самостална држава без спољне алимен-
тације и стога економска реалност оснажује аргумент да је први сценарио 
потпуне косовске независности економски тешко остварив, осим по цену 
дугорочног пада животног стандарда и немогућности извршавања социјал-
них обавеза и сервисирања спољног и унутрашњег дуга. Постоје чак и знатно 
мање самосталне државе на свету, али су економски одрживе, јер ресурси, 
макроекономски показатељи и ниво привредне активности обезбеђују нор-
малан раст, сервисирање обавеза и равнотежу кључних показатеља у односу 
на број становника. Сценарио у коме би КиМ као део територије Србије, био 
делом издржаван од целине српске привреде, обезбедио би одрживи економ-
ски раст и на дуги рок има шансе као политичка опција и код грађана Косова 
и Метохије.

ДРУШТВЕНА ОДРЖИВОСТ

Да бисмо анализирали друштвену одрживост КиМ у контексту понуђених 
сценарија, узећемо у обзир неколико показатеља поткрепљених статистичким 
аргументима: 

1. Статистику радне снаге и ефекте економских емиграција,
2. Стање у здравству са подацима о истраживању јавног мњења и задовољ-

ству грађана КиМ,
3. Стање у области заштите животне средине и дугорочне еколошке одр-

живости.
По статистикама Анкете о Радној снази за други квартал 2017. године, мо-

жемо истаћи следеће показатеље [Анкета о радној снази K2 – 2017]:
l Стопа незапослености је око 30%,
l Изузетно је висока стопа незапослености младих и у узрасту 15–24 годи-

не износи скоро 51%,
l Готово трећина младих не похађа школу, нити је завршила икакву обуку,
l 43% становништва је активно, од тога трећина је незапослена,
l Готово две трећине је радно способно становништво; КиМ је регион с 

најмлађим становништвом; ово додатно оптерећује економију, јер је полови-
на младих незапослена, а стопа привредне активности (индустрије), изузетно 
ниска,

l Процент оних који имају стални радни однос је свега 29%, а чак 50% рад-
не снаге која нема стални посао није имало ни било какав уговор о раду [Џеле-
товић 2004: 137–52; Dželetović 2018].

Миленко Џелетовић / Бојан Димитријевић 73

Ови показатељи диктирају неколико основних закључака: стопа незапо-
слености је највиша у Европи и млађим људима намеће избор да напуштају зе-
мљу, или да зависе од социјалних фондова (који не постоје), или од својих ро-
дитеља који раде за ниске плате. Низак процент запослених са сталним радним 
односом указује на велику несигурност и економску неизвесност, што повећава 
незадовољство грађана. Подаци радне статистике упоредиви са Србијом, или 
знатно развијенијим земљама, упућују на закључак о социјалној и економској 
неодрживости друштва са оваквим показатељима. Без раста привреде и со-
цијалних фондова, није реално очекивати пораст запослености и побољшање 
животног стандарда запослених.

У помоћ ћемо призвати и демографске анализе, а основу представља сјајан 
рад пуковника Кршића о демографским кретањима на КиМ. Нарочито су за нас 
занимљиви подаци који се односе на економске емиграције становника КиМ. 
Ево кључних налаза овог рада [Кршић 2018].

1) Према последњим подацима (2018), на КиМ живи око 1,8 милиона Ал-
банаца (Шиптара, како иначе сами себе називају), а по свему судећи, бројка је 
вишеструко прецењена; још 2011. (последњи попис који су сами организовали), 
било је око 1,61 милион Албанаца; међутим, након окупације КиМ (2000. годи-
не под Бернаром Кушнером), пописано је само 800 хиљада људи!

2) Према изворима УН, на КиМ се годишње региструје број новорођених 
од 13 хиљада лица, а званични органи Косова дају бројку о чак 30 хиљада рође-
ња; разлика потиче од чињенице да се на Косову региструју сва рођена албанска 
деца (и она у тзв. дијаспори), а стварна, реална бројка је знатно нижа; имајући 
у виду стопу наталитета, ова бројка одговара броју становника који се креће 
између 900 хиљада и милион људи, што се лако показује упоређивањем са зе-
мљама истих, или сличних демографских карактеристика;

3) Још је упечатљивији податак о броју умрлих који није предмет манипу-
лације, јер показује да је број умрлих релативно константан и износи од 7.000 
до 8.500 лица у протеклих двадесетак година; упоређење са сличним земљама 
опет показује да укупан број становника у односу на број умрлих није већи од 
популације која броји до милион становника; овде посебно напомињемо да је 
животни век на КиМ најнижи у Европи са 69 година и чак нижи од светског 
просека који износи 71 годину;

4) Број становника КиМ стагнира од 2011, а ако се од стварног броја ро-
ђених одбију умрли, прираштај износи 4334 лица; од њих треба одбити број 
емиграната који износи 3251 лице и за 2016, годину тако долазимо до податка 
да се број становника КиМ повећава за 1038 лица годишње; овај показатeљ има 
тенденцију смањења! [Кршић 2018].

5) Процењује се да је у периоду од пет година (2012–2016) КиМ напустило 
132 хиљаде Албанаца, а стварне бројке иду и до износа од 200 хиљада, јер је део 
Албанаца напустио Косово на илегалан начин; то је бројка која показује да је за 
само 5 година покрајину напустило између 14% и 20% стварног броја становни-
ка! Вероватно нема бољег показатеља о стварном задовољству грађана КиМ и о 
економској и друштвеној одрживости овакве квазидржаве!

Економска (не)одрживост Косова и Метохије



74

6) Просечна старост супружника порасла је са 24 године, колико је из-
носила 1955. на 29 до 31 годину у 2016. години; временски интервал рађања 
је скраћен, а број вишеструких порођаја опао на европски ниво; демографске 
карактеристике просечне косовске породице све више добијају каркатеристике 
типичне за већину европских земаља, укључујући и Србију, што показује да је 
време демографске експанзије давно завршено!

7) Један од последњих и најважнијих закључака ове једноставне, али 
ефектне анализе, показује да ако се настави овакав тренд прираштаја и еко-
номских емиграција, број становника КиМ треба да се смањи за 60%, што 
значи да ће тада на Косову живети мање од 500 хиљада Албанаца [Кршић 
2018].

Ови подаци показују да: стваран број Албанаца на КиМ је преувеличан, 
а то је био један од крунских аргумената за освајање територије и за сецеси-
онизам; време ради за Србију, јер економске емиграције и нижи прираштај 
дугорочно смањују број Албанаца на КиМ; овоме треба додати и чињеницу да 
је број Албанаца у Албанији после транзиције опао за милион становника и 
да на Балкану нема више од четири милиона Албанаца; коначно, висока стопа 
економске емиграције потврђује економску и друштвену неодрживост КиМ, 
јер је знатно виша него у другим земљама Балкана које такође нису у повољној 
економској позицији када је реч о економским миграцијама.

Врло значајне индиректне показатеље расположења грађана и задовољства 
квалитетом живота и друштвених институција даје анкета „Пулс јавности” која 
се на 6 месеци (април–октобар) ради на основу подршке и методологије UNPD/
USAID, а испитује јавно мњење Косова о различитим питањима [Public Pulse 
12, 2016]. Резултати за 2016. врло су индикативни и посредно потврђују не само 
велико незадовољство грађана КиМ, већ и неодрживост сценарија косовске не-
зависности. Ево најзанимљивијих налаза:

l Свега 21% грађана задовољно је економском, политичком и друштвеном 
ситуацијом на КиМ;

l Индекс демократије (ИД) опао је за 6 месеци с 1,13 на 1,04, а индекс еко-
номског поверења (ИЕП), с 1,05 на 0,94; политичка и економска ситуција отада 
се само погоршавала;

l Свега 21% грађана задовољан је радом институција, а радом тужилаштва 
свега 16%; ово су убедљиви аргументи у контексту тезе о слабим институцијама 
и одсуству владавине права;

l 70% грађана није задовољно политичким процесом (то може имати 
везе и са политиком независности), а чак 52% грађана не верује у то да из-
бори могу ишта променити; низак степен поверења у изборни процес може 
указивати на потребу за променом политике и кључних носилаца политичке 
власти;

l Чак 76% грађана сматра да су највећи проблеми социјално-економске 
природе и незадовољно је начином на који се решавају;

l Три најзначајнија проблема за грађане КиМ су: незапосленост, висока 
корупција и здравство; о стању у здравству индиректно се може закључити на 
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основу чињенице да грађани сматрају здравство и правосуђе најкорумпирани-
јим областима косовског друштвеног живота;

l Коначно, визна либерализација са ЕУ, важна је за чак 90% грађана Косова 
(сетимо се интензитета косовских емиграција), а 42% испитаника верује да је за 
неуспех визне либерализације крива њихова влада која спроводи погрешну и 
неефикасну политику у односу на стандарде ЕУ [Public Pulse 12, 2016].

Посебан сегмент квалитета живота и одрживог развоја односи се на очу-
вање и заштиту животне средине, мудро и рационално коришћење природ-
них ресурса и заштиту здравља људи. Екологија је један од најважнијих стубова 
одрживог развоја. На Самиту Миленијума УН из 2000. године, дефинисано је 
осам кључних циљева међу којима је екологија један од најважнијих. Европска 
унија овом питању посвећује велики значај, а то је Поглавље 27 у преговорима 
о пуноправном чланству које садржи више од 500 правних аката који регулишу 
ову област. Извештај Ревизије о одрживости мера заштите животне средине на 
КиМ из 2016. садржи веома неповољне закључке, препоруке и налазе о ква-
литету животне средине [Одрживост националних мера за заштиту животне 
средине – Ревизија перформансе, 2016]:

l не постоји механизам стабилног финансирања заштите животне сре-
дине;

l примена основних мера захтева износ од 264 милиона евра за период од 
10 година, од чега 105 милиона евра треба обезбедити из буџета, а остатак из 
донација; међутим, у буџету је током једне године скупљено тек око 700 хиљада 
евра;

l у капиталном буџету за 2012. годину, од предвиђених 60 милиона евра 
за заштиту животне средине, чак 38 милиона евра отишло је за друге намене 
(експропријација); 

l у сектору заштите животне средине ради само 0,3% од укупног броја за-
послених на КиМ;

l не постоји фонд за заштиту животне средине, ниска је еколошка свест, 
слаба је координација институција и недовољан ниво информисаности, није 
примењен принцип да загађивач плаћа; 

l постоји велики број илегалних депонија; има чак 110 загађених зона (hot 
spot), од којих су 28 врло опасне; само за третирање воде треба око 1,5 милијар-
ди евра;

l веома је висок ниво болести услед загађења животне средине, укључују-
ћи и последице бомбардовања осиромашеним уранијумом.

l Још 2001. у извештају Стратешке процене животне средине на Косову, 
[Стратешке процене животне средине на Косову 2001] констатовано је да по-
стоје проблеми са загађивањем у индустријским погонима, недостатак воде за 
пиће, неадекватно управљање отпадом. Земљиште је загађено тешким мета-
лима, јаловином и пепелом од електрана, а ситуација је веома неповољна и у 
шумарству. Загађени су водени токови, нарочито уз термоелектране и погоне 
рударства. Мање од 50% градског становништва користи водовод, а процент 
на селу је мањи од 10%. Термоелктране емитују огормну количину отровних 
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гасова, а степен загађености ваздуха такође је веома висок. Посебан проблем 
је „Трепча”6 која са застарелом технологијом у великој мери угрожава живот-
ну средину. Током НАТО агресије на СР Југославију, на териоторију КиМ пало 
је више од 10 тона осиромашеног уранијума, а погођено је између 30 и 1300 
микролокација. Упркос разминирању, осиромашени уранијум има дугорочно 
несагледиве последице на здравље људи, јер је канцер у порасту у читавој Ср-
бији, а нарочито на КиМ, што потврђује и чињеница да су масовно оболели 
италијански војници из НАТО контингента на Косову. Перспектива је примена 
чисте технологије, еколошка заштита, примена „интегралне контроле загађи-
вања”, пореске олакшице, субвенције и трансферабилне дозволе, али је КиМ 
још у почетној фази примене ових софистицираних и скупих стандарда који 
захтевају милијарде долара средстава. Масовно напуштање КиМ добрим делом 
је и последица страха од пораста малигних обољења услед последица НАТО 
агресије [Поповић 2008].

Коначно, навешћемо само неке упоредне податке о стању здравства Србије 
и КиМ, као и неке реултате истраживања јавног мњења који индиректно говоре 
о стању здравства на КиМ [Krasniqi и др. 2017]. Ако пођемо од званичне чиње-
нице да је становника КиМ око четири пута мање него становника Србије, тре-
ба нагласти да је удео трошкова здравства у Србији око 10% БДП (4 милијарде 
евра), а удео трошкова здравства на Косову и Метохији око 200 милиона евра, 
или 11% косовског буџета. То је чак 20 пута мање него у Србији, а сложићемо се 
да стање здравства у Србији није добро. Треба нагласити да је Србија притом, 
по издвајањима на нивоу просека већине земаља ЕУ (Немачка издваја 11% БДП 
за здравство), а знатно више издваја од земаља у региону (Албанија, Македо-
нија, Црна Гора, дају око 6% БДП за здравство). Ситуација је врло неповољна 
за здравство Косова ако упоредимо број лекара у Србији – око 30 хиљада 2017. 
према 3600 лекара на КиМ у 2016. што је однос од 9 према 1. Притом, лекари у 
Србији у великом броју последњих година одлазе у иностранство. Ово је врло 
карактеристичан податак који говори о стању здравства на Косову и неодржи-
вости здравственог система [Здравље – Косовско здравље на рентгену, 2017]. 
Мањак кадрова, недостатак лекара, слаба опремљеност болница, лоше стање 
здравствених установа и недостатак специјализованих институција и модерних 
дијагностичких средстава, само су неки од најзначајнијих проблема косовског 
здравства. На основу записника из Скупштине Косова (2013) [Велика изборна 
питања: Здравство 2017] може се закључити да су поред наведених проблема 
присутни корупција, бројне афере, лоше управљање и потреба за коренитом 
реформом здравства у циљу његове веће доступности грађанима. Неки од уче-
сника расправе су навели да се последњих година троши 50–80 милиона евра на 
трошкове лечења у регији (читај, претежно у Србији). Из скромних здравстве-
них статистика (Статистички годишњак Косова за 2018.) може се прочитати да 
број оболелих од малигних обољења нагло расте после 2012. са нивоа од 1588 
оболелих на 2500 током 2016. што је за пет година раст од 60%. Имамо разлога да 

6  О томе подробније у: [Палаирет 2007: 247–256].
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верујемо како ове статистике потцењују стварни број оболелих, а нарочито уз-
роке пораста броја оболелих. Истраживања показују да за оболеле од рака пуни 
третман лечења кошта 50.000 евра годишње, што већина болесника не може да 
плати.

У истраживању јавног мњења „Пулс јавности” које спроводе UNDP/
USAID, из октобра 2013. [Strategija za zdravstvo na Kosovu: Zadovolјstvo 
zdravstvenim uslugama i stavovi o prisutnosti korupcije u zdravstvu 2013] има не-
колико упечатљивих података који индиректно сведоче о стању здравства на 
КиМ. Наиме, 28% испитаника уопште не користи здравствене услуге, јер не 
може да их плати, а чак 95% становништва купује здравствене услуге. Разли-
читим видовима здравствених услуга незадовољно је између 50% и 62% анке-
тираних, а занимљиво је да је број задовољних у Митровици 90% што упућује 
на закључак о вишем нивоу услуга у овом стратешки важном граду за Србе 
и Албанце. Испитаници истичу да су главни проблеми недостатак стручних 
кадрова, недовољна техничка опремљеност и лоше стање објеката. Корупци-
ју пријављује свега 0,5% испитаника. Само 15% испитаника има здравствено 
осигурање, а 85% њих нема никакво осигурање, што је изузетно висок процент 
[Public Pulse 12, 2016].

Овом приликом нећемо се детаљније бавити питањима образовног систе-
ма, његовог квалитета и проблема, чињеницом да је приватизација изведена 
методом spin-off дала катастрофалне резултате у погледу ефеката и ефикасно-
сти пословања, подацима који показују да већина предузећа пре почетка суко-
ба више не ради осим великих јавних предузећа [Kosovo Edition: Private Sector 
Development 2007], као ни подацима који указују на неодржив ниво издатака 
за пензионо и социјално осигурање. Наводимо само податак (званичне косов-
ске статистике) да је близу 18% становништва испод границе сиромаштва, да је 
5,2% екстремно сиромашно, а да GINI коефицијент током година бележи раст 
што указује на све веће социјалне неједнакости и на материјално раслојавање 
унутар друштвене заједнице [Krasniqi и др. 2017]. Стога сви ови аргументи 
додатно упућују на закључак о друштвеној неодрживости сценарија поптуне 
косовске независности. Демографски, социјални, здравствени, еколошки и еко-
номски фактори дугорочно раде против косовске независности и повећавају 
шансе да се у будућности направи историјски компромис са оним албанским 
политичарима на КиМ који би обезбедили опстанак свог становништва у ауто-
номији унутар државног оквира Србије.

ЗАКЉУЧАК

Косово и Метохија је саставни и неотуђиви део Србије, а територија Ре-
публике Србије је јединствена и недељива. Правни оквир унутар кога је мо-
гуће решавати питање статуса КиМ је Устав Републике Србије и Резолуција 
1244 СБ УН. Косово и Метохија је од највећег приоритета за државу Србију, 
јер је темељ њеног идентитета, колевка њене државности, духовна вертикала и 
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симбол опстнка. Тај простор има пресудан значај за Србију у геополитичком, 
територијалном, културно-духовном и статусном смислу. Разговори с пред-
ставницима Албанаца треба да се воде под окриљем УН, без икаквог времен-
ског и концептуалног ограничавања, а искључују територијално разграничење 
и пуно признање косовске независности. Договор треба градити у повољнијем 
геополитичком амбијенту, у околностима делимично замрзнутог конфликта, и 
у оквирима другог сценарија о аутономији албанске заједнице унутар државе 
Србије. Ниска стопа економске активности, одсуство индустријске производ-
ње, висока спољнотрговинска неравнотежа, катастрофални резултати прива-
тизације, растући јавни дуг и зависност од стране акумулације, висок степен 
корупције, владавина неформалних група и организованог криминала, непо-
стојање правне државе, економске емиграције, изузетно тешко стање друштв-
них делатности (здравство, образовање, социјална заштита, животна средина), 
неповољна демографска кретања, пораст сиромаштва и пад животног стан-
дарда грађана, хронично незадовољство обичних грађана на КиМ, упућују на 
коначни закључак о неодрживости сценарије пуне независности Косова, која 
је притом и политички немогућа без добровољног пристајања државе Србије. 
Стога међу албанским политичарима треба постепено тражити оне са којима 
бисмо корак по корак, вратили КиМ под окриље државе Србије и то потврдили 
новим историјским договором с легитимним представницима Албанаца. КиМ 
дугорочно треба да се развија као јака аутономија унутар Србије, с аутономним 
положајем српске заједнице у оквиру такве аутономије.
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SUMMARY: The authors assess questions regarding Kosovo and Metohija’s (K-M) economic, 
and social sustainability, in the context of two possible basic scenarios: one – the full independence 
of K-M, two – its substantial autonomy within the state of Serbia. Economic and social sustainability 
are analyzed from the standpoint of economic indicators (foreign direct investment, trade imbal-
ance, public debt, privatization effects) and social indicators, among which demographic shifts and 
economic migrations, citizen dissatisfaction, quality of health care and problems of sustainability 
of environmental development are specifically analyzed. All arguments, especially economic and 
demographic ones, point to a logical conclusion that, in the long term, there is a growing probability 
of acceptance of the second scenario within the Albanian social community, as the first scenario is 
economically and socially unsustainable.
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ЕТНИЧКИ АЛБАНЦИ НА КОСОВУ И У МЕТОХИЈИ:  
ДЕМОГРАФСКЕ ПРОМЕНЕ, 1948–2011. 
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САЖЕТАК: Број етничких Албанаца (албанске националне мањине или како их неки ауто-
ри називају Арбанаси, а сами се називају Шћипетари или Шиптари) на Косову и Метохији пред-
мет је манипулација дуже времена. 

Настоји се приказати да на КиМ живи знатно већи број Арбанаса од стварног, да се то ста-
новништво увећава великом брзином, да је удео српског становништва већ сад занемарив и да ће 
убудуће, како се прориче, стање бити још и горе.

 Ово треба да послужи као кључни аргумент да је Косово „изгубљено”, да је „мит” и да је „те-
рет” те да актуелна власт треба да нас „спасе” и откине део Србије (чији територијални интегритет 
гарантује Резолуција СБ 1244 и обновљено чланство у УН у границама Србије дефинисаним у 
СФРЈ) и поклони је Великој Албанији која је in statu nascendi.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Косово и Метохија, Србија, Велика Албанија, етнички Албанци у Србији, 
демографске промене, 1948–2011. 

КРАТАК ИСТОРИЈАТ

Први поуздан податак у 20. веку о броју етничких Албанаца/Арбанаса/Ш[ћ]
ип[е]тара на КиМ датира из пописа који је урађен у Краљевини СХС из 1921. годи-
не. Према том попису на територији данашњег КиМ живело је 439.010 становника. 
Према матерњем језику говорило је албански 288.907 (65,6), српски 114.095 (26%). 

Према попису у Краљевини Југославији из 1931. на је КиМ живело 552.064 
становника. Према матерњем језику: албански је говорило 331.549 (60,06%), а 
српски 180.170 (32,6%). Видимо да се у периоду од 10 година становништво уве-
ћало за 113.000 (25%). Број Шиптара је порастао за 43.000 (14%) али се њихов 
удео у укупном становништву смањио са 65% на 60%. Број Срба је порастао 
за 66.000 (58%). Уочи Другог светског рата, дакле, однос шиптарског и српског 
становништва био је 2:1.

Сви пописи становништва на КиМ после Другог светског рата у комуни-
стичкој Југославији били су у функцији спровођења задате политике увећања бро-
ја Шиптара као основе сецесије која ће уследити кад за то буде погодан тренутак.

Први послератни попис био је 1953. године. На КиМ је, према њему, жи-
вело 808.141 становника од чега је Шиптара 524.559, а Срба 221.312. Видимо да 
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се број Шиптара увећао1 за 193.010 (58%) у односу на стање из 1931, а број Срба 
за 41.142 (22%).

Према попису 1961. на КиМ је живело 963.988 људи од чега је Шиптара 
646.605, а Срба 227.016. 

Пописи спроведени 1971. и 1981. у организацији покрајинске косметске 
власти којом су апсолутно доминирали Шиптари показују наводну експлозију 
броја Шиптара. У том периоду Србија није имала баш никаве надлежности на 
КиМ и манипулација подацима била је без икаквих ограничења. 

Попис 1991. су Шиптари бојкотовали, с обзиром на то да га нису више они 
организовали. Српске власти су податке о броју становника објавили на основу 
процене (узимајући као веродостојне резултате претходна два пописа).

Након окупације КиМ и доласка Бернара Кушнера за управника УНМИК-
-а покренута је процедура пописа становништва, ради спровођења избора. 

Тада су се појавиле информације да су окупаторске власти изненађене 
чињеницом да тамо нема онолико људи колико се причало. Они су за четири 
месеца успели да попишу „само” 800.000 људи (колико их је стварно и било). 
После тога је саопштено да су пописивачи били необучени, па је после „обуке” 
пописано 2,2 милиона Шиптара (без Срба) и циркус је кренуо даље. Преносим 
текст недељника Време од 15. јула 2000. у којем се говори о овим чињеницама

Politika
Dosije Vremena: Kosovo
Bernar Kušner
Civilni administrator se poslednjih meseci suočio s oštrim osporavanjem i svog na-

čina rada i rada i učinka misije na čijem je čelu. Tako je prošao i njegov izveštaj Savetu be-
zbednosti UN-a, a najžešće kritike uputio mu je Specijalni izvestilac za ljudska prava UN-a 
Jirži Dinstbir. Najavivši i sam mogućnost skorog povlačenja sa funkcije koju na Kosovu 
obavlja, Kušner očajnički pokušava da učini nešto „spektakularno”, nešto što bi zapušilo 
usta njegovim kritičarima. Od mnogih obećanja koja je davao veoma malo je ispunio, i 
sada se iz petnih žila trudi da ostvari ono za koje misli da će anulirati dosadašnje neuspehe 
da sprovede prve izbore na Kosovu posle dolaska trupa KFOR-a.

Međutim, problem s kojim se suočava je nemogućnost popisa, a time i registraci-
je birača na Kosovu – jer niko od tamošnjih Albanaca nije rad tom poslu, a ni kosovski 
Srbi, ni oni izbegli ni oni koji su ostali, ne žele da učestvuju u popisu. Civilna admini-
stracija tek je delimično zadovoljna činjenicom da je od 27. aprila, kada je popis počeo, 
pa do danas na Kosovu popisano oko 800.000 ljudi.

Vreme, број 497, 15. јул 2000.

Према последњем попису који су Шиптари организовали 2011. на КиМ је 
живело 1.739.825 становника од чега Шиптара 1.616.869. Анализу овог пописа 

1  Између осталог, и досељењем из Албаније; в. [Živančević 1989], [Вилотић 2003 и 2009] и [Ocić 2006].
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направио сам на крају овог рада. Тренутно се као званичан податак, пласиран 
од стране Шиптара и ЦИА World Factbook (удаљем тексу ЦИА/Ш „коалиција”) 
о броју становништва на КиМ наводи 1.889.000, од чега су 95% Шиптари, значи 
на КиМ око 1.800.000 Шиптара, те податке користи и ОУН.

Анализирајући податке о виталним догађајима на КиМ, параметрима ве-
заним с радном снагом, извештајима о разним другим пописима дошао сам до 
података који несумњиво показују да на КиМ не живи (за)дати број Шиптара.

Извори података о становништву КиМ који су ми били доступни су:
1. CIA World Factbook – подаци које дистрибуира ЦИА. Сматрао сaм их не-

поузданим, јер служе за манипулацију и остварење задатих циљева, а не исти-
нитом сагледавању стања.

2. САК – Статистичка агенција Косова, орган шиптарских власти на КиМ, 
њихова стaтистичка агенција. 

3. Подаци из извора 1 и 2 су подударни и даљем тексу су означени као 
ЦИА/Ш подаци.

4. ОУН – Одељење за економска и друштвена питања (Department of 
Economic and Social Affairs). Подаци ове агенције УН могу се наћи на сајту 
countrymeters.info. Ту су приказани подаци о виталним догађајима за сваку 
државу посебно. У подацима за Србију КиМ се третира као део Србије, мада 
постоје и подаци само за КиМ под називом Косово. Ове податке сам сматрао 
поузданијим мада сам свестан да и они делују у унапред задатим оквирима.

5. Друге међународне организације: Светска банка, ММФ.
6. Републички завод за статистику Србије – његови извештаји и публикације.
Приликом навођења неког податка у тексту одмах сам наводио и извор 

ради лакшег праћења текста, на пример, ознака САК, Kosovan migration (Косов-
ске миграције), 2014.

На тај начин свако може лако доћи до извора податка, извршити проверу 
и евентуално допунити ова сазнања. 

БРОЈ ЖИВОРОЂЕНИХ (НАТАЛИТЕТ) НА КИМ ЈЕ ЗНАТНО МАЊИ 
 ОД ЗВАНИЧНО ОБЈАВЉЕНИХ ПОДАТАКА

Према изворима УН (сајт countrymeters.info) на КиМ се годишње регистру-
је око 13.000 рођења, а према ЦИА/Ш подацима око 30.000. Откуд та разлика? 

Табела 1. Број живорођених на КиМ, 2014-2017.

извор УН  извор ЦИА/Ш 

2014. - 32.067

2015. - 29.290

2016. 13.003 29.428

2017. 13.011 -

Етнички Албанци на Косову и у Метохији: демографске промене, 1948–2011. 
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Шиптари као живорођене на КиМ уписују сву децу где год да су рођена, 
дакле, и у иностранству, ако су шиптарског порекла. Тако се деца рођена диљем 
западне Европе, Америке, у Македонији, Црној Гори и централној Србији, да-
кле, уписују два пута: и на тим местима где су рођени а и на КиМ. 

Одељење за друштвена и економска питања УН, које води статистику ста-
новништва и виталних догађаја за све земље света, према ревизији из 2014. жи-
ворођену децу уписује према задњем месту пребивалишта мајке. 

Дакле, према тим, јасно дефинисаним и за цео свет јединственим критери-
јумима, и према подацима непристрасног извора (ОУН) у 2016. и 2017. години 
на КиМ је регистровано око 13.000 рођења. 

До 30.000 рођења, како лажно приказују Шиптари, долазе тако што бро-
ју стварно рођених на КиМ додају и децу рођену ван КиМ која су шиптар-
ског порекла. На пример: дете Шиптара рођено у Цириху, с пребивалиштем 
мајке и оца у Цириху, биће у ЦИА/Ш подацима приказано као наталитет 
КиМ. Наиме, родитељи попуњавају образац ДЕМ 1 о пријави рођења (тај 
образац се попуњава на КиМ, то је обавеза свих Шиптара који живе у ино-
странству и они је ревносно поштују) и шиптарски органи га одмах прика-
зују као рођење на КиМ. На тај начин они достижу цифру од 30.000 рођења 
на КиМ годишње.

Статистика УН неће претходни случај регистровати као рођење на КиМ 
већ у Швајцарској. 

Циљ ове манипулације је лажно увећавање наталитета и лажно увећавање 
броја Шиптара на КиМ, што је њихов главни аргумент у борби за територију.

Напомињем да се годишње закључи око 15.000 бракова на КиМ што је у 
корелацији с бројем новорођених од 13.000 (јер је брак склопљен ове године 
основа за рођење детета наредне године)

Закључак: Број живорођене деце на КиМ (извор: агенција УН) износи око 
13.000 годишње.

БРОЈ ЖИВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ НЕ ОДГОВАРА ПРОКЛАМОВАНОМ  
БРОЈУ СТАНОВНИКА

Како је наведено у претходном делу на самом КиМ (према УН подаци-
ма) 2016. и 2017. године живорођено је око 13.000 деце. На КиМ наводно живи 
1.800.000 Шиптара.

Горе изнети податак да се на територији коју насељава 1,8 милиона високо 
продуктивног младог становништва годишње роди 13.000 деце је неочекиван. 

Зато сам упоредио податке о броју рођених у другим земљама (ентитетима 
или државама) са сличним бројем становника. Анализирао сам и податке за 
Албанију као матичну државу Шиптара, као и Турску с обзиром на то да је она 
демографски модел брзо растуће муслиманске нације. 
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Табела 2. Maкeдoнiјa, Словенија, Летонија, Турска, Албанија и КиМ: Број 
живорођене деце

Maкeдoнiјa Словенија Летонија Турска Албанија КиМ

Брoj становника 2.083.482 2.072.837 1.933.400 82.106.972 2.891.095 1.807.111

Брoj рођених 23.445 21.671 194.671 394.504 38.003 13.003

11 10,4 10,1 17 13 7 

Летонија има отприлике исти број становника колико се наводи и за КиМ. 
Њено становништво је „старо” (16,9% становништва је изнад 65 година, а удео 
становништва испод 15 година је 13,5% ). На КиМ је млађе становништво (6,7% 
изнад 65 година, а 27,2% испод 15 година). Летонија представља земљу с изрази-
том депопулацијом тако да се број становника смањио с 2,7 милиона (1991) на 
1,9 милиона 2017. Такво становништво „изроди” 19.467 деце, дакле, 50% више 
него КиМ. Летонија гледано на 1000 становника има 10,1 рођење.

Иста слика се добија и ако се упореде подаци из Словеније која има 10% више 
али знатно старијег становништво (16,8% изнад 65 година, а 13,4% испод 15) него 
КиМ а изроди 70% више деце, с просеком 10,4 рођења на 1000 становника.

Македонија с 10% већим бројем становника, нешто старије старосне 
структуре (11,6% изнад 65 година и 18% испод 15 година) него на КиМ изроди 
80% више деце од КиМ. Просек је 11 рођења на 1000 становника.

Матична држава Шиптара, Албанија, има 2,89 милиона становника. Њено 
становништво се смањује и за десет година (од 2001. до 2011) изгубили су око 
573.000 људи2. 21% становништва је испод 15 година старости а 10% изнад 65 
година старости по чему је њено становништво нешто старије од КиМ. Током 
2016. године рођено је 38.003 што износи 13 рођења на 1000 становника. 

Овде сам навео и показатеље за Турску, јер је реч о истом типу друштва 
као Шиптари на КиМ тј. муслиманском становништву, а која бележи сталан и 
брзи раст становништва стопом од 1,6%. У Турској просек броја рођења на 1000 
становника је 17.

Када би на Косову и Метохији живело 1,8 милиона Шиптара а годишње се 
догоди 13.000 рођења то даје просек од 7 рођења на 1000 становника, 50% мање 
од Летоније, Словеније и Македоније и 90% мање од Албаније.

2 Post-communist migration in Albania. Albania currently has the highest rate of migration, relative to its 
population, in Central and Eastern Europe. ... During the period from 1989 to 2001, approximately 710,000 
people, or 20 per cent of the total population, were living outside the country.
As the 2011 Census captured (net) immigration information of the resident population, an estimate of the 
number of emigrants can be made, assuming that the population loss is due to net migration and not to 
under-enumeration. Thus, compensating for the net immigration of 57 thousand males and 39 thousand 
females in the period between the latest two censuses, the net number of emigrants over these years has 
been 573 thousand persons, 288 thousand males and 285 thousand females, that is, an annual average of 
about 54.5 thousand persons, and an average annual emigration rate of 2 percent. (https://www.albania.
iom.int/en/albania)
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То наравно није реално. Ако претпоставимо да наталитет Шиптара на Ко-
сову износи отприлике као у Албанији и Македонији долазимо до податка на 
13.000 рођења даје популација од 1 милион становника а не 1,8 милиона.

Закључак: „Званични” подаци о наталитету на КиМ одговарају популаци-
ји од милион људи.

БРОЈ УМРЛИХ ТОКОМ ГОДИНЕ ДАНА (МОРТАЛИТЕТ) НE ОДГОВАРА 
ПРОКЛАМОВАНОМ БРОЈУ СТАНОВНИКА

Много је теже лагати за мртве него уписивати новорођене, зато су пода-
ци о морталитету на КиМ тако убедљиви да на тој територији не живи задати 
број становника. Ако се живи мора се и мрети. На КиМ, изгледа, не важи ово 
правило.

Табела 3, преузета из Републичког завода за статистику Србије, наведена 
је овде у целости будући да су често коришћени подаци из ње и сада и касније.

Табела 3. Број живорођених и умрлих на KиM према националној припадности 
од 1948. до 1999. 
 

Година

Рођени Умрли

Укупно Шиптари Срби Укупно Шиптари Срби

1 2 3 4 5 6
1948. 27.792 18.899 6.698 10.324 7.020 2.488 

1949. 31.643 21.517 7.626 12.927 8.790 3.115 

1950. 35.222 23.951 8.489 12.991 8.834 3.131 

1951. 29.299 19.923 7.061 14.833 10.086 3.575 

1952. 35.619 24.221 8.584 13.867 9.430 3.342 

1953. 34.595 23.525 8.337 16.726 11.374 4.031 

1954. 38.595 26.245 9.301 13.201 8.977 3.181 

1955. 36.736 24.980 8.853 15.292 10.399 3.685 

1956. 37.819 27.950 5.230 13.692 10.349 2.399

1957. 34.159 23.997 7.114 15.300 11.996 2.365

1958. 39.285 28.452 7.513 11.598 8.885 1.901

1959. 37.364 26.707 7.339 12.878 9.860 2.188

1960. 41.631 30.545 7.509 13.365 10.426 2.114

1961. 40.561 29.931 7.115 11.759 9.139 1.931

1962. 41.366 26.710 6.156 15.024 11.776 2.368

1963. 41.525 31.706 6.463 12.423 9.803 1.845

1964. 42.557 32.748 6.473 12.731 10.219 1.774
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Година

Рођени Умрли

Укупно Шиптари Срби Укупно Шиптари Срби

1 2 3 4 5 6

1965. 43.569 34.594 5.795 11.767 9.308 1.752

1966. 42.429 33.689 5.770 10.266 8.241 1.440

1967. 44.001 34.937 5.984 11.308 9.070 1.636

1968. 44.627 35.434 6.069 10.781 8.557 1.709

1969. 46.480 36.905 6.321 10.892 8.539 1.714

1970. 44.496 36.409 5.030 10.829 8.246 1.792

1971. 47.060 38.923 5.111 10.312 7.979 1.558

1972. 47.943 39.936 4.990 10.270 7.845 1.702

1973. 47.714 39.647 4.984 10.358 7.963 1.527

1974. 49.847 41.733 4.944 10.075 7.906 1.473

1975. 49.310 41.334 4.870 10.018 7.792 1.528

1976. 51.355 43.379 4.819 10.149 7.945 1.530

1977. 49.849 42.244 4.549 9.811 7.646 1.460

1978. 49.027 41.663 4.368 9.776 7.642 1.459

1979. 48.125 41.255 4.012 9.575 7.368 1.507

1980. 53.147 45.584 4.256 8.909 6.846 1.368

1981. 48.111 41.263 3.675 9.677 7.457 1.445

1982. 52.865 45.288 4.140 10.479 7.925 1.687

1983. 49.645 42.400 3.778 11.040 8.501 1.445

1984. 55.243 47.172 4.065 10.573 8.017 1.551

1985. 53.925 46.309 3.714 11.826 8.905 1.801

1986. 54.519 47.087 3.636 10.446 7.819 1.585

1987. 56.221 48.830 3.645 10.307 7.864 1.576

1988. 56.283 49.063 3.454 10.257 7.770 1.608

1989. 53.656 46.809 3.242 10.181 7.637 1.654

1990. 55.175 47.865 3.458 8.214 5.840 1.437

1991. 52.263 45.313 3.368 8.526 6.432 1.324

1992. 44.418 38.511 2.862 8.004 6.038 1.242

1993. 44.132 38.263 2.844 7.804 5.888 1.211

1994. 43.450 37.672 2.800 7.667 5.784 1.190

1995. 44.776 38.822 2.885 8.671 5.749 2.030

1996. 46.041 39.918 2.967 8.392 5.482 2.008

1997. 42.920 37.212 2.766 8.624 6.506 1.339

1998. 41.752 36.324 2.463 8.123 6.450 1.295

1999. подаци недостају
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Година
Рођени Умрли

Укупно Шиптари Укупно Шиптари

2000. 38.687 36.658 7.115 6.720

2001. 37.412 35.548 6.672 6.071

2002. 36.136 35.174 5.654 5.357

2003. 31.994 30.917 6.417 5.987

2004. 35.063 33.812 6.399 6.137

2005. 37.218 35.982 7.207 6.825

2006. 34.187 32.977 7.479 7.072

Извор: Републички завод за статистику Србије

 А) Број умрлих у односу на величину популације не одговара: 

Година извор УН извор ЦИА/Ш

2016. 8.669 8.495

2017. 8.647 8.721

Можемо, дакле, да видимо да код података о броју умрлих нема значајне 
разлике између УН података и ЦИА/Ш извора. То нам указује да су подаци из 
УН извора поуздани како за морталитет али исто тако и за наталитет који смо 
претходно разматрали. Само што овде Шиптарима није у интересу да повећа-
вају број умрлих па изостаје накнадна манипулација и подаци се подударају.

Када би на КиМ живело 1,8 милиона људи уз 8669 смртних догађаја то даје 
стопу смртности од 4,6 промила. 

To би било подручје с најнижом стопом смртност на свету. То друштво 
требало би да буде младо становништво с експлозивном стопом раста, вели-
ком и младом досељеничком популацијом, брзим економским растом, најви-
шег економског статуса, с одлично опремљеном и организованом здравственом 
службом (на пример, Дубаји и Абу Даби имају такве стопе морталитета).

Насупрот томе социоекономски услови на КиМ су катастрофални. Према 
Стратешком документу за Косово ЕУ 2014–2020. из 2014, 34,5% становништва 
живи с мање од 1,55 евра/дан. Процењује се такође да 48,6% деце млађе од 18 
година живи у сиромаштву. У здравству на КиМ запослено је 14.046 лица. Од 
тога броја 3626 су лекари и фармацеути (крајње оскудно образовани), 8950 ме-
дицинских техничара и 1472 немедицинског особља. Без новца, организације и 
знања зна се какве резултате може дати такав систем.

КиМ има најкраћи животни век у Европи, просечно 69 година за оба пола, 
што је ниже и од светског просека који износи 71 годину.

Македонија има 2,1 милион становника, сличне је старосне структуре а 
просечног животног века 75 година. У њој је током 2016. забележено 19.254 
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смртна исхода што даје стопу смртности од 9,1 промила. Албанија има стопу 
смртности 7,5‰.

Наводим за пример једну табелу коју сам преузео из извештаја САК Про-
јекција кретања становништва КиМ у периоду од 2011. до 2061. године. Мор-
талитет је један од четири фактора (остало су фертилитет, миграције и дужина 
животног века) на основу којег се предвиђају кретања броја становника у на-
редном периоду. Видимо да пет различитих извора износи три различите стопе 
морталитета на КиМ. При томе сви су користили исте базичне податке о броју 
смрти (8000) и броју становништва (1,8 милиона).

Табела 4. Морталитет у промилима (Crude death rate expressed in promil)

Извор података 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012 .

KAS Vital Statistics 2.8 3.2 3.1 3.5 3.6 3.1 3.2 3.2 3.3 3.4 

USA Censuses  7.1  7 7 7 7 7 7 7 7.1 7 7

Светска банка 7.08 6.98 6.95 7.02 7.01 6.99 7.02 7.03 7.05 7
Population Refer-
ence Bureau (USA) 7 7 7 73 73

Еуростат 3.2 3.5 3.5 3.1 3.2 3.2 N/A 4.0 4.0

САК приказује (невероватне) стопе морталитета од 3 промила. Еуростат 
то прихвата и износи исте податке. USA Censues, Светска банка и Population 
Reference Bureau (USA) сматрају те резултате немогућим па се користе разним 
рачунима да резултати буду колико-толико у оквирима регуларности. USA 
Census наводи да би на КиМ морало бити бар 12.000 до 13.000 смрти годишње 
и ту процену ради на основу животног века становништва. Разлику од 7.000 
недостајућих смрти објашњавају да вероватно нису регистроване у матичној 
служби. Светска банка претпостаља да је реч о прецењеном броју становника 
али не наводи како је добила морталитет од 7 промила, ако је резултат дељења 
3 промила. Ако је резултат дељења двоструко већи онда је број с којим се дели 
дупло мањи:

Број умрлих x 1000 / број становника (1,8 милиона) = 3,5 промила.
Број умрлих x 1000 / пола од броја становника (0,9 милиона) = 7,1 промил.
Ако претпоставимо да је смртност на КиМ слична као и у Македонији или 

Албанији тј. 8, а и становништво је сличне добне структуре онда 8660 смрти 
одговара популацији од 0,9 милиона људи.

Б) Број умрлих треба отприлике да одговара броју рођених пре онолико 
година колико износи просечан животни век. Према статистици УН просечан 
животни век на КиМ износи 69 година. 

Тако би број умрлих у 2017. годину требало да одговара броју рођених 
1948. године. Будући је, наводно, тада рођено 18.899 Шиптара отприлике би 
толико требало бити и смртних догађаја у 2017. Међутим забележено је 8647 
смртна догађаја, недостаје 10.000. Наравно да подударност не може бити апсо-
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лутна и број мора варирати 10% или 20% али не може бити ни два пута мањи 
од очекиваног.

Ако посматрамо морталитет код Шиптара на КиМ од кад се имамо подат-
ке (1948) до данас видимо да кроз период од 70 година (1948–2017) број умрлих 
креће око 8000 годишње. То значи да је толики био и просечан број живорође-
них током тог периода (од почетка па до средине 20. века) и да током тог пери-
ода број становника био углавном исти.

Свесни преваре о лажном броју становништва Шиптари користе два „об-
јашњења”:

Приказују податке с лажно повећаним просечним животним веком, па 
док УН и Светска банка рачунају просечан животни век на КиМ 69 година они 
га продужују на 77 година. Занимљиво је међутим да и по њиховом попису из 
2011. становништва старијег од 65 година има свега 116.000.

Друго „објашњење” је да постоји значајан број мртвих који се не регистру-
ју, а нарочито жена. Претпоставка да се региструје 8000 мртвих а 10.000 не, да-
кле, више од пола је нереална. 

За побијање аргумента да се смрти жена на КиМ не пријављују навешћу 
чињеницу из извештаја, САК, Косово у бројкама 2016 из којег се види да се из 
буџета исплаћује 79.226 основних пензија женама (тај се новац добија на основу 
старости, све особе старије од 65 година без обзира на то да ли су икада ради-
ле) и 5394 пензије женама из радног доприноса. С обзиром на то да се по овим 
основама свим женама исплаћује новац сигуран сам да се и евиденција о живо-
ту води адекватно, јер би у супротном, без регистрације смрти, неко могао да 
настави да добија пензију бесконачно.

Табела 5. Пензионери на КиМ

2015. 2016.

Мушки Женски Укупно Мушки Женски Укупно

Пензије основне 46.053 85.947 132.000 40.791 79.226 120.017
Пензије из 
доприноса 35.421 4.944 40.365 35.921 5.394 41.315

Извор: Косово у бројкама 2016, САК

В) Још један невероватан куриозитет може се уочити ако се анализирају 
подаци о морталитету на КиМ: да апсолутни број умрлих опадне на пола кад се 
популација увећа два пута. 1960. године на КиМ је према званичним подацима 
живело 947.000 људи, а број смртних случајева је био 13.365, а данас наводно 
1,8 милиона па умре 8600. Двоструко већа популација даје дупло мање мртвих, 
то је немогуће чак и кад се у обзир узме смањење дојеначке смртности, развој 
здравственог система и економски развој. Чак и на Косову.

Закључак: Морталитет на КиМ одговара популацији не већој од 1 милион 
људи.
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БРОЈ ШИПТАРА НА КИМ СЕ ДРАМАТИЧНО СМАЊУЈЕ

Да би се пратило кретање броја становника одређује се наталитет, морта-
литет и миграције становништва (одлазак и долазак на територију, зависно од 
биланса ова два фактора резултат се додаје или одузима од природног прира-
штаја)

Наталитет – Морталитет = Природни прираштај 
+/-Миграције = Промена становништва

Према табели из Статистичког годишњака Косова 2017, САК, 2017 број 
становништва КиМ не расте од 2011. (В. такође [Шаровић 2018])

Графикон 1. Раст становника КиМ, према пописима 1921–2011.
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Према извору УН (сајт countrymeters.info) кретање становништва на КиМ 
у 2016. години изгледа овако: 

13.003 живорођених на КиМ у 2016: 
8669 умрлих 
4334 природни прираштај
-3251 миграција 
+ 1038 (0,06%) особа је увећање за 2016. годину.
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Из горе наведених података видимо, према УН статистици, да ако од 
13.000 рођених одузмемо 8.669 умрлих добијемо да је природни прираштај на 
КиМ 2016. године био 4334 особе. Од тог броја одузима се нето износ миграције 
(у овом случају он је негативан, јер се више иселило ван КиМ него се доселило) 
од 3251 особа, добија се да се становништво КиМ увећало за 1038 особе одно-
сно 0,06%.

Међутим подаци о миграцији који су овде наведени нису прецизни нити 
потпуни. Какав је стварни резултат миграција на КиМ? Колико Шиптара напу-
шта КиМ годишње?

Према Табели 2.6 (овде: Графикон 2) из анализе Косовске миграције 2014, 
САК од 2000. до 2010. године КиМ је напуштало од 8000 до 13.000 људи годи-
шње. Уз то регистрован је долазак (махом повратак из иностранства) 2000 до 
3000 годишње. Као резултат тога годишњи губитак становништва је од 5000 до 
11.000 људи и у сваком случају надмашује природни прираштај.

Графикон  2. Емиграција по годинама у апсолутним бројкама, 1969-2010.
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У анализи „Пројекције кретања становништва од 2011. до 2061.” рађеној 
под патронатом Светске банке предвиђао се годишњи губитак становништва 
КиМ од 8.000 годишње на основу миграције. Међутим, само од августа 2014. 
године до фебруара 2015. у правом стампеду КиМ је напустило, према процени, 
око 100.000 људи.

У извештају Процена становништва за 2015 Агенције за статистику Косо-
ва наводи да је током 2015. године земљу напустило 74.434 особе и да је биланс 
миграције негативан и то за -55.572 особе3.

3 The extreme poverty, deadlock of political and legal system and corruption has brought darkness into 
Kosovo’s population and the normal function of the state.
A recent and sudden wave of migration from Kosovo has likely been caused by this chaotic situation. Kos-
ovars are the second largest group after Syrians to have migrated lately. It is estimated that 100,000 Kosovars 
left the country from August, 2014 to February, 2015.
Albania migration trends change, 52 percent mull leaving. Oct 19, 2018 – (Reuters) – More than half of Al-
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У анализи Пројекција становништва од 2017. до 2061, САК, наводе се по-
даци о емиграцији у периоду 2011. до 2016: 

Година 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.

Хармонизација -6.076 -5.725 -16.382 -39.609 -55.572 -8.940

Из ових података видимо да је у периоду од пет година КиМ напустило 
132.304 Шиптара (13% популације која стварно живи на КиМ), према подацима 
а у стварности и знатно више.

О стварном броју људи који живе ван КиМ објављеи су подаци у извешта-
ју САК, Косовске миграције 2014. Ту се наводи да нема општине на КиМ која има 
мање од 20% становништва које живи у иностранству осим малих новофор-
мираних као Ранилуг, Партеш (то су две мале српске општине) и Мушутиште 
(турска мањина) (графикон 3).

Графикон 3. Општине КиМ: процентуално учешће миграната у укупном 
становништву
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Рекордер је општина Сува Река где 45 % становништва живи у иностран-
ству тј. око 30.000. Исти број, по 30.000 људи у иностранству имају Приштина, 
Ђаковица, Косовска Митровица, 25.000 Призрен и тако даље. Графикон 4 пока-
зује број миграната по општинама.

bania’s population would like to move to richer countries with better schooling, a study showed on Friday. 
(https://www.reuters.com/...albania-migration.../albania-migration-trends-change-52-pe...) 
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Графикон 4. Број миграната по општинама КиМ 
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У истом извештају наводи се да они процењују да се у иностранству од-
селило око 550.000 Шиптара с КиМ а с њиховом децом која су у тамо рођена 
број достиже око 703.978 и то до априла 20114. А прави „цунами” уследио је тек 
касније 2014, 2015. и 2016.

Желео бих да овде укажем на још једну значајну промену у структури са-
мих емиграната с КиМ а што се потенцира и у поменутом чланку. Док су се 
испрва исељавали углавном мушкарци сада је ситуација измењена и бележи се 
све већи одлазак и жена. Тако да је већ 2011. однос у емигрантској популацији 
био 56% мушкарци, 43% жене.

Графикон 5. Емигранти по полу (М = мушки, F = женски) и старости 
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Практично, КиМ напуштају целе фамилије, што евентуални повратак чини мало ве-
роватним. Емигранти су углавном младо, радно и репродуктивно способно становништво5. 

4 According to KAS’ estimates (based on vital statistics, natural growth, fertility, the KAS’ surveys in previous 
years, 2011 Population Census, population projections 2011–2061) starting from 1969, the representative 
number of the Kosovan population who had emigrated from Kosovo (from all communities) until April 
2011 was estimated to be around 550.000 residents.
KAS will use, for its needs as a representative value, the medium variant of natural growth which is 153,978 
children born outside of Kosovo. Thus, the emigrated population of Kosovo and the population with 
Kosovan origin (1969–2011) was estimated to be around 703,978 residents.

5 In 2011, the sex ratio of Kosovan migrant population was: 56.67% male and 43.33% female. Early migration 
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Имајући у виду безнадежност перспективе нормалног живота на КиМ ко-
јим владају мафијашки организоване (и глобално умрежене) злочиначке банде, 
те најприземнији криминалци као и разне обавештајне заједнице Запада, треба 
очекивати да све више људи бежи с КиМ и да неће ни имати жељу да се врате 
кад једном започну нормалан живот у иностранству.

Раније сам помињао анализу САК Пројекције кретања становништва КиМ 
од 2011. до 2061. године. Она је рађена на претпоставци да на КиМ живи 1,8 ми-
лион људи и пројектована су три модела. Према средњем моделу (фертилитет 2,4, 
морталитет 7, губитак у емиграцији до 8000 људи годишње и продужетак жи-
вотног век до 77 година) 2061. године на КиМ би живело 1,7 милиона, значи број 
би остао исти. Према песимистичном моделу број становника би се двоструко 
смањио на 1 милион, а према оптимистичном порастао би на 2,3 милиона.

С обзиром на то да су се сви параметри већ у ових првих седам година 
(од када је урађена студија) показали драматично лошији направљена је нова 
анализа Прoјекцијe становништва КиМ од 2017. до 2061. године. У њој су нани-
же ревидиране процене стопе фертилитета и повећане процене губитка путем 
миграције. Према тим проценама у наредном периоду КиМ ће годишње губити 
10.000 становника путем миграције уз пад фертилитета 30%.

У складу с овим кретањима направљена је нова пројекција становништва 
по којој ће према средњој варијанти број становника опасти с 1,8 милиона на 
1,4. Према нижој процени број ће опасти на 0,68 милиона.

Табела 6. Становништво KиM према старости и по годинама, пројекције 2017–2061.

Средња варијанта

Година Становништво према старосној групи Становништво према  
старосној групи у %

 Укупно 0-14 15-64 65+ Укупно  0-14 15-64 65+

2017. 1.783.531 446.633 1.192.181 144.718 100 25 67 8

2021. 1.809.458 431.526 1.211.592 166.341 100 24 67 9

2031. 1.818.674 364.294 1.217.592 236.787 100 20 67 13

2041. 1.759.492 290.436 1.150.779 318.277 100 17 65 18

2051. 1.652.090 247.855 1.034.147 370.088 100 15 63 22

2061. 1.492.192 199.518 892.803 399.871 100 13 60 27
Ниска варијанта

2061. 688.847 58.041 349.086 281.721 100 8 51 41
Висока варијанта

2061. 2.697.455 447.847 1.675.620 573.988 100 17 62 21

Закључак: Број Шиптара на КиМ се смањује и тај процес се убрзава.

was dominated by males, due to the fact that in the past migration was more of a result of the export of 
labor force. More recent years have been characterized by a more female dominated emigration. This trend 
is shown by the fact that the migration gender ratio was roughly equal in 2000–2004, while in recent years 
females dominate emigration: 52.94% female and 47.06% male (marriages also had an impact on the latter).

Етнички Албанци на Косову и у Метохији: демографске промене, 1948–2011. 
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ПОДАЦИ О БРАКОВИМА ПОКАЗУЈУ ДА ЈЕ ПРОСЕЧНА СТАРОСТ  
СУПРУЖНИКА ПРИ СТУПАЊУ У БРАК ЗНАТНО ПОРАСЛА

Према подацима из Статистике венчања на КиМ 2016. коју је објавила 
САК, на КиМ је током 2016. регистровано 14.976 венчања људи који живе на 
КиМ и још 1.090 венчања људи из шиптарске дијаспоре који су венчање орани-
зовали на КиМ.

Табела 7. Старост супружника према добним групама

Старост 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45+

М % 1,1 17,9 30,4 21,4 13,1 7,9 8,2

Ж % 8,1 32,6 26,8 13,2 9,0 5,5 4,7

Просечана старост супружника је 29,8 година. При томе просечна старост 
младожење је 31,6 година, а младе 28,1.

Ако ове податке упоредимо с подацима о браковима из 1955. године када 
је регистровано 6815 венчања на КиМ, просечна старост супружника тада је 
износила 23,4 године, младожење 25,7 а младе 21,1 годину. (Ови подаци су до-
бијени из табеле на страни 47. Статистичког годишњака Косова 2016, САК).

Видимо да је дошло до драматичне промене у погледу времена ступања у 
брак. Просечна старост супружника повећана је за 6,4 године.

Младожења је просечно старији 5,9 година и сада је то особа која је зашла 
у четврту деценију живота, али најизразитија и најважнија промена са станови-
шта фертилитета је да се просечна старост младе повећала с 21,1 године на 28,1 
године. Тиме је изгубљено 7 година када је фертилитет жене и највећи.

Та промена је иреверзибилна.
Шиптари на КиМ ступају у брак крајем треће и почетком четврте децени-

је живота што указује на потпуну друштвну и економску промену у положају 
жене и схватању брака и породице.

ВРЕМЕНСКИ ИНТЕРВАЛ РАЂАЊА ЈЕ СКРАЋЕН, А БРОЈ ВИШЕСТРУКИХ 
ПОРОЂАЈА ОПАО НА ПРОСЕЧАН ЕВРОПСКИ НИВО

Према подацима из Статистичког годишњака Косова 2017 просечна ста-
рост мајке при рођењу детета у 2016. години била је 28 година.

Табела 8. Старост мајке при порођају, 2014. до 2016. 

Старост мајке 15-19г 20-24г 25-29г 30-39г 40+г

2014. до 2016. 3% 22% 36% 37% 2%

Извор: САК Статистички годишњак Косова 2017.
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Из горе наведених података видимо да се укупно 73% рођења десило уну-
тар 15 година (старост мајки од 25 до 39 година). Рани порођаји (испод 20 годи-
на), као и каснији (после 40 година) су реткост. То је значајна промена у односу 
на период демографске експанзије (на пример, 1966. године број рођења са ста-
рошћу мајке до 24 година био 37%, а преко 40 година 9%).

Табела 9. Редослед порођаја за период 2014. до 2016.

Порођај Први Други Трећи Четврти и више

38% 31% 19% 9%

Извор: САК Статистички годишњак Косова 2017.

Ови подаци су у корелацији с подацима из Табеле 9 где видимо да је у 
посматраном периоду тј. од 2014. до 2016. у 69% порођаја била реч о првом 
или другом порођају. Трећи порођај је био у 19% случајева, а четврти и више у 
9%. То показује да породице косовских Шиптара попримају форму савремене 
европске породице с просечно двоје деце.

АКТИВНЕ РАДНЕ СНАГЕ НА КИМ ЈЕ УПОЛА МАЊЕ НЕГО У ЗЕМЉАМА 
СА СЛИЧНИМ БРОЈЕМ СТАНОВНИКА

А) Подаци о радној снази на КиМ и земљама сличне величине добијени 
су са сајта tradingeconomics.com, према подацима Светске банке за 4. квартал 
2017. године. Подаци се заснивају на извештајима САК која од 2014. спроводи 
регистровање радне снаге путем анкету у 4800 репрезентативних домаћинстава.

Табела 10. КиМ, Мaкeдoнијa, Словенија, Летонија: број становника, запослени, 
незапослени, 4. квартал 2017. године

КиМ Maкeдoнијa Словенија Летонија

Број становника 1.807.111 2.083.482 2.072.837 1.933.400

15-65 год 1.192.181 1.460.000 1.448.000 1.328.000

Запослени 305.849 743.451 861.009 903.000

Незапослени 102.623 211.361 82.379 63.122

Укупно 408.472 954.812 943.388 966.122

На КиМ је запослено око 300.000 људи што чини 27,5% радно способног 
становништва (то је становништво доби од 15 до 65 година а таквих на КиМ 
наводно има 1.192.181).

Очекивале би се стотине хиљада незапослених, међутим, њих је према ан-
кети радне снаге свега 102.623. Где су остали?

Етнички Албанци на Косову и у Метохији: демографске промене, 1948–2011. 
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Из горе приказаних података видимо да при овом броју становника ак-
тивну радну снагу сачињава око 1 милион људи (као код Македоније, Словени-
је, Летоније). На КиМ према горе изнесеним подацима Светске банке постоји 
свега 430.000.

На КиМ недостаје 500.000 радно активних становника?! 
Б) Уобичајени одговор на питање, а где су остали, је – на селу.
Према Попису пољопривреде на КиМ 2014. године који су обавиле шип-

тарске власти, a објавио САК, на КиМ је регистровано 130.436 индивидуалних 
носилаца газдинстава и 159.000 радно способних чланова домаћинства. 

Табела 11. Старосна структура носилаца газдинстава на КиМ и радно способ-
них чланова њиховог домаћинства 

  Носиоци газдинства Чланови 
домаћинства

130.436 159.000

3.110 2.4% Mање oд 25 год 20,3%

10.434 8.0% Oд 25 дo 35 год 6,6%

27.130 20.8% Oд 35 дo 45 год 22,8%

36.913 28.3% Oд 45 дo 55 год 19,4%

28.826 22.1% Oд 55 дo 65 год 11,1%

23.870 18.3% 65+ год 6,6% 10.494

У већини извештаја наводи се да је 60% становништва КиМ чини сеоско 
становништво. Ако на КиМ живи 1,8 милиона становника онда би требало да 
на селу живи 1.080.000 људи. Међутим, регистровано је 130.436 власника га-
здинства и 159.000 чланова домаћинства старијих од 15 година. Дакле, заједно 
289.436 људи.

Из доле изнетих података видимо да 77.587 носилаца газдинства имају до 
55 година и да претпоставимо да сви имају по двоје деце предшколског узра-
ста и основаца (основна школа трају 9 година тј. до 15. године) то даје број од 
155.174 деце.

Ако саберемо одрасле и децу 289.436 + 155.174 = 444.610 људи
Дакле на руралном подручју не живи 1,1 милион људи. На селу КиМ недо-

стаје 600.000 људи?!
Овим пописом је обухваћена територија КиМ осим четири северне оп-

штине (Лепосавић, Зубин Поток, Звечан, Северна Митровица). Будући су у ове 
податке укључени и српска имања и Срби јужно од Ибра претпоставићемо да 
на њих отпада 10% власника газдинства и 5% популације, тј. око 40.000.

Тако долазимо до процене да у руралном делу КиМ живи око 400.000 
Шиптара.

Занимљиво је напоменути да у попису нису забележени власници газдин-
ства по националној припадности нити колико површину заузимају по наци-
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оналној припадности иако податке о националној структури дају рутински за 
сваку статистику. Вероватно им не одговарају резултати.

В) КиМ управљају исте структуре као и осталим поробљеним земљама 
(бивша Југославија, источна Европа) па су и локалне квислиншке структуре 
конституисане на исти начин и према истој схеми. Зато је и величина јавног 
сектора посредни показатељ величине становништва.

У јавном сектору на КиМ запослено је 80.000 људи, што је двапут мање 
него у Словенији или Македонији са сличним бројем становника и 7 пута мање 
него у Србији (Србија има 7 милиона становника)

Табела 12. Број запослених у буџетском сектору 2012 до 2016.

Сектори 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.

Опште услуге 13.030 13,824 13.813 14.111 14.287

Јавни ред и мир 14.610 14,646 15.028 15.262 15.169

Образовање 34.205 34,405 34.596 34.074 33.720

Здравство 13.519 14,095 14.351 14.292 14.295

Привреда 1.289 1.324 1.343 1.361 1.491
Рекреација и 
култура 1.026 1,034 1.015 1.195 1.214

Стамбена питања 1.124 1,125 1.105 1.102 1.049

Животна средина 378 363 367 380 404

Укупно 79.181 80,816 81.618 81.777 81.629

Извор: САК, Косово у бројкама 2016.

ПОПИС СТАНОВНИШТВА КИМ 2011. ГОДИНЕ

Године 2011. спроведен је попис становништва КиМ; спровели су га Шип-
тари под патронатом западних ментора. Срби у јужном делу су га углавном бој-
котовали, а у 4 северне општине није уопште спроведен.

Број пописаног становништва је био 1.739.825 људи.
Прво питање које се отвара да ли се овај број односи на резидентно ста-

новништва (стварно живи на КиМ у последњих 12 месеци) или је њиме обу-
хваћено и нерезидентно становништво (живи у западној Европи и део одмора 
проводи на КиМ)?

Одговор на ово питање добијемо ако упоредимо податке о пописаном ста-
новништву у некој општини и податке из извештаја Косовске миграције 2014, САК.

У подацима о попису (табела испод) видимо да је, на пример, за општину 
Сува Река наведено да има 59.722 становника, а из табеле о емиграцији (стране 15 
и 16) видимо да 30.000 живи у иностранству и да то представља 45% целокупне 
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популације општине. То значи да је пописано и резидентно и нерезидентно ста-
новништво и да се број од 1,7 милиона односи на оне који стварно живе на КиМ 
и они који живе ван КиМ, а пореклом су Шиптари. За Приштину се наводи да 
је пописано 198.897 становника, а у извештају о емиграцији каже се да је 30.000 
житеља Приштине живи у иностранству и да је то 15% популације. Исто је и с 
осталим општинама.

Како сам већ навео према извештају Косовске миграције 2014, САК, процена је 
самих Шиптара да у емиграцији (доминантно Западној Европи) живи око 700.000 
Шиптара пореклом с КиМ (а који су такође пописивани и као резиденти на КиМ).

Ако од 1.700.000 пописаних одузмемо 700.000 емиграната добијемо пода-
так да на КиМ живи око 1 милион Шиптара.

Овај попис је уједно разоткрио превару о броју рођених Шиптара на КиМ 
током комунистичке владавине. Превара износи 509.000 људи доби 25 до 65 
година у тренутку пописа 2011.

На следеће две табеле приказан је број пописаног становништва према 
добним скупинама (скупине су по 5 година) и те податке сам упоредио с по-
дацима о броју живорођених Шиптара на КиМ тих година (подаци из Табеле 
13). Тако сам за добну групу која је 2011. године имала 25–29 година сабирао 
податке о броју живорођених Шиптара на КиМ од 1982. до 1986. Од тог броја 
одузимао сам очекивани природни губитак према стопи смртности по доби из 
табеле на страни 60 Статистичког годишњака Косова 2017.

Према овим подацима у периоду 1982. до 1986 наводно је рођено 228.256 
Шиптара на КиМ. Према попису који су Шиптари направили 2011. у овој доб-
ној групи (25 до 29 година) регистровано је 141.268 људи. 

Смртност сам израчунао према подацима о умрлима лицима у периоду 
2008–2016, из табеле на страни 60 Статистичког годишњака Косова 2017. По 
томе у генерацији до 29 година умире просечно 530 људи, што за пет генерација 
даје 2700 умрлих. Ако од 228.256 одузмемо 2700 добијемо да је очекивано да се 
попише 225.556 људи ове добне групе а пописано је 141.268. Значи у овој добној 
групи недостаје 84.288 људи.

У периоду од 1977. до 1981. уписано је као рођено 212.009 Шиптара (добна 
група 30–34 године у тренутку пописа 2011) пописано је 130.542. Природни гу-
битак је 3000. Недостаје 78.467 људи.

У периоду од 1972. до 1976. уписано је као рођено 206.029 Шиптара (добна 
група 35-39 година. У тренутку пописа 2011. пописано 124.912. Природни губи-
так је 3600. Недостаје 77.517 људи.

У периоду 1967. до 1971. уписано је као рођено 182.608, пописано је 108.142, 
природни губитак је 4500 људи. Недостаје 69.966 људи.

У периоду од 1962 до 1966. (старосна група 45–49 године) уписано је као 
рођено 159.447, пописано 94.988, природни губитак 5800 људи. Недостаје 58.659 
људи.

У периоду од 1957. до 1961. (старосна група 50–54 године) уписано је као 
рођено 139.632 Шиптара, пописано 80.625, уз природни губитак од 7600.

Недостаје 51.407 људи.

Јован Кршић 103

У периоду од 1952. до 1956. (старосна група 55–59) рођено је 126.930 Шип-
тара, пописано 65.539, природни губитак је 9900. Недостаје 51.491 човек.

У периоду 1947. до 1951.(за 1947. нисам нашао податке па сам 1948. рачунао 
2 пута) рођено је 103.391 (они су током пописа 2011. били у групи 60–64 године) 
пописано је 53.048, природни губитак је 12800 људи. Недостаје 37.543 човека.

Сумирајући ове податке видимо да је у доби од 25 до 65 година пописано 
509.000 мање него што је наводно рођено (кад се одбије очекивани природни 
губитак). Ти непостојећи људи, („мртве душе”) чедо су шиптарске обмане и ко-
мунистичке „српске” власти, живели су само на папиру, а служили су сецесио-
нистичкој сврси.

Из табеле још видимо да је у доби преко 65 година пописано 116.785 људи 
а будући нисам имамо податке о рођењима за тај период нисам ту групу ни 
обрађивао6.

ЗАКЉУЧЦИ

1. Статистика виталних догађаја на КиМ указује на на тој територији не 
живи 1,8 милиона људи.

2. Број живорођених на КиМ се лажно увећава.
3. Број живорођених из непристрасног извора одговара популацији од 1 

милион људи.
4. Морталитет одговара популацији од 1 милион људи.
5. У односу на наводну величину популације недостаје активна радна сна-

га (500.000 људи).
6. У односу на наводну величину популације недостаје сеоско становни-

штво (600.000 људи).
7. Показатељи везани за брак и породицу (просечна старост супружника 

29,8 година, просечна старост мајке 28 година, 70% породиља рађа прво или 
друго дете, фертилитет опада и ушао је у стопу испод 2,14 кад је природни при-
раст нула) показују друштво које је ушло у депопулацију.

8. Број људи који напуштају КиМ расте, одлазе и жене (43% емигрантске 
популације) и целе породице.

9. Током пет година КиМ је напустило 113.000 људи.
10. На КиМ влада беда (35% људи живи са 1,55 евра/дан).
11. Број становника драстично опада.
12. До 2061. очекује се пад броја становника од 60%.

6 У публикацији КАС Процена становништва 2018, за годину 2018. процењено је живорођених 
28.700, број умрлих 9947, дакле, на КиМ прошле године природни прираштај је износио 18.562, 
тј. 1,02%. 6672 је имиграција, углавном повратника након репатријације из западне Европе, еми-
грирало је 28.164 (као главни разлог наводи се „спајање породица“), биланс је -21.402. Унутрашње 
миграције због посла, удаје и школовања 8967. Од 1. јануара до 31. децембра 2018. број становника 
је опао за -2840 тј. за 0,16%.
Број незапослених у четвртом кварталу 2018. износио је 82.205, што је 28,8% и у паду је односу на 
трећи квартал исте године када је стопа незапослености била 29,1%.

Етнички Албанци на Косову и у Метохији: демографске промене, 1948–2011. 
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ETHNIC ALBANIANS IN KOSOVO AND METOHIJA: 
DEMOGRAFIC CHANGES, 1948–2011 
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SUMMARY: The true number of ethnic Albanians in Kosovo and Metohija has been a subject 
of manipulation for quite some time. Efforts have been made to magnify their numbers and to claim 
that their population is rapidly increasing, while at the same time claiming that the share of the 
Serbian population is already negligible and bound to get even smaller.

These claims are being used as a key argument to the effect that Kosovo has been “lost” and 
that it is a “myth” and a “burden,” which is why the current Serbian authorities must “save” us by 
amputating a part of Serbia (whose territorial integrity is guaranteed by UN SC Resolution 1244) 
and gifting it to a Greater Albania, which is currently in statu nascendi.

KEYWORDS: Kosovo and Metohija, Serbia, Greater Albania, ethnic Albanians in Serbia, 
demographic changes, 1948–2011
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САЖЕТАК: Вредновање минерално-сировинског комплекса Косова и Метохије је вишезнач-
но, веома захтевно, не може се упрошћено сводити само на показатеље као што су резерве, садржаји 
корисних компоненти у руди или њена тренутна тржишна вредност, без сагледавања свих опреде-
љујућих параметара. Рад је посвећен минерално-сировинским потенцијалима Косова и Метохије, 
који су неспорни, пре свега то су велике резерве угља повољних лежишних услова за експлоатацију, 
полиметаличне и металичне руде, неметаличне минералне сировине и термоминерале воде. 

Рудно богатство Косова и Метохије је реалан, стратешки значајан капитал чија вредност рас-
те због високе и све веће исцрпености минералних ресурса многих земаља Европе. Мишљења сам 
да је поред геополитичких и војних разлога, и рудно богатство разлог отимања Косова и Метохије.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Косово и Метохија, минерално-сировински комплекс, рудни ресурси 

УВОД

Рудно богатство Косова и Метохије је међу важним, чак кључно важним 
питањима. Расправе и текстови у јавности о рудном богатству Косова и Ме-
тохије оптерећени су непровереним и непоузданим подацима, оценама гене-
рисаним више емоцијама мање стручношћу, погрешним приступима и нера-
зумевањем минерално-сировинског комплекса, статичким посматрањем базе 
и њене потенцијалности, конструкцијом „аргумената” пребројавањем затво-
рених и активних рудника и њихових капацитета, неадекватним компаратив-
ним вредновањем рудних ресурса, несагледавањем значаја рудног блага Косова 
и Метохије у националном и међународном контексту, итд. Овај ускопојасни 
конгломерат импровизација постојано се дограђује дезинформацијама којима 
се дезавуише наша наука, стручност и знање, сервирају неистине о ризицима 
геолошких истраживања равним коцкарским хазардима, о баснословним ула-
гањима у геолошка истраживања и отварања рудника, о нашој финансијској 
немоћи, итд. Циљ је наша амнезија и успаваност да се не бисмо сетили и преда-
торе на рудно богатство ометали у намери.
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Вредновање минерално-сировинског комплекса је вишезначно, веома 
озбиљно и захтевно, не може се упрошћено сводити само на нивелету показа-
теља као што су количина, садржај корисне компоненте и тржишна вредност 
сировине, без сагледавања свих опредељујућих показатеља – енергетских, инду-
стријских, путних, инфраструктурних, водопривредних, демографских, соци-
јалних, здравствених, школских, културних, регионалних и других доприноса, 
без сагледавања веће сигурности и мање осетљивости земље на геополитичка 
превирања и спољне утицаје, значаја за безбедност, независност и сувереност 
земље.

Минерално-сировински потенцијали Косова и Метохије су неспорни, то 
су пре свега велике резерве лигнита повољних лежишних услова за експлоа-
тацију, полиметаличне и металичне руде, неметаличне минералне сировине и 
термоминерале воде. 

Рудно богатство Косова и Метохије је реалан, стратешки значајан капитал 
чија вредност расте због високе и све веће исцрпености минералних ресурса 
већине земаља Европе. 

Мишљења сам да је поред геополитичких и војних разлога, и рудно богат-
ство разлог отимања Косова и Метохије.

МИНЕРАЛНО-СИРОВИНСКИ КОМПЛЕКС КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

Ограниченост простора и захтевност теме, усмерава само на основни 
приказ значајнијих рудних ресурса Косова и Метохије, на чијој су територи-
ји регистроване бројне металичне и нематаличне минералне сировине, угаљ, 
термоминералне воде и ретки елементи индијум, германијум, галиjум, талијум, 
кадмијум, калај, итд.

На подручју Косова и Метохије до 1999. експлоатисане су полиметаличне 
руде олова, цинка, сребра и злата, руде никла, алуминијума (боксита), хрома, 
магнезита, азбеста, каолина, опекарске минералне сировине, термоминералне 
воде и угаљ – слика 1.

Угаљ: По распростирању и количинама најзначајнији ресурс је угаљ, рас-
простире се на око 60% површине територије Косова и Метохије – слика 1. 
Захваљујући истраживањима бројних појава минералних сировина на угљо-
носном подручју угљени басен (поједини аутори раздвајају на Косовски, Дре-
нички и Метохијски) геолошки је добро истражен, нарочито у ободним дело-
вима. Граде га језерски седименти плиоцена, угаљ је дрвенастог или ксилитског 
и земљастог типа. Дебљина угљеног слоја је 40–50 m, у деловина басена преко 
100 m, слој у облику банкова залеже од исклињења на површини терена до ду-
бине око 300 m. Просечна доња топлотна вредност ровног угља је 7.950 kJ/kg, 
процењене геолошке резерве су 12,5–14 милијарди тона, или еквивалентно у 
нафти 2,37–2,65 милијарди тона. На садашњем нивоу потрошње угља у Србији, 
експлоатабилнe резерве угља Косовскометохијског басена довољне су за наред-
них 180–200 година.
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Слика 1. Лежишта и појaве минералних  
сировина на Косову и Метохији

Почетком прошлог века један од највећих српских индустријалаца Милош 
Савчић био је први власник косовског угљеног басена на простору од Косовске 
Митровице до Качаника. Савчић је 1921. формирао Рударско-индустријско ак-
ционарско друштво Косова; то је била највећа акционарска компанија у Србији 
до Другог светског рата. Породице Савчић и Ацовић отвориле су рудник Косо-
во, изградиле жичару за превоз угља од железничке станице у Обилићу, термо-
електране (до 50kW) и прву рудничку стамбену колонију. Највећу производњу 
107.358 t рудник је остварио 1940. До Другог светског рата отворена су још два 
рудника, јама Сибовац 1930. и мањи површински коп Александар 1937. 

После рата отворени су рудници: 1948. Крушевац, 1952. Сибовац, 1955. 
Нова јама и 1970. Мухаџер Бабуш. После великих пожара (највероватније са-
ботажа) у рудницима Крушевац и Косово, обустављена је производња 1968. 
Од 1922. до 1988. када је последња јама (Мухаџер Бабуш) затворена, подзем-
ном експлоатацијом откопано је 9.905.435 t лигнита, динамика производње 
у рудницима с подземном експлоатацијо приказана је на слици 2. У више 
наврата обављана је модернизација јама новом опремом и применом нових 
технологија. 
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Слика 2. Производња угља рудника  
с подземном експлоатацијом

Слика 3. Производња  површинских копова 
Белаћевац и Добро Село

Производња лигнита у већем обиму почиње отварањем површинских ко-
пова. Приступа се детаљним геолошким истраживањима угљоносног басена 
(1952–1956) и истовремено врши припрема за отварање површинског коппа 
Добро Село, и ТЕ снаге 65 МW. Површински коп Добро Село, капцитета 3,6 ми-
лиона тона угља годишње, почео је с радом 1961. Изградњом и пуштањем у рада 
1965. сушаре за угаљ капацитета 510.000 t сушеног угља годишње и ТЕ снаге 
125 МW завршена је тзв. I фаза развоја. Отварање површинског копа Белаћевац 
пројектованог капацитета 3,5 милиона тона угља годишње, почиње 1964. и па-
ралелно се ради на проширењу капацитета сепарације, изградњи ТЕ (III и IV) 
инсталисане снаге 2х200 МW, подиже се постројење за гасификацију угља ка-
пацитета 480 милиона m3 гаса годишње, топлана капацитета 2×130 t паре на час 
и сушара капацитета 610.000 тона сушеног угља годишње. Објекти су пуштани 
један за другим у рад до 1970.

Површинском експлоатацијом на Косову и Метохији, 1956–2000, откопа-
но је 231.199.605 t угља и 317.612.841 m3 јаловине, односа 1,37 m3/t, што је за 
економику експлоатације веома значајно и знатно повољније у односу на повр-
шинске копове у Костолачком и Колубарском угљеном басену. Динамика прои-
зводње површинских копова приказана је гарафички на слици 3.

Руде олова и цинка. На простору јужно од Копаоника, Лепосавића до При-
штине и Новог Брда, бурна геолошка прошлост оставила је у наслеђе бројна ле-
жишта полиметаличних руда олова, цинка (сребра и злата), слика 4. Због више-
деценијског неулагања у геолошка истраживања, данашње стање минералних 
ресурса олова и цинка на Косову и Метохији није поуздано сагледиво, посебно 
у погледу просторних промена, количина и садржаја корисних компоненети у 
руди, те нема смисла давати процене резерви. С друге стране, иако субјективна, 
процена заснована на геолошким индикаторима и искуству, допушта закључак 
да је реч о подручју велике минерално-сировинске потенцијалности у погледу 
олово-цинкових руда.
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Слика 4. Рудници, флотације и металуршка  
постројења Трепче на Косову и Метохији

На основу податка из експлоатације руде олова и цинка у рудницима Бело 
Брдо, Жута Прлина, Копорић, Црнац, Стари Трг, Ајвалија Кишница, Бадовац и 
Ново Брдо, садржај метала варира, олова 1,4–9 (16,5) %, цинка 0,7–8 %, сребра 
у рудама које га садрже 18–180 g/t и злата око 2 g/t. Поред олова, цинка, сребра 
и злата, откривено је у лежиштима присуство ретких елемента: ванадијум, кад-
мијум, индијум, талијум, галијум и германијум.

На овом рудосном подручју, традиција експлоатације руде олова, цинка, 
сребра и злата веомa je дуга, датира од Римског доба и средњовековне Србије. 
Модерни развој почиње 1924. с истраживањима минерално-сировинске потен-
цијалности Трепче и формирањем компаније Trepča Mines Limited 1927. у вла-
сништву британског капитала. Отварањем рудника Стари Трг, на месту старог 
рудника из средњег века, производња је почела 1930. У периоду 1930–2000. го-
дишња производња рудника Стри Трг кретала се 50.000–710.000 t руде, садржај 
олова у ровној руди 12,9% 1930. – 2% 1995, садржај цинка 9 % 1930. – 1,9% 1986. 
и садржај сребра у просеку око 85 g/t.

Минерално-сировински комплекс КиМ
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Групу рудника на југу чине Ајвалија, Кишница, Бадовац и Ново Брдо са 
заједничком флотацијом у Бадовцу капацитета 600.000 t руде годишње. Групу 
рудника на северу чине Бело Брдо, Црнац, Жута Прлина и Копорић, с флотаци-
јом у Лепосавићу, пројектованог капацитета 350.000 t руде годишње, тренутно 
остварује 100–120 хиљада t.

У другој половини 20. века било је више интеграција и дезинтеграција руд-
ника олова и цинка. Има периода када су сви рудници олова и цинка у Србији 
били у саставу Рударско-металуршко-хемијског комбината Трепча, што је било 
од великог значаја за улагања у геолошка истраживања и ширење минерално-
-сировинске базе, за модернизацију, изградњу и развој рудника. 

Алуминијум – боксит. У близини Клине на падинама Гребничке планине 
у зони променљиве ширине 0,5–3 km, дужине око 15 km, регистровано је 20 
џепно сочивастих лежишта боксита, дијаспорног типа, сложене геолошке гра-
ђе, залегања у дубину до 200 m. Кровину и подину лежишта граде кречњаци. 
Садржај Al2O3 je 46 – 48%, SiO2 2 – 4%, садржај Fe2O3 je повећан. За овај тип бок-
сита технологије наших фабрика глинице нису биле прилагођене, производња 
остварена површинском експлоатацијом извозила се за Румунију. 

Никл. Површинском експлоатацијом два силикатно латеритска лежишта 
никла Главница код Приштине и Глоговац, снабдевано је рудом постројење 
за производњу фероникла у Глоговцу. Садржај никла у ровној руди кретао се 
1,082–1,33%. У периоду од 1988–1994. произведено је око 600 t никла садржаног 
у ферониклу.

Хром. Сиромашне хромитске руде откопаване су у континуитету у Ђако-
вичком масиву (рудник Дева) и Брезовици, у Ораховачком масиву (откривено 
преко 80 појава лежишта) и на још неким локацијама откопаване су повремено 
и у незнатном обиму. У постројењу за концентрацију сиромашних хромитских 
руда у Деви код Ђаковице годишње је прерађивано око 15.000 t. Из ових лежи-
шта откопано је више од 500.000 t хромитске руде.

Дијатомити. Лежишта дијатомита или дијатомејске земље: Дањани, Рат-
ковци и Радости, Метохијски басен, у близини су Ораховца. Хипотетички ре-
сурси дијатомита Метохијског басена су 25 милиона тона, од чега 21 милион 
код села Ратковци.

Остале минералне сировине. Лежишта каолина, азбеста, магнезита, кварц-
ног песка, термоминерлан воде итд. на подручју Косова и Метохије имају тако-
ђе економски значај.

УЛАГАЊА И КОРИСТИ

Експлоатација минералних сировина на Косову и Метохији као и у Србији 
у целини, велики успон имала је у другој половини 20. века. На Косову и Мето-
хији годишње се у просеку експлоатисало око 20 милиона тона различитих руда 
различите вредности. Поуздана вредносна процена ове производње није изво-
дљива, више је разлога, на пример, променљивост цена берзанских производа 
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попут обојених и племенитих метала, условљеност цена минералних сировина 
као што је угаља, социјалним, макроеконмским и политичким интересима, ути-
цаји интереса локалних заједница итд.

Минерално-сировински комплекс Косова и Метохије дао је огроман до-
принос решавању запослености, социјалних питања, образовању и укупном 
развоју.

Процена је да је у периоду од Другог светског рата до краја 20. столећа, ин-
вестирано 10–11 милијарди долара у: геолoшка истраживања, отварања, опре-
мања и развој рудника, набавку опреме и машина, увођење нових технологија, 
изградњу пратеће инфраструктуре и логистиких рудничких система, изградњу 
флотација, сепарација, постројења за чишћење и прераду угља, постројења за 
гасификацију угља, изградњу интерних путева, напојних електро енергетских 
система, регулацију водних токова, итд. 

Тешко је побројати сва пратећа улагања неопхода за покретање рудничке 
производње, она се односе и на изградњу жељезничке, путне, стамбене и водо-
привредне инфраструктуре, на улагања у здравство, школство, културу, науку, 
заштиту животне средине, археологију, издавачку делтност, спорт, итд. 

ЗАКЉУЧАК

Минерално-сировински потенцијали Косова и Метохије су неспорно зна-
чајни. То се односи на олово, цинк, сребро, злато, никл, магнезит, боксит, а пре 
свега на велике резерве лигнита с веома повољним лежишним условима за ек-
сплоатацију. Реч је о количинама значајним по светским мерилима, садашњу 
потрошњу угља у Србији ове количине угља могле да подмирују 180 до 200 го-
дина. 

Одговор на питање да ли је рудно богатство разлог отимања Косова и 
Метохије, делимично лежи у чињеници да је степен исцрпености минералних 
ресурса већине земаља Европе веома висок. Уз ову чињеницу, ту су геопoли-
тичкии, војни и други разлози. Мишљења сам да су у овом конгломерату мине-
рални ресурси озбиљна побуда за отимање Косова и Метохије.
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SUMMARY: The evaluation of the mineral resource industry of Kosovo and Metohija is of a 
multifaceted significance and very demanding, as it cannot be conveniently reduced to indicators 
such as reserves, the content of useable components in the ore or its current market value, without 
considering all of the determining parameters. The paper is devoted to the mineral raw materials 
potentials of Kosovo and Metohija, which include, above all, large reserves of coal with favorable 
mining conditions for exploitation, polymetal and metal ores, non-metallic mineral materials and 
thermo-mineral waters.

The mineral wealth of Kosovo and Metohija is a real, strategically significant capital, whose 
value is growing due to the high and ever-increasing exhaustion of mineral resources in Europe. I 
am of the opinion that, alongside geopolitical and military reasons, its mineral wealth is yet another 
reason for grabbing of Kosovo and Metohija.
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„КОСОВСКИ” ДУГОВИ И ВЛАСНИЧКА ПРАВА  
СРПСКИХ ИНВЕСТИТОРА 
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САЖЕТАК: Дугови и власничка права стечена у међусобном правном промету се не могу 
довести у питање. То је разлог да се ово питање представи нашој, па и светској јавности, и да се јас-
но прикаже а то значи и користи у сврху остваривања права оних који су давали новац и улагали 
свој капитал у привредне и друге субјекте на КиМ. У раду се разматрају: облици капиталних ула-
гања на КиМ, стање дугова по пресеку (консолидованих) биланса на дан сецесије, власничка права 
заснована на улагањима у хартије од вредности, кредитирање развоја привреде КиМ из Фонда за 
развој Републике Србије, учешће Србије у финансирању и кредитирању развоја привреде КиМ 
преко савезних развојних фондова, непосредно финансирање и кредитирање инфрастуктурних 
пројеката на КиМ, гаранције за дугове косовске привреде и државних органа као основ настанка 
дугова и методолошка питања обрачуна. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Србија, Косово и Метохија, дугови, власничка права, Фонд за развој Репу-
блике Србије, Фонд Федерације за кредитирање бржег развоја привредно недовољно развијених 
република и аутономних покрајина

УВОД

Неспорна је чињеница да је Република Србија у читавом послератном пе-
риоду учествовала у финансирању општег друштвеног развоја своје јужне по-
крајине Косова и Метохије, посебно изградње привредних капацитета и инфра-
структуре. О томе постоје материјални докази чија се аутентичност не може 
оспорити. Управо та чињеница и докази те врсте су предмет разматрања у овој 
анализи. Из ње је свесно и с јасним циљевима искључена политичка димензија. 
Овде се, дакле, не бавимо никаквим „разграничењем” и политизацијом у обли-
ку у ком се ово питање данас претежно третира. Поједностављено речено, у 
њему се обрађују дужничко-поверилачки односи и стечена капитална, односно 
власничка права по основу финансијских улагања извршених у складу с темељ-
ним принципима корпоративног права.

Из тих разлога ствари су сведене на принцип чистих рачуна, ма какве да су 
коначне политичке импликације и други интереси који оптерећују реалност ак-
туелног тренутка. У вези с тим ваља истаћи да је стратегија преношења економ-
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ских и финансијских, а посебно власничких, односа на споредни колосек поли-
тички интерес сецесионистичких структура на КиМ. То је начин да се раније 
стечена капитална права и дугови склоне од очију домаће и светске јавности 
и да се расправе воде о исконструисаним проблемима. Економски интереси, а 
посебно стечена власничка права из основа капиталних улагања буквално се 
нигде не виде и третирају се као да никад нису ни постојали. Економска реал-
ност је на тај начин остала дубоко у сенци политичких релативизација, па је 
буквално искључена као актуелна тема или бар маргинализована. Због тога је 
један од циљева овог прилога да се баш она истакне у први план.

Аргументи на којима се заснива тврдња да свесно склањање стечених ка-
питалних права и дугова косовских институција одговарају косовским органи-
ма су у чињеници да се нигде не види да су економски субјекти из Србије ула-
гали значајна средства на КиМ. Привредни субјекти и банке су таква улагања 
једним делом вршили у функцији стицања власничких права над привредним 
друштвима на КиМ, а Република Србија је финансирала и кредитирала кључне 
инфрастуктурне објекте и субвенционисала покрајинску администрацију и део 
тзв. друштвених делатности.

У ситуацији када су ове чињенице пребачене у други план и не тумаче се 
као правни аргументи за конституисање већ стечених власничких права, сва 
остала питања се преводе на терен политике. На тај начин се даје подршка су-
протној тези по којој Србија, односно њени привредни субјекти који су та пра-
ва стицали, ни на који начин не могу бити прусутни на КиМ у фирмама над 
којима су већ заснована та права. 

Пошто се подаци о финансијским пласманима и стеченим правима из 
области капиталних улагања налазе у мноштву различитих докумената, неоп-
ходно је да се они систематизују и презентују по критеријумима и стандардима 
који важе у савременом свету. То је прави пут да се избегне њихова релативиза-
ција и маргинализација, а с њима и непотребно спорење.

ОБЛИЦИ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА НА КИМ

У читавом поратном периоду капитална улагања на КиМ су вршена у свр-
ху реализације развојних програма ове Покрајине, која је по свим економским 
критеријумима с правом третирана као неразвијено подручје. Развој КиМ је 
био у фокусу развојне политике Југославије као целине, као и Србије. У проце-
су реализације ове политике у ту сврху у овој Покрајини пласирана су огромна 
средства, којима је посвећен овај прилог. 

Тим поводом је од значаја истаћи да су средства, како она у материјалном, 
тако и она у финансијском облику пласирана у следећим правним облицима:

l као капитално улагање директно инвестирање – финансирање изградње 
сопствених капацитета од стране привредних субјеката из осталих делова Србије,

l као капитално улагање инвестирање у хартије од вредности,
l као капитално улагање путем куповине осталих власничких права,
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l као кредитирање и 
l као бесповратно финансирање, дакле, помоћ.
У овом прилогу превасходно се обрађују она улагања која су имала облик 

финансирања у облику капиталног улагања, дакле, она из којих су стечена 
права инвеститора и кредитора. На њих се ставља акцент, јер се бесповратна 
средства третирају као подаци, али не и као конкретни захтеви. Због тога се у 
фокусу овог прилога налазе само она средства која имају инвестиционо-кре-
дитни и власнички карактер. То надаље значи да се у том облику улагања налазе 
само она средства која имају карактер власништва и потраживања из основа 
дужничко-поверилачких односа.

 СТАЊЕ ДУГОВА ПО ПРЕСЕКУ (КОНСОЛИДОВАНИХ)  
БИЛАНСА НА ДАН СЕЦЕСИЈЕ

У економској теорији и привредној пракси у сваком тренутку постоје ак-
тивни и пасивни правно-финансијски односи у којима се приказују дужничко-
-поверилачки односи између субјеката чији биланси подлежу консолидацији. 
Такав пресек на дан сецесије није формално сачињен, али постоје биланси у 
времену које јој је непосредно претходило. У њима су дугови јасно приказани 
на обе стране (код дужника и код поверилаца). То значи да је у збирним и кон-
солидованим билансима, дакле, и у билансима појединих пословних субјеката 
који су били у пословним односима, јасно приказана висина тих дугова на јед-
ној и потраживања на другој страни. То су они дугови и потраживања који про-
истичу из текућег пословања у времену које је непосредно претходило сецесији. 
Ови подаци су приказани у билансима, како на страни субјеката из Републике 
Србије који су углавном били повериоци, тако и у билансима косовских субје-
ката који су претежно били дужници.

Чињеница је да су ови документи усаглашени, те да не постоји сумња у 
регуларност висине дугова који проистичу из текућих финансијских односа. 
Кључни правни па и политички аргумент је у томе да су дужничко-поверилач-
ки односи усаглашени, а то значи да су дугови по овом основу признати. Из тих 
разлога, акт политичке сецесије ником не даје право на поништавање и непри-
знавање краткорочних дугова који потичу из текућег пословања. Још једном 
ваља истаћи да су дугови о којима је реч били уредно исказани у финансијским 
извештајима дужника и билансирани. У том смислу сецесија као политички 
чин је злоупотребљена и коришћена као акт једностраног прекида обавезе да 
се врате доспели дугови из текућег пословања. Реч је о дуговима насталим из 
продаје робе и услуга извршених у текућем промету. У правном смислу овај 
чин је значио да дужник по својој вољи (једнострано) престаје да враћа доспеле 
дугове.

Из тих разлога доказе о постојању тих дугова треба превасходно преузети 
из финансијских извештаја привредних и других субјеката с КиМ и то у висини 
већ преузетих дугова који су на дан сукцесије били доспели. На тај начин се у 
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методолошком, али и у правном смислу елиминишу сви приговори на тачност 
података, пошто се тражи оно што је већ приказано и исказано као призната 
доспела обавеза.

Правни докази за ову тврдњу су у чињеници да су изворни документи 
по којима су ти дугови настали неспорни, а то значи да су у тим условима и 
аранжманима они усвојени као двостране правне радње. Не постоје никакве 
индиције да се постојање таквих дугова доводи у питање, а то је разлог да они 
не могу бити „заборављени”. Не постоје ни разлози да они буду отписани или 
непризнати по вољи једне стране – дужника.

ДИРЕКТНА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА  
И ПРАВА СТЕЧЕНА ПО ТОМ ОСНОВУ

Неспорна је и чињеница да су многи привредни субјекти с подручја Ср-
бије директно инвестирали у изградњу капацитета на подручју КиМ. Они су 
их градили за своје потребе у сврху проширења својих капацитета. У том су 
се посебно истицали велики системи из Србије који су на том подручју гра-
дили фабрике и развијали дистрибутивне центре. Разуме се, да су постојали и 
супротни токови инвестиција, те да су неки велики економски системи с КиМ 
директно улагали у централном делу Србије. И они су на тај начин ширили 
своје капацитете. Ове чињенице су такође неспорне: не постоји правни основ 
да се оне доведу у питање по принципу реципроцитета. Разлике су само у томе 
што су улагања косовске привреде на простору изван КиМ била знатно мања. 
Њих наравно Србија не може да оспори и не треба да их оспорава. При том се 
ипак мора имати у виду да су улагања привреде остатка Србије по том основу 
била вишеструко већа.

Ваља нагласити да су неки од тих капацитета имали статус пословних је-
диница матичних фирми, а да су друге добиле третман правних лица у духу не-
када важећег Закона о удруженом раду. Треба истаћи да је Центар за економска 
истраживања Института друштвених наука у коме сам био запослен а потом 
ангажован као сарадник, радио на студији директних капиталних улагања на 
КиМ и тим поводом ваља навести само неке кључне улагаче с подручја Србије, 
а то су били:

- ПКБ који је формирао 17 привредних друштава,
- Јумко Врање који је изградио 3 фабрике,
- Бамби Пожаревац,
- Симпо Врање,
- Агрокока Житиште,
- Застава Крагујевац, три фабрике,
- Машинска индустрија Ниш, две фабрике,
- Електронска индустрија Ниш, две фабрике
- Прва петолетка Трстеник, две фабрике
- Минел Београд, две фабрике
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Сва та улагања су у правном смислу имала карактер инвестирања у про-
изводне капацитете који у физичком смислу и данас постоје. Кључно питање 
које овим поводом треба разјаснити је у правном карактеру тих улагања која 
су вршена у своје име и за свој рачун. Због тога се њихов правни карактер не 
може довести у питање, имајући у виду да су она третирана као трајни капитал 
улагача.

ВЛАСНИЧКА ПРАВА ЗАСНОВАНА НА УЛАГАЊИМА  
У ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ

Након усвања Закона о предузећима у првој деценији овог века дошло 
је до значајних капиталних улагања која су у правном смислу имала и форму 
стечених корпоратвних власничких права. Велики број привредних субјеката с 
КиМ тада је емитовао акције и уделе како би се обезбедили трајнији извори фи-
нансирања и премостиле тешкоће које су се односиле на измиривање дугова. То 
је био разлог да су многи правни субјекти с КиМ своје обавезе конвертовали у 
капитал. У том процесу су се као емитенти таквих хартија од вредности јавили 
субјекти као што су:

- Трепча, Косовска Митровица,
- Фабрика амортизера Приштина,
- Балкан, Сува Река,
- Металика, Ђаковица,
- Електропривреда Обилић
- Ибар-Лепенац. 
Власничка права заснована на улагању капитала су била уредно регистро-

вана и правно заснована. То значи да су она у свему базирана на правилима и 
стандардима који важе у савременом свету. О томе такође постоје уредни доку-
менти, па не постоји проблем доказивања тако стечених права над привредним 
субјектима који су по том основу примили та улагања.

Конверзија потраживања у трајни капитал је тада била значајан извор 
финансирања привреде КиМ, а њу су вршиле искључиво банке и привредни 
субјекти из Републике Србије. Као финансијски консултант, који је био анга-
жован на КиМ, никад нисам срео случај да су капиталну конверзију вршили 
привредни субјекти и банке из других делова Југославије. С тим у вези треба 
истаћи да је највећи део конверзије дугова у капитал остварен у првој деценији 
овог века, дакле, у време када су друге републике Југославије већ биле у прав-
ном статусу новоформираних држава. Кључни аргумент ове тезе је да је и на тај 
начин формиран власничко-правни статус улагача капитала над привредним 
друштвима у које је капитал инвестиран по том основу.

Косовски дугови и власничка права српских инвеститора
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КРЕДИТИРАЊЕ РАЗВОЈА ПРИВРЕДЕ КИМ  
ИЗ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Фонд за развој КиМ је у разним организационим облицима постојао у чи-
тавом поратном периоду. Сврха његовог постојања је била да се обезбеде фи-
нансијски извори за кредитирање и финансирање развоја КиМ у складу с по-
литиком убрзаног развоја недовољно развијених подручја. Овај фонд је у свим 
годинама свог постојања подносио уредне финансијске извештаје из којих се 
види коме су средства давана и под којим условима, као и у вези с условима за 
њихово враћање.

Постоји уредна и сачувана документација садржана у финансијским изве-
штајима прималаца тих средстава која потврђује постојање тих пласмана. Она 
је такође сачувана. У вези с тим постоје и одлуке које су тим поводом доносили 
органи тих фондова, као и одлуке о усвајању финансијских извештаја којима се 
потврђује добијање тих средстава и њихово трошење.

Овим поводом треба истаћи значајну чињеницу да су таква улагања фор-
мирана из средстава Републике Србије и да се у том случају и она јавља као су-
бјект који је непосредно учестовао у финансирању развоја КиМ. Ова чињеница 
се подвлачи из разлога што се у овом случају Република Србија јавља у уло-
зи кредитора, а не само привредни субјекти и банке које су учестовале у свим 
другим облицима финансирања. Постоје и одлуке државних органа који су те 
извештаје усвајали и верификовали као и извештаји о реализацији развојних 
програма који су из тих средстава финансирани.

Разлози због којих се ова чињеница подвлачи и наглашава су у томе што се 
од људи који су склони да ствари виде само у политици, овакав приступ може 
третирати као однос једне државе као субјекта међународног права према дру-
гом субјекту који треба да има идентичан статус. У овом случају реч је о начину 
на који су финансијска средства формирана и пласирана, а не о носиоцу права. 
Реч је, дакле, о најобичнијем облигационом, дужничко-поверилачком односу, 
субјеката учесника у једној финансијској трансакцији, а не о односима који се 
формирају у међународном праву. Oваквим тумачењем суштине ствари овај 
однос своди се на облигацију, а не међународне економске односе. 

УЧЕШЋЕ СРБИЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ И КРЕДИТИРАЊУ РАЗВОЈА  
ПРИВРЕДЕ КИМ ПРЕКО САВЕЗНИХ РАЗВОЈНИХ ФОНДОВА 

Република Србија се јавља и као финансијер, односно кредитор разво-
ја привреде и инфраструктуре КиМ и преко Савезног фонда за развој. Удео 
Републике Србије у том фонду је био доминантан (око 40%). У вези с тим у 
овом прилогу не третирају се улагања која је Србија извршила у развој дру-
гих неразвијених република, те се овај прилог усредсређује само на оне облике 
кредитирања и финансирања који се односе на пласирање средстава директно 
на КиМ.
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У вези с тим вредно је истаћи да и по овом питању постоји ваљана до-
кументациона основа која је приказана у финансијским извештајима Савезног 
фонда за развој, али и у извештајима косовских субјеката који су та средства 
примали и користили. И у овом случају, савезни органи су доносили одлуке о 
усвајању тих извештаја, као и о реализацији развојних програма који су, поред 
осталог, имали и политички значај („економска основа равноправности народа 
и народности”).

НЕПОСРЕДНО ФИНАНСИРАЊЕ И КРЕДИТИРАЊЕ  
ИНФРАСТУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА НА КИМ

Највећи инфраструктурни пројекти на КиМ су финансирани, односно 
кредитирани из републичких извора. То је био случај с кључним саобраћајни-
цама, системом Ибар-Лепенац, Електропривредом, као и с туристичким објек-
тима изграђеним на подручју ове покрајине, односно у првој фази – аутономне 
области (АКМО)1.

И о томе постоје уредни подаци који потврђују начин финансирања ин-
фраструктурних објеката. За разлику од непосредних улагања у објекте, која 
привредним субјектима из Републике Србије дају непосредно власничко право, 
у овом случају је реч о правним пословима и о дуговима који ни на који начин 
не могу бити спорни, пре свега због тога што су их уредно признали примаоци 
средстава.

ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДУГОВЕ КОСОВСКЕ ПРИВРЕДЕ И ДРЖАВНИХ ОРГАНА 
КАО ОСНОВ НАСТАНКА ДУГОВА

Као субјект међународног права, Србија је била гарант за многе дугове 
које су засновали органи ове Покрајине, па и привредних друштава које је она 
финансирала. Велики део тих гаранција је активиран и наравно наплаћен из 
средстава Републике Србије. Неки од њих су наплаћени пре, а неки након сеце-
сије. Суштина је у томе да је Република Србија плаћала и плаћа дугове који су 
доспели за наплату, а да они ни до данас нису рефундирани.

Многе гаранције ни до данас нису доспеле нити активиране. То значи да се 
пред Србијом налазе и латентни дугови који потичу из њих.

Ове економске чињенице су најмање спорне. Неспорно је или не би могло 
да буде спорно право гаранта који је платио нечије дугове да по том основу тра-

1 Аутор овог прилога је лично био запослен у фирми која је градила неке од тих објеката, па је живи 
сведок начина на који је финансирана њихова изградња. Тим поводом наводим да сам као запосле-
но лице радио на изградњи пута Митровица – Стари Трг, саобраћајница у Митровици и Звечану, 
као и на изградњи локалних саобраћајница у Звечану, стадиону фудбалског клуба Рудар из Косовс-
ке Митровице и на изградњи пруге Метохија–Призрен. Као живи сведок и учесник поуздано знам 
како су ови објекти финансирани и на који начин су наплаћивани радови које смо тамо изводили.
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жи рефундацију и обештећење. Важно је истаћи и подвући да је у овом случају 
реч о дуговима конкретних дужника, те да они ни на који начин не могу добити 
обележја односа између држава. Аргумент за ову тезу је у чињеници да су сви 
дужници номиновани и да се тачно зна ко је дужник, а ко је гарант. Из тих ра-
злога, расправљање ових питања је беспредметно, пошто су у питању односи 
познатих субјеката који су закључивали конкретне кредитне аранжмане. Они 
су, дакле, познати, а сваки од њих је својом вољом прихватио услове под којима 
су ти правни послови закључени.

Уосталом у највећем броју случајева повериоци су из иностранства и у тим 
условима се јасно зна ко је корисник средстава по којима је Србија дала гаран-
ције. Проблем је очигледно у томе што се ти дугови враћају и данас, а да се не 
отвара проблем њиховог враћања, односно рефундирање плаћања које Србија 
још увек извршава по том основу.

Све су то озбиљни разлози да се овај комплекс проблематике елаборира и 
обради на стручан и професионално валидан начин у оквиру научноистражи-
вачког пројекта на коме би се могли ангажовати чланови Одбора за економске 
науке САНУ.

ДОКУМЕНТАЦИОНИ ДОКАЗИ

Повољна је околност да је документациона основа за све тезе третиране у 
овом прилогу уредно формирана и формално правно верификована на неспо-
ран начин. С тим у вези ваља користити документацију која је доказ који чини 
грађу за такву елаборацију. Повољна је и околност да је некадашња Служба дру-
штвеног књиговодства Југославије имала солидне стручне методологије праће-
ња, добро организовану и, наравно, сачувану документациону грађу. Вредно је 
истаћи да је та грађа била утемљена на солидним професионалним основама и 
да су све њене извештаје без примедби прихватали и усвајали државни органи. 
Према томе, сви извештаји ове службе су потпуни а засновани су на финансиј-
ским извештајима свих субјеката који су били дужни да воде пословне књиге.

Погодност је и у чињеници да су сви извештаји Службе друштвеног књи-
говодства увек имали две узастопне године, па је у наредној години у њима 
обухваћена и она грађа која је након стручне контроле ове службе усвојена и 
верификована. Они су, дакле, неспорни и у свему су их верификовале државне 
институције, које су у складу са законима Југославије и Србије биле надлежни 
да их усвоје. По том питању постојала је пуна сагласност и никад се није дого-
дило да је вођен ма какав спор у вези с њиховом исправношћу.

Погодност је и у чињеници да су Служби друштвеног књиговодства пре-
давани оригинали финансијских извештаја и да је цео тај посао рађен с пуном 
одговорношћу и с озбиљном државном контролом. И на крају, погодност је и у 
томе да су они у оригиналима сачувани и до данашњег дана.
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МЕТОДОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДЛОЗИ  
У ВЕЗИ С ЕЛАБОРАЦИЈОМ

Методолошки проблеми не би могли да буду сметња у елаборацијама ове 
врсте. На њих се овде указује из разлога што се на тај начин доприноси разјашње-
њу аргументације која се односи на сачињавање и обухват предложене елабора-
ције. Први и свакако најсложенији проблем је у чињеници да је наш економски 
систем, а с њима и форма финансијских извештаја у прошлости били подложни 
честим променама. Због тога ће се методолошка хомогенизација различитих по-
датака јављати као први практични проблем за генерацију економиста која је 
школована у протеклих 20 година. Разлог је у чињеници да су економске катего-
рије садржане у финансијским извештајима тог доба по свом садржају и дефи-
ницијама претрпеле огромне промене. Њих ће садашња генерација економских 
истраживача тешко прихватити и представити у категоријалном систему овог 
времена. Примера ради, ваља истаћи појам стамбеног фонда у коме су средства 
ангажована у станове радника, који су фактички чинили њихово власништво, 
имало карактер ангажованог капитала који је исказиван у билансима стања.

То су разлози да се у старту ове елаборације претходно изврши актуели-
зација и хомогенизација категорија и појмова садржаних у тим финансијским 
извештајима. При том се мора имати у виду да се сви појмови и категорије мо-
рају свести на онај категоријални систем који је познат целом свету, онај који 
се мора представити у јасном и опште усвојеном професионалном облику. У 
категоријалном смислу, овај посао ће бити неопходан и због тога што се овим 
поводом мора извршити већи број методолошких хомогенизација. Примера 
ради, у прва два биланса која сам у животу сачинио, фигурисао је појам добити, 
да би се доходак појавио као показатељ економске ефективности тек у трећем и 
свим наредним билансима.

Увођењем самоуправних интересних заједница неке ствари су закомпли-
ковале, али не на начин да се у вези с тим не може извести ваљана елаборација. 

МЕТОДОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ ХОМОГЕНИЗАЦИЈЕ  
ВРЕДНОСНИХ ИСКАЗА 

Ваља истаћи да је монетарни систем Југославије, односно наш динар, не-
довољно поуздан за реално исказивање дужничко-поверилачких односа, пре 
свега, због огромних монетарних флуктуација. Истраживања показују да се као 
репрезентативна вредносна јединица у конкретном случају јавља US долар. Он 
је у свим годинама колико траје улагање Србије на КиМ био монета која је ап-
солутно поуздан. При том се мора имати у виду да је и долар био обезвређен и 
да је по изворима америчке банке индекс инфлације за пола века био 847. То је 
разлог да се и у том смислу изврши додатна мултивалутна хомогенизација по 
којој би се сви економски односи који се у овом предмету елаборирају свели на 
долар сталне вредности.

Косовски дугови и власничка права српских инвеститора
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Искуства која већ имамо су позитивна и потврдила су да ће коришћење 
доларског еквивалента као израза дужничко-поверилачких и власничких одно-
са по овом програму бити довољно поуздано.

ЗАКЉУЧЦИ

Не улазећи у политичку димензију односа Србије и њене јужне Покрајине, 
дугови и власничка права стечена у међусобном правном промету се не могу 
довести у питање. То је разлог да се ова проблематика представи нашој, па и 
светској јавности, и да се јасно прикаже а то значи и користи у сврху остварива-
ња права оних који су давали новац и улагали свој капитал у привредне и друге 
субјекте на КиМ. 

Разумно је да се у овој елаборацији обухвате и она улагања која неће бити 
подлога за враћање дугова и заснивање власничких права. Грађани Србије и 
КиМ имају право да и по овом питању знају пуну истину. Југославија је у том 
смислу водила разумну политику развоја неразвијених република и КиМ, али 
ни она из политичких разлога никада није ове односе до краја елаборирала. Уо-
сталом, оног момента када су почеле елаборације ове врсте ствари су почеле да 
се компликују да би се завршиле сломом државе. 

Разуме се да је сврха ове елаборације знатно шира и садржајнија, пошто 
ће она пре или касније постати историјски документ (и) политичког садржаја. 

„KOSOVO” ’S DEBTS AND THE PROPERTY RIGHTS OF SERBIAN INVESTORS

DRAGOSLAV SLOVIĆ
office@finodit.co.rs

SUMMARY: Debts and property rights acquired in mutual legal interactions cannot be 
brought into question. That is why this issue should be presented to our own, as well as the global 
public, and clearly represented and, thus, used for the purposes of securing the rights of those that 
gave their money and invested their capital in economic and other entities in Kosovo and Metohija 
(K-M). This paper deals with the following: forms of capital investment in K-M, state of debts on 
the basis of (consolidated) balances on the day of secession, property rights based on investment 
in securities, the crediting of K-M’s economic development on the part of the Republic of Serbia 
Development Fund, Serbia’s participation in the financing and crediting of K-M economic develop-
ment through Yugoslav federal development funds, direct financing and crediting of infrustructure 
projects in K-M, debt guarantees for K-M’s economy and state institutions as the original basis of the 
debts and methodological questions regarding their calculation.

KEY WORD: Serbia, Kosovo and Metohija, debts, property rights, Republic of Serbia Deve–
lopment Fund, Yugoslav Federation Fund for financing the faster development of underdeveloped 
republics and provinces. 
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ДРУШТВЕНА ПРЕДУЗЕЋА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ  
1990. ГОДИНE

МИОДРАГ СКУЛИЋ

У друштвеном сектору привреде Аутономне Покрајине Косова и Метохије (АП 
КиМ) 1990. године било је укупно 406 привредних субјеката.

Међу њима осам сложених организација удруженог рада (СОУР):
1. СОУР Агрокосово, Косово Поље – у пољопривреди;
2. СОУР Електропривреда Косова, Приштина – у електропривреди;
3. СОУР РМКХ Трепча, Кос. Митровица – у рударству, металургији и хемији;
4. СОУР Инвестметали, Приштина – у металопрерађивачој индустрији;
5. СОУР Косоводрво, Приштина – у дрвној индустрија и шумарству;
6. СОУР Рамиз Садику, Приштина – у грађевинарству;
7. СОУР Трговина Косова, Приштина – у трговини, и
8. СОУР Водопривреда Косова, Приштина – у водопривреди.
l У тих осам СОУР-а био је 171 привредни субјект, 70 РО без ООУР-а, 19 

РО са 74 ООУР-а.
l  Привредних субјеката ван СОУР-а било је, 186, од чега 

102 РО без ООУР-а, 
21 РО са 62 ООУР-а и  
једном пољопривредном станицом.

l Било је 27 привредних субјеката чији су оснивачи из централне Србије 
и АП Војводине, од чега шест РО, три РО са 14 ООУР-а и 4 погона.

l Било је 7 привредних субјеката чији су оснивачи из других република 
(Хрватске, Словеније и БИХ), од чега једна РО, једна РО и пет ООУР-а.

l Било је 15 привредних субјеката у задругарству, од чега 4 задруге, 2 
задруге с ООУР-а и ООК-а, које имају четири ООУР-а и 5 ООКОС.

Да рекапитулирамо: организациона структура 406 привредних субјеката 
друштвеног сектора у КиМ 1990. изгледала је овако:

l 8 СОУР-а,
l 172 РО без ООУР-а,
l 40 РО са ООУР-има,
l 136 ООУР-а,
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l 1 пољопривредном станицом,
l 27 привредних субјеката чији су оснивачи из Србије и Војводине,
l 7 привредних субјеката чији су оснивачи из Хрватске, Словеније и БИХ,
l 4 задруге без ООУР/ООК,
l 2 задруге с ООУР/ООК,\
l 4 ООУР-а у оквиру задруга,
l 5 ООК-а у оквиру задруга.

*
ПО СЕКТОРИМА

ПОЉОПРИВРЕДА И ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА

СОУР Агрокосово је имао 48 правних субјеката, од чега: 16 РО, 5 РО са 17 
ООУР-а и 2 ООК, две З.З. и једну З.З. са два ООУР-а и три ООК.

l  РО ПИК Косово-Експорт, Косово Поље, са седам ООУР-а: 
Пољопривреда, Ратарство, Сточарство, Свињогојска фарма,  
Фабрика сточне хране, Индустрија меса са Хладњачом и ООУР Коопераната

l РО ПИК Душан Мугоша – Дућ, Пећ
l  РО ПИК Прогрес-Експорт, Призрен, с три ООУР-а:  

Индустрија конзервираног воћа, поврћа, меса и сухомеснатих производа, 
Кооперација и  
Ремонтни сервис 

l РО Ервенику, Ђаковица
l РО ПИК Милан Зечар, Урошевац
l РО ПК Младост, Гњилане
l РО Житопромет, Гњилане, с ООУР Индустрија брашна и хлеба, Гњилане
l  РО Дубрава, Исток, с три ООУР-а:  

Пољопривреда, Сточарство и ООУР Коперација „Будућност”, сви из 
Истока и два ООК: Врело и Ракош

l РО Дреница, Глоговац
l  ПИРО Ораховац, Ораховац, с три ООУР-а:  

Винарство,  
Виноградарство и  
Кооперација

l РО Продукт, Србица
l РО ПИО Сува Река, Сува Река
l РО Шарпроизвод, Драгаш
l РО Агроморава, Витина
l ПИРО Врело, Врело, Исток
l ЗЗ Вучитрн, Вучитрн
l ЗЗ Слога, Подујево
l  ЗЗ Косово, Липљан, с два ООУР-а:  

Ратарство и  
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Живинарство и три ООК:  
Липљан,  
Доња Гуштерица и  
Бујку-Магура

l  РО Житопромет, Приштина, с ООУР-ом:  
Индустрија брашна и хлеба, Кос. Митровица

l РО Агрокосова-commerce, Приштина
l РО Институт за економију и развој, Косово Поље
l РО Уникоспројект, Приштина
l РО Кијево, Кијево
l ПРО Мируша, Малишево
l РОК Коперими, Сува Река

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА

СОУР Електропривреда Косова, Приштина с 5 РО без ООУР-а и 3 РО с 13 
ООУР-а:

l РО Термоелектрана Косово Обилић А и Б
l  РО Електро Косово, са девет ООУР-а: 

ООУР Електропренос Приштина  
ООУР Дистрибуција Приштина  
ООУР Дистрибуција Призрен 
ООУР Дистрибуција Пећ 
ООУР Дистрибуција Кос. Митровица 
ООУР Дистрибуција Урошевац 
ООУР Дистрибуција Ђаковица  
ООУР Дитрибуција Гњилане  
ООУР Изградња и ремонт Приштина

l Радна заједница (РЗ) Приштина 
l  РО за производњу и транспорт Косово, Обилић 

ООУР Сепарација с депонијом Обилић  
ООУР Сушара Обилић 
ООУР Гасификација (производња карбогаса) 
ООУР Топлана Обилић  
ООУР Азотара Обилић  
с ООУР-ом Површински откуп Косово, Добро Село

l  РО Косовомонт, Приштина-Добро Село, с три ООУР-а:  
ООУР Монтажа Косово Приштина 
ООУР Електроремонт Косово, Приштина 
ООУР Централни ремонт Косово Приштине

l РО Рудник боксита Косово, Волујак - Клина
l РО Електрокосово, Приштина – ООУР за дистрибуцију и производњу, Пећ
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РУДАРСТВО, МЕТАЛУРГИЈА И ХЕМИЈА

СОУР РМХК Трепча, Кос. Митровица с 23 РО и једна РО са шест 
ООУР-а:

l  РО Рудник и флотација Стари Трг 
ООУР Флотација Звечан

l  РО Рудници и флотација Кишница 
ООУР Флотација Кишница

l РО Рудници и флотација Ајвалија
l  РО Рудници и флотација Копаоник, Лепосавић 

ООУР Флотација, Лепосавић 
ООУР Рудник олова и цинка Бело Брдо

l РО Рудници и флотација Ново Брдо
l РО у области металургије и хемије, Кос. Митровица
l РО Металургија олова, Кос. Митровица
l  РО Металургија цинка, Кос. Митровица 

ООУР Топионица олова, Звечан 
ООУР Рафинерија олова, Звечан

l РО Хемијска индустрија, Кос. Митровица (производња вештачког 
ђубрива)

РО у области прераде:
l РО Индустрија акумулатора, Кос. Митровица
l ООУР Фабрика гуме, пластрике и сепаратора, Кос. Митровица
l РО РО Фабрика индустријских батерија, Пећ
l РО Фабрика никл-кадмијум батерија, Гњилане
l РО за производњу поцинкованих трака и лимова, Вучитрн
l РО за производњу ловачке муниције и прераду пластике, Србица
l  РО Металику, метална индустрија, Призрен, са шест ООУР-а:  

Фабрика жице и корда, 
Фабрика челичних цеви, 
Фабрика поцинкованог и емајлираног посуђа, 
Фондерија и  
Енергетика, сви из Ђаковице и  
Фабрика арматурне мреже, Дечани

l  РО Фабрика процесне опреме, Кос. Митровица 
ООУР Израда опреме, Кос. Митровица 
ООУР Електромашинска монтажа, Кос. Митровица

l РО Фамипа, производња накита од сребра и злата, Призрен
l РО Услужне делатности, Кос. Митровица
l РО Транспорттранс, Кос. Митровица
l РО Енергетика, Кос. Митровица
l РО Лабораторија, Кос. Митровица
l РО Друштвени стандард, Кос. Митрровица
l РО Трепча-комерц, Кос. Митровица
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l РО Електрорачунски центар, Кос. Митровица
l РО Обезбеђење имовине, Кос. Митровица
l ЕО Фабрика боја и лакова Вучитрн

МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА

СОУР Инвестметали, Приштина (с 8 РО без ООУР-а)
l  РО Фабрика амортизера, Приштина 

ООУР Алатница и одржавање, Приштина
l РО Металац, индустрија металних окова, Јањево 
l РО Фабрика процесне опреме и машиноградње Металац, Призрен
l РО Југотерм, фабрика радијатора и клима уређаја Гњилане
l РО Винекс, фабрика за производњу вијчане робе Витина
l РО Пластика, Приштина
l РО Косовосировина, Кос. Митровица
l РО Имкос, Кос. Каменица

ДРВНОПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА

СОУР Косоводрво, шумарство, индустрија, промет, Приштина са 7 РО и 
3 РО са 8 ООУР-а:

l  РО Дрвни комбинат Тефик Чанга, Урошевац 
ООУР Примарна прерада, Урошевац 
ООУР Фабрика намештаја Урошевац 
ООУР Фабрика столица Урошевац 
ООУР Фабрика столица Урошевац

l  РО Дрвни комбинат, Пећ с два ООУР-а 
ООУР Фабрика намештаја Пећ 
ООУР Пилана Пећ

l  РО Напредак, индустрија намештаја, Приштина, 
ООУР Фабрика намештаја, Приштина 
ООУР Фабрика намештаја Напредак, Подујево 
ООУР Тапетарија, Приштина  
ООУР Продими, Ђаковица 

l РО Храст, индустрија и трговина, Лепосавић
l РО Мокра Гора, Кос. Митровица
l  РО Радуша, Исток 

ООУР Дрвна индустрија Исток 
l РО Ђеравица, Дечани
l  РО Дубравица, шумарство, инд. трговина, Дечани 

с пет ООУР-а: Шумарство, Пилана и паркетара,  
Фабрика масивног намештаја, Фабрика таролита и Ђеравица-комерц.
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l РО Косоводрво комерц, Приштина
l РО Шар, Приштина, ООУР Шумско газдинство, Вучитрн

ГРАЂЕВИНАРСТВО

СОУР Рамиз Садику, Приштина:
ООУР  Производња металних конструкција Кос. Митровица 

РО Косово, индустрија грађевинског материјала Приштина 
РО Грађевинска оператива 
РО Транспорт и механизација

ТРГОВИНА

Трговинске организације удружене у СОУР Трговина Косова, Приштина с 
10 РО и 4 РО с 10 ООУР-а:

l  РО Грмија, Приштина 
с ООУР-ом Лаб, Подујево

l  РО Лирија, Призрен 
са четири ООУР-а: 
Малопродаја-Призрен, 
Малопродаја-Драгаш,
Малопродаја-Средска и 
Великопрода-Призрен

l  РО ЛУКС, Кос. Митровица 
с ООУР-ом Универзал, Лепосавић 

l РО Агрометохија, Пећ
l  РО Агими, Ђаковица,  

са четири ООУР-а: 
Месо 
Робна кућа 
Трговина на мало и 
Трговина на велико, сви из Ђаковице

l РО 16. новембар, Гњилане
l РО Поморавље, Гњилане
l РО 17. новембар, Урошевац
l РО Ситница, Липљан
l РО 25 мај, Сува Река
l РО Шар, Качаник
l РО Механизација, Приштина
l РО Воћар, Кос. Митровица
l РО Дуван, Приштина
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ВОДОПРИВРЕДА

СОУР Вопривредна организација Косова с једном РО и две РО са 4 ООУР-а:
l РО Хидросистем Ибар-Лепенац, водопривредна РО, Приштина
l  РО Метохија, Призрен 

с ООУР Дукађини, Призрен
l  РО Ндертими, Призрен  

с три ООУР-а: 
Исток, водопривреда, Ђураковац, 
Косовохидротехника, Приштина и 
Бистрица, Дечани

*
РО И ООУР ИЗ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ, ВОЈВОДИНЕ  

И БИВШИХ РЕПУБЛИКА СФРЈ

Из централне Србије и Војводине

27 привредних субјеката од чега: 9 РО имају 14 ООУР-а и 4 погона, док 
из Хрватске, Словеније и БИХ 7 субјеката и то: 1 РО,1 РО с једним ООУР- и 4 
ООУР-а: 

l  СОУР ЕИ Ниш  
РО ЕИ-Фабрика елетромотора, Ђаковица 
РО Фабрика полиестера Фапол, Подујево и  
РО ЕИ-Електрометална индустрија, Урошевац

ООУР Фабрика пегли, Урошевац
ООУР Фабрика алата Урошевац

l  СОУР Југодуван, Ниш – РО Борис Кидрич, дувански комбинат Гњилане 
с  три ООУР-а: 

Баир – Кос. Митровица,  
Призрен и  
Гњилане

l  СОУР Гоша Смедеревска Паланка  
РО Металац, рударска опрема и грађевинске. конструкције, Гњилан

l  СОУР Магнохром, Краљево –  
РО Дева, рудник хрома, Ђаковица и  
РО Стрезовица, индустрија и рудници магнезита с два ООУР-а  
Рудник магнезита Стрезовица и  
ООУР Фабрика синтермагнезита Бориво

l СОУР Минел, Београд – РО Минел-Ливница, Ђаковица
l  СОУР Утва, Панчево  

РО Конструкције, Панчево,  
ООУР Борис Кидрич, фабрика металних конструкција, Пећ

l  СОУР Црвена застава, Крагујевац 
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РО Рамиз Садику, израда ауто делова, Пећ
l  СОУР Југословенска индустрија равног стакла, Панчево  

РО Стаклопан, Београд 
ООУР Стакло, Приштина

l РО Иво Лола Рибар, Железник – Погон Фабрика алата и делова, Зубин 
Поток

l РО Јавор, Ивањица – Погон за производњу спортске одеће, Борјак – Зу-
бин Поток

l РО Компресор, Београд – ООУР Компресор, ауто-кућа, Ђаковица
l  РО Рекорд, Београд  

РО Рекорд, производња гумено-техничке робе, Ђаковица 
ООУР Трговина аутоделовима на велико и мало, Ђаковица

l РО Јастребац Ниш, ООУР Фабрика клипних пумпи Дечане
l РО Изолација, Београд – ООУР Приштина
l РО Југоинспект, Београд – ООУР Југоинспект, Приштина
l РО Комунист, Београд – ООУР Комунист, Приштина
l РО Нискоградња, Врање – ООУР Градња, Приштина
l  Путник, Београд – ООУР Путник Косово, Приштина 

Погони: 
Погон за производњу столица у Угљарима, Зубин Поток 
Погон Наде Томић, за прераду длаке и производњу четака, Зубин Поток

Привредни субјекти из других република

l  СОУР ИНА, Загреб  
РО ИНА-Трговина Загреб  
ООУР Нафтни деривати, Приштина и  
ООУР Косовопласт, Ђенерал Јанковић

l  СОУР Енергоинвест, Сарајево –  
РО Електромонтажа Блажуј  
ООУР Енергомонтими, Приштина  
РО Фабрика електроприбора и постројења, Приштина 

l  СОУР Словин, Љубљана – РО ИБИ, Љубљана,  
ООУР Липљан-пунионица кока коле

l  СОУР РМК Зеница – РО Метално Зеница,  
ООУР Творница грађевинске арматуре, Подујево 

l  СОУР Ђуро Ђаковић, Славонски Брод – РО Фабрика измењивача топлоте, 
Урошевац 
ПЈ производња хемијских производа, Липљан

l  19 новембар  
ООУР Фабрика металне столарије Сува Река
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ОСТАЛЕ РАДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

Рудници (једна РО):
l РО Мухарем Бабуш, рудник лигнита, Липљан
l РО Косово, ООУР Рудник боксита Волујак, Клина
l РО Рудник хрома Дева, Ђаковица
l РО Рудник и индустрија магнезита ООУР Инкос, Кос. Каменица
l  РО Рудник магнезита Голеш 

ООУР Јама са сепарацијом Голеш 
ООУР Прерада Магура

l  РО Качарево, рудник каолина 
ООУР Индустрија керамике

l Фабрика за прераду минералне воде Клокот

Пољопривреде, водопривреда и прехрамбене индустрија (4 РО и једна РО 
с два ООУР-а): 

l РО ПИК Карачево, ООУР Угоститељство Минерали, Кос. Каменица
l РО Рибарско газдинство Приштина, 
l РО Рибарско газдинство Приштина, РЈ Мотел Рибњак, Исток
l РО Ерозија, заштита земљишта од ерозије и уређење бујица, Пећ
l  РО Бели Дрим, водопривредна организација, Пећ, с два ООУР-а:  

Нискоградња и  
Наводњавање

l  Дуванска индустрија: 
ООУР Вирџинија, Ђаковица 
ООУР за откуп и обраду дувана, Призрен

РАЗНЕ ИНДУСТРИЈЕ

(са 14 РО и 6 РО с 21 ООУР-ом):

l  РО Дувански комбинат Борис Кидрич, Гњилане 
Откуп и обрада дувана, Гњилане

l  РО Косовка, текстилна индустрија, Приштина 
с ООУР-ом Производња памучног предива, Приштина

l РО Дрита, за израду декоративног и конфекцијског материјала, При-
штина

l РО Металунис, радионица за израду свих врста бургија и алата, Пећ
l РО Комбинат Пећ, кожа, обућа, крзно и конфекција, Пећ

ООУР Фабрика крупне и ситне коже, Пећ
ООУР Фабрика крзна, Пећ

l  РО Принтекс, призренска текстилна индустрија, Призрен 
ООУР Предионица, Призрен
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ООУР Метража, Призрен
ООУР Конфекција, Призрен

l  РО Комуна, индустрија обуће, Призрен 
ООУР Фабрика обуће, Призрен 
ООУР Кожна конфекција

l РО Слога, конфекција и ХТЗ опрема, Кос. Митровица
l РО Прогрес, индустрија филамената, Призрен

ООУР Производња синтетичког предива, Призрен
ООУР Производња предива, Призрен
ООУР Дорада филамената, Исток

l РО Фармакос, фабрика фармацеутских и хемијских производа, Призрен
l РО Филигран, израда накита од сребра и злата, Призрен
l РО Југотерм, фабрика радијатора и клима уређаја, Гњилане
l РО Емин Дураку, Ђаковица, са шест ООУР-а:

ООУР Предионица, Ђаковица
ООУРТкачница, Ђаковица
ООУР Дорада, Драгаш
ООУР Конфекција, Ђаковица
ООУР Трикотажа, Ђаковица
ООУР Трговина-Напредак, Ђаковице

l РО Текстилни комбинат ИНТЕГЈ, Гњилане, са четири ООУР-а: 
ООУР Гивал, Гњилане
ООУР Тафтисан, Гњилане
ООУР Трикотекс, Гњилане
ООУР Хегејкомерц, сви из Гњилана

l РО Косовска метална индустрија за производњу шавних цеви, Урошевац
l РО Балкан, гумарско-хемијска индустрија, Сува Река, с пет ООУР-а:

ООУР Припремање материјала, Сува Река
ООУР Балбо, Сува Река
Фабрика тканина, Сува Река
ООУР Клинасто ремење, Сува Река
ООУР Транспортне траке, Сува Река
ООУР Балкан-комерц, Сува Река
ООУР Енергетика и радионица, Сува Река
ООУР у изградњи, Сува Река 

l РО Карачево, рудници и индустрија керамике, Кос. Каменица, с два ООУР-а: 
ООУР Пољопривредна производња и
ООУР Трговина на мало и три ООК:
Бујку Рогачица,
Каменица-Кос. Каменица и 
Живка Васић – Ранилуг

l РО Станоје Аксић, фабрика папира, картона и амбалаже, Липљан
ООУР Папир и лепенка, Липљан
ООУР Валовита лепенка, Липљан
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l  РО 18. новембар, индустрија за прераду пластике, Ораховац с три ООУР-а: 
ООУР Шприцање, Ораховац 
ООУР Екструзија, Ораховац 
ООУР Вакуумпласт, Зрзе

l РО Полет, фабрика савремене конфекције, Вучитрн

ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ

(са 20 РО и пет РО са 17 ООУР-а)

l РО Инвестинжењеринг, Приштина
l РО Уникоспројект за студије, пројектовање, и консалтинг, Приштина
l РО Приштина за завршне радове у грађевинарству, Приштина
l РО Пут за путеве, Приштина
l РО Монтажа Косова, Приштина с три ООУР-а: 

Електромонтажа
Хидромонтажа и 
Термомонтажа

l РО Фазита, фабрика зидних тапета, Приштина
l РО Бистрица, грађевинско занатска РО, Пећ с три ООУР-а: 

Електроинсталатерски и монтажни радови, 
Мофаст, молерско-фарбарски радови и 
Водовод

l РО Метохијапројект, пројектовање, урбанизам, инжењеринг, Пећ
l РО Ругово, промет грађевинског материјала на велико и мало, Пећ
l РО Изградња, високо и нискоградња, грађевинско занатство и пројекто-

вање, Пећ
ООУР Циглана, Пећ

l РО Елан, Призрен
l РО Победа, монтажна индустрија, Кос. Митровица
l РО Биначка Морава, хидро-грађевинска РО, Гњилане

ООУР Косово, Гњилане, производња камена
ООУР Морава, Крушчице

l РО Дукађини, грађ. инд. комбинат, Ђаковица, с три ООУР-а: 
ООУР Грађевинска оператива, Ђаковица
ООУР Индустрија грађ.евинскогматеријала , Ђаковица
ООУР Транспорт, Ђаковица

l РО Ђеравица
ООУР Пилана, Дечани
ООУР Фабрика теролита, Дечани

l РО Трајко Грковић, грађевинско-индустријска РО, Урошевац
ООУР Циглана Љуботен, Урошевац

l РО ШАР, производња грађ. материјала, Качаник, са четири ООУР-а:
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ООУР Цементара , Генерал Јанковић
ООУР за промет Хани, Генрал Јанковић,
 ООУР Лепенац, Качаник, производња хидратисаног и комадног креча, 
камена, туцаника и кречњака
 ООУР Салонит, Ђенерал Јанковић, производња азбест-цементних прои-
звода свих врста и профила

l РО Мируша, грађевинска индустрија, Клина
l РО Трајко Перић, грађевинско-производна РО, Кос.Каменица, са четири 

ООУР-а: 
ООУР Грађевина, Кос. Каменица
ООУР Циглана, Кос. Каменица
ООУР Блокетара, Кос. Каменица
ООУР Возни парк, Кос. Каменица

l РО Улпијана, грађевинарство, Липљан
l РО Ждрело, грађевинска индустрија Ораховац са два ООУР-а: 

Грађевинарство и 
Мермерикос, Зрзе

l РО Бетонтокос, за израду и техничку прераду бетонита, Витина
l РО Косово, грађевинска организација, Вучитрн
l РО Будућност, високоградња и производња цигле и другог грађ. матери-

јала, Србица
l 19. новембар ООУР Производња елемемната од бетона и Транспорт, 

Сува Река
l РО 1. мај, грађевинска индустрија, Ораховац
l РО Секо, фабрика металне столарије, Сува Река
l РО Косово, индустрија грађевинског материјала Приштина – ООУР  

8 новембар, индустрија цигле, Подујево
l Металику РО за производњу поцинкованог и емајлираног посуђа, Ђаковица

САОБРАЋАЈ И АУТО СЕРВИСИ

(са 4 РО и једном РО са 14 ООУР-а):

l РО Косовотранс, Приштина
са 14 ООУР-а од чега 12 ООУР-а за путнички саобраћај и то у Приштини, 

Кос. Митровици, Пећи, Призрену, Ђаковици, Гњилану, Урошевцу, Подујеву, Ву-
читрну, Липљану, Кос. Каменици и Глоговцу, ООУР за градски саобраћај При-
штина и ООУР Ремонт, Приштина 

l РО Бошко Чакић, ауто-кућа, Урошевац
l РО Петранс, транспорт терета у друмском саобраћају, Пећ
l РО Метохијаремонт, ремонт, сервис и промет моторних возила, Пећ
l РО Транскосова, превоз терета у друмском саобраћају, Кос. Митровица
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УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ 

(9 РО и 3 РО с 5 ООУР-а):

l РО Слога, Приштина
с ООУР-ом: Гранд Хотел, Приштина
l РО Турист-Косова, за туризам, саобраћај и угоститељство, Приштина
l РО Метохија, Пећ
l РО Бања Илида, центар за рехабилитацију, угоститељство и туризам, Пећ
с два ООУР-а: Угоститељство и туризам и ООУР за физикалну медицину
l РО Душанов град, Призрен
с три ООУР-а: Теранда-Призрен, Дукађини-Ораховац, Паштрик-Ђаковица, 
l РО Косово, угоститељска организација, Гњилане
l РО Илирија-турист, туристичка организација, Ђаковица
l РО Високи Дечани, угоститељско-туристичка РО, Дечани
l РО Паштрику, угоститељска РО, Ђаковица
l РО Сутјеска, угоститељска организација, Урошевац
l РО Ситница, угоститељство, Липљан
l РО Кристал, угоститељска РО, Сува Река

ТРГОВИНА 

(с 12 РО):

l РО Ексимкос, спољнотреговинска РО, Приштина
l РО Воћар, Приштина
l РО Фармег, медицинско снабдевање, Приштина
l РО Дарданија, за промет грађевинског материјала, Приштина
l РО 17. ментори, промет робе на велико и мало, Пећ
l РО Косовосировина, Кос. Митровица
l РО Модел, индустрија и трговина, Ђаковица
l РО Просвета, књижарска трговина, Гњилане
l РО Коперник, Исток
l РО Подрима, Ораховац
l РО Горња Морава, Витина
l РО Чичавица, Вучитрн

Друштвена предузећа на КиМ 1990. годинe
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МЕДИЈИ И ШТАМПА

(7 РО и три РО са 10 ООУР-а):

l РО Радиотелевизија Приштина
с три ООУР-а: Радио, Телевизија и Музичка продукција 
l РО Јединство, новинско-издавачка РО, Приштина
с два ООУР-а: Редакција листа Јединство и Издавачка делатност
l РО Рилиндја, новинско издавачка РО, Приштина с пет ООУР-а:

ООУР Рилиндја, Приштина
ООУР Часописи, Приштина
ООУР Едиција издања, Приштина
ООУР Зери и Ринисе, Приштина
ООУР Штампарија, Приштина

l РО Службени лист – САПК, новинско издавачка РО, Приштина
l РО Тан, новинско–издавачка РО, Приштина
l РО Никола Тесла, организација за приказивање филмова, Приштина
l РО Прогрес, графичке услуге, Кос. Митровица
l РО Планика, штампарија РО, Пећ
l РО Рад, за приказивање филмова, Пећ
l РО Рамиз Садику, графичко-књижарска РО, Призрен

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

(23 РО и две РО са 7 ООУР-а)

l РО Батлава, регионални водовод, Приштина
l РО Грачанка, водовод и канализација, Приштина
l РО Хигијено-Техника, комунална РО, Приштина
l РО Хотикултура, пројектовање, одржавање и подизање зеленила, При-

штина
l РО Термокос, за топлификацију, Приштина
l РО Ургенс, одржавање зграда, станова и пословног простора, Приштина
l РО Трегу, за снабдевање робом на пијаци, Приштина
l РО Завод за урбанизам и пројектовање, Приштина
l РО Завод за геодетске и фотограметријске послове, Приштина
l РО Водовод, Кос. Митровица
l РО Стандард, комунална РО, Кос. Митровица
l РО Водовод, водовод, канализација и чистоћа, Пећ
l РО Комуна, изградња и одржавање комуналних објеката, Пећ
с два ООУР за изградњу и одржавање пијаца и ООУР за изградњу и одр-

жавање комуналних објеката, Пећ 
l РО Завод за урбанизам и пројектовање, Пећ 
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l РО Универзал, стамбено-комунална изградња и услуге, Призрен с пет 
ООУР-а: Нискоградња и услуге, Високоградња и услуге, Водовод и канализаци-
ја, Пијаце и пијачне услуге и Јавна хигијена – Зеленило и вршење услуга

l РО 5 октобар, комунална организација, Драгаш
l РО Чабрати, комунална РО, Ђаковица
l РО Звезда, комунална РО, Урошевац
l РО Љуботен, комунално-услужне делатности, Качаник
l РО 29. новембар, комунално-услужна организација Лепосавић
l РО Напредак, комунална организација, Кос. Каменица
l РО за одржавање стамбених зграда и комуналних објеката
l РО Перпарими, комунална организација, Вучитрн
l РО 18. новембар, комунална организација, Србица
l РО Занатско-комунални и услужни сервис, Подујево

ЗАДРУГЕ (ЗАНАТСКЕ, ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ И ПЧЕЛАРСКЕ)

(осам ЗЗ и једна задруга са четири ООУР-а и четири ООК)

l ЗЗ Девет Југовића, Девет Југовића-Приштина
l ЗЗ 22. новембар, Кос. Митровица
l ЗЗ Морава, Партеш-Гњилане
l Пчеларска задруга Љуботен, Урошевац
l ЗЗ Дечани
l  ЗЗ Бец  

са четири ООУР-а: Кланица живине, Биљна производња, Промет на 
мало и Промет на велико, сви из Беца и четири ООК Бец, Скивјан, Пу-
ношевац и Бистражин

l Пољопривредна задруга Рамадан Агуши, Качаник
l ЗЗ Krushe e Madhe (Велика Круша), Ораховац
l ЗЗ Зубин Поток

ОСТАЛЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

(8 РО и једна пољопривредна станица)

l РО Покрајинско ловно газдинство, Приштина
l РО Косоварја, производња и промет производа домаће радиности и су-

венира, Приштина
l РО Лутрија Косова, Приштина
l РО Домаћа радиност, производња, трговина, откуп и услуге, Призрен
l РО ДЕС, Кос. Митровица
l РО Хусни Зајмо, приказивање филмова, Ђаковица

Друштвена предузећа на КиМ 1990. годинe
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l РО Јединство, кројачко трговинска организација, Гњилане
l РО Металографика, Урошевац
l РО Косово, за прераду пластичних маса и израду играчака, Србица
l РО Косовка, кројачко трговинска организација, Кос. Каменица
l Станица за унапређење пољопривреде, Гњилане.

Напомена: У горњем списку није Фероникл, Глоговац, јер је тада био „у 
изградњи”. После термоелектрана Обилић, то је била једна од највећих инвести-
ција у КиМ пре 1990. У њу је само 1979. године уложено око 300 милиона долара. 
Резерве се цене на више од две милијарде долара. Годишњи обим производње 
је око 9.000 тона у вредности од око 140 милиона долара, а циљ је 11.000 тона 
годишње. Фероникл се састоји од три отворена рудника никла и фабрике за 
производњу нерђајућег челика. Године 1998. производња је обустављена, јер је 
НАТО оштетио рудник. Фероникл је продат компанији Sinico. 

Власничка структура косметске привреде данас? То је истраживачки про-
јект на коме ће у наредном периоду бити ангажовани чланови и сарадници Од-
бора за економске науке САНУ.

СКРАЋЕНИЦЕ

АП = Аутономна Покрајина
БИХ = Босна и Херцеговина
З.З. = ЗЗ = земљорадничка задруга
КиМ = Косово и Метохија
ООК = основна организација кооперације 
ООУР = основна организација удруженог рада
ОУР = организација удруженог рада
ПИК = Пољопривредно-индустријски комбинат
РЗ = радна заједница
РЈ = радна јединица 
РО = радна организација
СОУР = сложена организација удруженог рада

SOCIALLY-OWNED ENTERPRISES IN KOSOVO AND METOHIJA IN 1990

MIODRAG SKULIĆ
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ПРИВАТИЗАЦИЈА ДРУШТВЕНИХ ПРЕДУЗЕЋА  
КАО ДЕО МЕЂУНАРОДНОГ ПРОЦЕСА ИЗГРАДЊЕ ДРЖАВЕ  

НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ: 
 КАКО ЈЕ УЗУРПИРАНА СРПСКА ИМОВИНА

САНДРА ДАВИДОВИЋ
Институт за међународну политику и привреду, 

Београд, Србија 
sandradavidovic@yahoo.co.uk

Књига Сандре Давидовић, коју је потписала заједно с Данилом Бабићем и Је-
леном Пејић под називом Приватизација друштвених предузећа на Косову и 
Метохији под окриљем УНМИК администрације, изазвала је огромно интере-
совање јавности, о чему сведочи и за кратко време распродато прво издање1. 
Реч је о студији која разматра више него актуелну проблематику приватизације 
на Косову и Метохији; од тренутка самопрокламовања тзв. државе ,,Косово” 
па до данас нисмо имали примерен одговор на правно неутемељене поступке 
приватизације српских предузећа и остале имовине. Књига је објављена крајем 
2017. као део пројекта Београдског форума за свет равноправних. Вишемесечно 
истраживање, укључујући и серију истраживачких посета Приштини и Косов-
ској Митровици с циљем прикупљања података и правних аката, резултирао је 
радом који обухвата политиколошке, економске и међународноправне аспекте 
истраживаног проблема који нужно захтева мултидисцлиплинаран приступ.

Како сте одабрали ову тему као предмет истраживања?
... Пошто се већ неколико година бавим темама Балкана, поготово Косова, 

пало ми је на памет питање шта се тамо дешава с имовином. .... Чињеница да се 
до сада тиме нико није озбиљно позабавио, додатно ме је подстакла. Кренула 
сам најпре с истраживањем по библиотекама, међутим, убрзо сам схватила да 
на ову тему ништа није написано, или је то врло кратко и штуро. С обзиром на 
то да је реч о веома важној теми коју домаћа научна заједница до сада није до-
вољно разматрала, одлучила сам да се озбиљно посветим овим истраживања. У 
овој области сам најпре одбранила мастер тезу, да бих за докторат с том темом 

1 Ово је прерађена верзија разговора о приватизација друштвених предузећа на Косову и Метохији 
под окриљем УНМИК администрације који је са Сандром Давидовић водила Мила Милосављевић 
и који је интегрално објављен у Печату од 4. маја 2018.
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конкурисала за пројект владе Републике Србије, тачније Канцеларије за Косово 
и Метохију, која је ту идеју препознала и подржала је као свој званични пројект 
а мене подржала као истраживача. ... То је била прилика да у знатној мери уна-
предим своје мастер истраживање и да надасве истражујем на терену, што ми 
ја као истраживачу било веома драгоцено. Пред крај пројекта сам ангажовала 
још двоје својих колега доктораната, јер је било веома важно да обухватим еко-
номску страну питања. Колега Данило Бабић по основном образовању је еконо-
миста, а колегиница Јелена Пејић бави се међународноправним механизмима. 
Својим прилозима они су обогатили ову књигу чињеницама које нисам имала 
на располагању. 

Низ чињеница у Вашој књизи сведочи на жалост о већ завршеном процесу 
приватизације. Да ли је што се овог сегмента тиче реч о свршеном чину, по 
којем је имовина српских предузећа отишла неповратно или пак постоје инди-
кације које би означиле могућност ревизије процеса?

Овај, најопипљивији део је пропуштен, на жалост, што видим и као про-
пуст научне заједнице и државних органа који су били задужени за ово питање 
и за процес преговарања, управо на тему имовине, у овом случају одабрала сам 
друштвена предузећа као сегмент имовине на Косову и Метохији где можете 
много конкретније да идентификујете ваша права и ваше интересе и да их за-
ступате, јер право својине нема никаквих ограничења у погледу тога да ли је 
на КиМ данас тренутно мисија изградње мира или је привремено суспендован 
суверенитет, односно власт Републике Србије. Право својине постоји и оно је 
неповредиво. Заправо, представља једно од најзаштићенијих начела у међуна-
родном праву и то је простор у којем је Србија могла да игра као на нешто сигур-
није, опипљивије и што није у директној вези с процесом преговарања о стату-
су. Значи, „виша”, статусна, питања била су на столу, док су ова ,,нижа”, питања 
била занемарена, а управо је то могао бити терен за дугорочнију и озбиљнију 
стратегију заштите права. Мишљења сам да су представници Србије оставили 
ово питање по страни да не би „реметили” преговоре о статусу, док се фактич-
ки, паралелно с преговорима одвијао процес једностраних мера с друге, албан-
ске стране, која је своју стратегију и дефинисала као стратегију једностраних 
мера. Док је Србија била уздржана, вероватно с циљем неког компромиса или 
„неотварања” тема, привремена администрација донела је низ једностраних 
мера које су доживеле врхунац усвајањем закона о Трепчи 2016, а онда и одлу-
ком косовске владе о преузимању свеукупне имовине која је била уписана на 
СРЈ и правна лица Републике Србије – на „Републику Косово”. Тада је већ било 
јасно да је тај терен био потпуно препуштен иницијативи других, да се њиме у 
Србији није довољно бавило. Шта су наши адути, то је врло сложено питање. 
Наиме, до 2008. године, правни оквир приватизације Косова био је међународ-
ни, заснован на правном систему и организацији УНМИК-ове администрације 
која је тамо представљала државу. Све уредбе, на челу са, пре свега, Резолуцијом 
1244, која је највиши правни акт су стварале тај правни систем Косова. Након 
2008. долази до једностраног проглашења независности и тада на снагу ступа 
Ахтисаријев план, као правни акт који Савет безбедности није прихватио. Није 
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имао ту снагу коју има Резолуција 1244 и није могао да је замени. Он је пак по-
стао основ за даљи развој правног система Косова, тако да ту имамо два пара-
лелна система, један који је заснован на Резолуцији 1244 и други, по свим тач-
кама у супротности с Резолуцијом. С обзиром на то да Косово није члан многих 
међународних организација, то је добро. Србија не може рецимо да се обраћа 
међународним правним инстанцама, јер би се у том случају односила као др-
жава према држави, и надам се да до тога неће доћи, јер би то тада била једина 
могућност за одбрану тих права. С друге стране, правни систем послова и цео 
процес приватизације предвидео је неке правне механизме заштите: у књизи је 
истакнуто да је зарад приватизације основана пословно-повереничка агенција 
и посебна привредна комора Косова, а поред тога, основан је и омбудсман који 
није био директно повезан с приватизацијом, али, свакако представља орган 
заштите права. То су били неки правни механизми којима би се евентуални 
потражиоци права у процесу приватизације могли обратити. Међутим, постоји 
серија проблема која је била везана за те правне механизме заштите. Први и 
основни проблем је што Србија није била довољно укључена у заступање својих 
грађана, својих предузећа, па и поверилаца којима је дуги низ година плаћала 
дугове. Познато је да је Србија плаћала суверени део дуга Косова, тако да су гра-
ђани превасходно били неинформисани о својим правима и нису могли да их 
остваре, друго, било их је немогуће остварити, јер нису постојали елементарни 
безбедносни услови. Пролазили су рокови а није постојао никакав пуномоћни 
правни механизам УНМИК-а, који би рецимо информисао грађане и трудио 
се да се та права и искористе, а не да остану мртво слово на папиру. Тај про-
цес је пролазио а ти механизми су имали и много процедуралних мана. Када 
имате такву територију на којој сте физички измештени, рецимо у централну 
Србију, морате да имате известан период да поднесете жалбу. На страну што 
је жалба једно од основних права у судском поступку. ... Тек после 2008. она је 
уведена као правни инструмент, али, за то време прошли су многи спорови и 
многе могућности које су могле да се искористе, пропуштене су. Друго, процес у 
доношењу административне процене од стране косовске повереничке агенције 
која је била задужена за цео процес приватизације такође је вишеструко спо-
ран. Прво, косовска повереничка агенција је устројена као независно правно 
тело унутар правног система Косова. Јасно се види да је устројена као незави-
сна. Е, сад, поставља се питање од кога је то она независна: од УНМИК-а или 
од УН? То значи да Србија не може да тужи УНМИК, уколико се докаже неко 
кршење права поверилаца којег би она могла да заступа. Пошто повереничка 
агенција постоји као независно правно тело које нема привилегије имунитета, 
које су иначе гарантоване особљу УН, и то је био проблем у приватизацији. 
Јер, људи који су радили тамо нису хтели да буду више одговорни за све оне 
пропусте и кршења права власника а, с друге стране, доношење администра-
тивне оцене шта је то друштвено предузеће и да ли спада у надлежност косовске 
повереничке агенције имало је велику ману а то је да у том процесу доношења 
административне оцене није било прилике за власнике да доказују своја права. 
Значи, то је био интерни поступак који није био јаван и након њега је косовска 
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поверилачка агенција објављивала да ли је неко предузеће друштвено или није 
и самим тим да ли спада у њихову надлежност. Има још много спорних ствари, 
али серија аминистративних тешкоћа, нејасноћа, преклапања правних прописа, 
правних режима отежавала је деловање органа Србије, али, то дефинитивно не 
оправдава оне који су морали да се много боље организују, да се информишу и 
да знатно боље заступају своје грађане и своја предузећа, јер велики број тих 
предузећа има своја представништва у централној Србији и Војводини, тако да 
су дефинитивно многе ствари пропуштене нашом кривицом.

Упркос чињеници да су многе шансе на овом плану пропуштене, може ли по 
Вама ту ишта да се поправи и на који начин?

Овом приликом цитирала бих г. Марка Ђурића, директора Канцеларије за 
Косово и Метохију: на конференцији унутрашњег дијалога где сам била позва-
на управо због ове књиге, он је рекао да ће тражити ревизију приватизације. 
То значи преиспитивање свих процеса приватизације који су завршени до да-
нас. Да је УНМИК основао Косовску поверилачку агенцију, место где бисмо 
могли да потражимо правду био би Међународни суд правде. Србија би могла 
да тужи УНМИК пред Међународним судом правде. Међутим, УНМИК није 
могуће гонити правно, јер нема међународно правни субјективитет. ... Али, по-
стоји много међународних форума, постоји УН, где се треба обраћати и инфор-
мисати те међународне форуме о начинима који је спроведена приватизација, 
о томе да постоји структура власника и поверилаца чија су права нарушена и 
просто да покуша да се нађе ад хок механизам заштите тих права пошто је цела 
приватизација изведена на ад хок начин и цела администрација је била ад хок, 
тако да је тешко идентификовати инстанце које би биле надлежне за то питање, 
поготово што је остало нерешено питање статуса, због сукоба правних режима, 
али, свакако да је добра адреса за то Скупштина УН, од које би за почетак могло 
да се тражи саветодавно мишљење, које би било у форми Резолуције, али би 
Србији могло да да неке назнаке о томе којим путем би она могла да крене. ... Не 
можемо да се обраћамо Међународном суду за људска права, али, постоје разне 
арбитраже и предузећа би могла директно да се обрате на њихову адресу, али, 
процес у Бриселу компликује сад додатно овај оквир за потрагу за правима. Ви-
дели смо на жалост да су нека предузећа из Србије просто изгубила контролу и 
да су просто испоручена правном систему Косова.

Ваша књига представља јединствен збир докумената и чињеница везаних 
за приватизацију друштвених предузећа на Косову и Метохији сабраних на јед–
ном месту. То је, рекло би се, врх леденог брега. Будући да сте до танчина упо-
знати с овим питањем како видите будућу борбу за повраћај практично нам 
отете имовине?

Ми морамо да имамо све документовано, да сву документацију имамо на 
једном месту. Ово је једина књига у којој су први пут сакупљене све уредбе које 
су се тицале имовинско-правних овлашћења УМНИК-а и приватизације. Ода-
тле се у ствари почело. Не постоји неки регистар у том смислу. Неопходно је 
направити можда тим у оквиру Канцеларије за КиМ, пошто су они за то надле-
жни, да се позабаве тим питањем. То значи да се идентификују власници, број 

Сандра Давидовић 145

предузећа који је приватизован, начин на који су предузећа приватизована, 
обичан спин оф, посебан спин оф, који су губици произашли из те приватиза-
ције, затим повериоци у односу на свако конкретно предузеће, да се направи 
регистар купаца који су купили та предузећа, и да се сва та документација саку-
пи на једном месту. Та врста тапије има вредност за себе. Не можемо да кажемо 
да је данас време права. Међутим, морамо да будемо спремни и да не делујемо 
као пре петнаест година када се пред нашим очима приватизација одвијала тако 
како се одвијала а ми нисмо на тај бесправни чин одговорили како треба. Било 
је неких иницијатива државе, улагане су протестне ноте Уједињеним нација-
ма. Имала сам прилике да разговарам с професором Самарџићем, координа-
тором преговора у Бечу. Они су улагали амандмане на Ахтисаријев план који 
се тицао имовине, јавног дуга а самим тим и приватизације. Али, наравно свих 
петсто амандана на целокупан Ахтисаријев план су одбијени. Није било ника-
квог ефекта. Суштина јесте да је решење у томе да се на неки начин уобличи та 
стратегија да се сакупља та документација, јер постоји интересантна тенденци-
ја. Наиме, сајт УНМИК-а је све сиромашнији, све мање уредби је на њиховом 
сајту и ако их нико није правовремено „скинуо” и сачувао, а они их склоне са 
сајта, питање је како ће се доћи до тих уредби. ... Они не праве никакве архиве. 
И то је наш задатак. Оно што је било доступно 2016. када сам почела овим да 
се бавим, сада већ није, јер, посао је мање-више завршен. На нама је да овакве 
ствари документујемо. И чувамо. Фактичко стање нам тренутно не иде у ко-
рист, међутим, врло је важно инсистирати на правном сегменту, не само када је 
у питању статус Косова, него када су у питању и појединачне ствари а имовина 
јесте простор на коме се проблем Косова може сагледавати на реалан начин 
који у будућности може да доведе до за нас повољнијих исхода. То су врло ре-
алне ствари, опипљиве, материјалне које имају практичну употребну вредност. 
Оне немају неки симболички или етно-психолошки значај, већ употребну вред-
ност на самој територији која има своју вредност у међународним односима: 
то је простор који има своју изузетно објективну употребну вредност у смислу 
природних ресурса: ви имате земљу као својинско добро и то је простор на који 
се питање Косова сагледава на објективан начин. Овде говоримо о правном 
аспекту, јер не можете да дођете на нечију територију и да имовину која је јасно 
регистрована, која има своје власнике, узурпирате и пребаците на неког другог. 
То је био начин на који је приватизација обављена.

У којој мери сте се у својим истраживањима бавили питањем црквених 
тапија, имовине СПЦ на територији Косова и Метохије?

Нисам се бавила питањем црквене имовине, али, волела бих да истакнем 
успех манастира Дечани да врати своју земљу. Било је то одлуком Уставног суда 
Косова из маја 2016. када је манастиру враћен део њиховог земљишта после дуге 
и тешке борбе унутар правног система Косова, јер је манастиру то био једини 
начин да се избори за своја права. То је део одговора на Ваше питање које је то 
место, која адреса за потраживање права. Манастир се обратио Уставном суду и 
изборио се за своје. Србија мора да се обраћа међународним форумима, радни-
ци који имају права на исплате приватизационог прихода такође морају да иду 
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на КиМ како би остварили своја права. То је сложен, конфузни правни систем 
за који постоји јасан узрок, а то је насилно наметање Ахтисаријевог плана као 
основа за правно и политичко уређење Косова и на тај начин је створен хибрид–
ни правни систем и паралелно постојање два система: један који је заснован на 
Резолуцији 1244 Савета безбедности, а други на неформалном акту који никад 
није прихваћен од Савета безбедности. Тај хибридни правни систем произвео је 
такво стање да ми не знамо да постоји та разноликост правних режима и самим 
тим не знамо место за обраћање и потраживање права. То и није питање само 
за економисте и правнике, већ захтева мултидисциплинарни приступ, јер није 
реч о приватизацији, већ о процесу који је само део мисије изградње мира која 
се касније трансформисала у мисију изградње државе која је покушала да еко-
номски аспект реши на начин на који је решила, а то је овакав вид приватиза-
ције. Иначе, суштина мог рада није истраживање о приватизацији, нити ја имам 
капацитета да се бавим истраживањем економских учинака појединачне при-
ватизације. Ово је био шири аспект међународних европских студија. Контекст 
је специфичан и као што је у књизи јасно наведено, приватизација има нека 
општа обележја која дели с приватизацијама и уопште процесима транзиције 
источноевропских „постсоцијалистичких” земаља, али, с друге стране, она из 
више разлога представља јединствен, специфични случај приватизације. Прво, 
због територије на којој се одвијала, због тога што је та територија била под ме-
ђународном управом, зато што њом није руководила класично схваћена држа-
ва, већ је била покушај „државотворне” операције праћен мноштвом проблема, 
од проблематичног циља до недостатка капацитета за његову реализацију. Било 
је веома интересантно пратити начин на који су се УНМИК администратори 
сусрели с друштвеном својином. То су људи који долазе из западних капитали-
стичких држава који треба да приватизују друштвену својину, а не знају шта је 
то друштвена својина, не знају ко је њен титулар. Нема дефиниције титулара. 
То је процес који зависи од контекста, а тај контекст је био на много начина 
сложен, конфузан, и правно и политички, ....
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САЖЕТАК: Косовско питање је, агресијом НАТО на СР Југославију 1999. године, превазишло 
српско–албански оквир и постало прворазредни изазов међународној безбедности. Једнострана 
одлука косовско-метохијских Албанаца о проглашавању независности 2008. године, уз подршку 
водећих земаља Западног света, само је потврдила чињеницу да се убудуће „Косовско питање” не 
може искључиво решавати преговорима Београда и Приштине. Да ли је случај тзв. Републике Косо-
во преседан или sui generis у међународним односима постаје важно питање у бројним дебатама које 
се воде у текућој фази трансформације структуре светског политичког система – од једнополарне 
ка мултиполарној. С једне стране, за Републику Србију, односно њене државне институције, као 
и српски народ у целини, то је важно због тога што се у овој расправи, после дугог периода бив-
ствовања у својеврсној политичкој изолацији, наметнутој током трајања једнополарности, коначно 
отвара одређени маневарски простор, те је лакше заштити националне интересе и осигурати нацио-
налну безбедност. Србија данас може знатно лакше пронаћи савезнике, корисне како због одбране 
наших позиција у међународним организацијама, тако и због утемељивања плодне и свеобухватне 
војне, економске и политичке сарадње. С друге стране, неповољан имиџ, обликован жестоком про-
пагандном кампањом деведесетих година 20. века, а са циљем потпуног демонизовања свега што има 
префикс „српско”, значајно се мења. Посматрајући из угла земаља које нису прихватиле „западно 
тумачење косовског питања”, као и бројних алтернативних политичких центара на самом Западу, 
Србија је жртва, држава на којој је спровођен болан експеримент злоупотребе принципа одбране 
људских слобода и кршења међународног права. Имајући у виду да се спољнополитичко позициони-
рање једне земље, то јест заузимање одређеног места у светском политичком систему, итекако тиче и 
њеног идентитета, односно перцепције како на њу други гледају и како је схватају, косовско питање 
морамо разматрати и као један од спољнополитичких ресурса Републике Србије. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Косово, Србија, спољнополитичко позиционирање, САД, мултиполарност

УВОД

У делу српске политичке јавности уобичајено се говори како је „проблем 
Косова решен”, то је „реалност”, те Србији и не преостаје ништа друго до да се 
с таквом околности помири. Велики број цитата на ову тему, с бројним варија-
цијама, могао би се приложити за илустрацију оваквих тврдњи. Због ограниче-
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ног простора, изнећемо само неколико. Председник Српске академије наука и 
уметности проф. др Владимир Костић констатује: „Говорећи поштено, ако један 
министар, премијер или председник мора да тражи дозволу да уђе на ту терито-
рију, 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.” [Kostić 2015]. О томе каква је „алтернатива” експли-
цитно говори Наташа Кандић из Фонда за хуманитарно право: „Сви грађани су 
свесни да је Косово независна држава”. Зато се „не би требали држати политич-
ких фраза, попут изјава да је Косово део Србије”, сама Србија „мора да престане 
да прави проблеме који изазивају несигурност и страх”, а решење је у „уважава-
њу чињеница” [Kandić 2018]. На ово се надовезује Соња Лихт, председница Бео-
градског фонда за политичку изузетност закључком: „рационално знамо да је де 
факто Кумановским споразумом, а онда и де јуре 2008, кад је Косово прогласи-
ло независност, оно постало независна држава и тешко је уопште замислити да 
Косово буде део Србије” [Liht 2018]. Истоветно размишља и председник Либе-
рално-демократске партије Чедомир Јовановић, који током једног од округлих 
столова на ову тему поручује: „Србија не може игнорисати чињеницу. Косово је 
данас апсолутно независна држава.” [Jovanović 2018].

Неке од ових теза су колико логички бесмислене, толико и политички опа-
сне. На пример, уколико се класичан пример сепаратизма подведе под формал-
но чисто и морално оправдано проглашавање независности, како се онда могу 
спречити слични покушаји на сопственој територији у будућности? Или, уко-
лико се за политичко мерило узима само (не)могућност наметања воље, отва-
ра се питање: да ли је свака врста принуде оправдана? Односно: да ли искљу-
чиво тако треба бранити територијални интегритет? Ово питање је начелно, 
не тиче се искључиво српско–албанског спора, већ политичких преговора као 
инструмента за тражење одрживих решења и поштовања међународног права 
као фундамента регионалних односа. Најпроблематичнији је став који потпуно 
отворено заговара Чедомир Јовановић о „општепознатој ствари” да је „Косо-
во апсолутно независно”. Уосталом, сви остали погледи се у мањој или већој 
мери своде на овај. Колико је такав став споран најбоље описује Матија Бећко-
вић питањима: „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?” [Бећковић 2015]. Косовско питање је комплексно, тиче се не само 
територијалног спора између Срба и Албанаца, већ и идентитетских питања 
оба народа, али и међународних правних норми, правила по којима се облику-
ју међународни односи, „историјске истине” о грађанском рату у Југославији 
и геополитичких циљева великих сила. Зато и није једноставно за решавање. 
Поготово се решење не може тражити поједностављивањем тумачења процеса 
и појава које су нас довеле до данашњег стања и лаконским закључцима који се 
могу чути у делу српске политичке јавности. 

Косовско питање је за Србију важно, како због њених геополитичких циље-
ва, тако и због неприхватања легализације сепаратизма као основа за решавање 
међуетничких спорова, непристајања на западни конструкт о „геноцидности 
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Срба” који може имати дугорочне последице, тако и због будућег спољнопо-
литичког позиционирања. Чињеница је да су преговори Београда и Приштине 
настављени и после једностране одлуке косовско-метохијских Албанаца, дели-
мично због тога што Србија ту одлуку није прихватила, а у великој мери и из 
разлога што је огроман број земаља директно или индиректно подржао став 
званичног Београда. То нам указује да „алтернатива” о „општепознатој ствари” 
која има и своју „де јуре” димензију ипак није толико „јасна” како се жели при-
казати, нити да је тврдња „Косово је Србија” само пука „политичка фраза”, јер, 
упркос видљивом унутрашњем процесу, у ком учествују не само представни-
ци про-западних невладиних организација и лидери политичких партија, већ 
чак и председник Српске академије наука и уметности, на међународном нивоу 
имамо нешто другачије околности. Оно што би поједини представници српске 
политичке и интелектуалне елите желели да прихвате као „реалност”, истовре-
мено не представља и „реалност” не само за утицајне појединце у другим зе-
мљама, већ чак ни за државна руководства неких великих и бројних регионал-
них сила. У овом раду ће зато бити разматрана теза колико ова околност може 
бити искоришћена за будуће спољнополитичко позиционирање Србије, као и 
какве то ефекте може донети.

„РЕПУБЛИКА КОСОВО” КАО ЗАПАДНИ ПРОЈЕКТ:  
ЛОБИРАЊЕ ДА СЕ „ПРИХВАТИ РЕАЛНОСТ”

С припремним радњама једностраног проглашења независности тзв. Ре-
публике Косово Албанци почињу у лето 2007. године. Током званичне посете 
Тирани, председник САД Џорџ Буш млађи (George Bush Jr) најављује: „Косово 
треба да буде независна држава.” [Traynor 2007]. Пре тога, такозвани „Ахтиса-
ријев процес” није донео никакав резултат, односно, Влада Републике Срби-
је одбила је предлог Мартија Ахтисарија, специјалног изасланика генералног 
секретара УН за руковођење преговорима између Београда и Приштине. „Ах-
тисаријев план” је подразумевао сагласност Србије на сецесију косовско-мето-
хијских Албанаца, те фактичко укидање Резолуције 1244 СБ УН [Köchler 2018: 
108–136]. САД су, предводећи „Западни блок” свесрдно подржале Ахтисарија, а 
када његови напори нису уродили плодом, решиле су да крену путем једностра-
них решења. Иако статус новопроглашене „Републике Косово” није могао бити 
до краја нити легитимизован, нити легализован у међународним односима, Ва-
шингтон је иницирао и трасирао овај процес. Свакако, међу Албанцима је по-
стојала жеља да се „прогласи независност”, први захтеви сличног карактера из-
речени су од стране њихових политичких лидера 1981. године током насилних 
демонстрација када је затражена „Република Косово” [Bataković 2012]. Међу-
тим, они то нису ни могли, ни смели да ураде без међународне подршке. Спон-
зор „независности Косова” су Сједињене Државе, заједно с Великом Британи-
јом, Немачком и Француском, уз велику подршку Турске и Саудијске Арабије. 
Свако је ту од споменутих великих и регионалних сила проналазио свој интер-
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ес, из својих разлога улазио у овај захват, али је чињеница да без водеће улоге 
САД ничега сличног не би могло бити. У тренутку предузимања једностраних 
корака од стране Приштине светски политички систем и даље је једнополаран, 
САД су у сваком погледу кључни актер како глобалне, тако и регионалне, бал-
канске безбедности, те се без њиховог вођства не би ни могло доћи до виђеног 
епилога1. Косовско-метохијске Албанце су САД „погурале” ка „независности”. 
С једне стране, Американци су убеђени да ће на такав начин ставити Србију 
пред свршен чин, те званичном Београду и неће преостати ништа друго него да 
се пре или касније сагласи с оваквим развојем ситуације. У том контексту, ис-
товремено с најавом председника Буша почиње и разрада тзв. политике меког 
приземљења” Србије (soft landing policy), што ће бити формално заокружено 
представљањем „Ишингеровог плана” у децембру 2007. године2. Овим доку-
ментом је предложено да Београд и Приштина регулишу своје односе по узору 
на СР Немачку и ДДР, па да се тако отвори могућност за пријем „Републике Ко-
сово” у УН. С друге стране, Сједињене Државе оваквим приступом поново кре-
ирају преседан, који вероватно желе да примењују и у другим деловима света. 
Отуда и улагање огромне енергије да би се обезбедио што је могући већи број 
држава које ће успоставити билатералне односе с једнострано проглашеном др-
жаволиком творевином косовских и метохијских Албанаца. 

Међутим, „процес признавања тзв. Републике Косово и успостављање би-
латералних дипломатских односа између званичне Приштине и држава члани-
ца ОУН које су се на такав корак одлучиле, оцртао је занимљиву слику утицаја 
на географској мапи света. Показало се да се дипломатско-политички утицај 
западних земаља предвођених САД своди на врло ограничен број држава чла-
ница ОУН и географски концентрисаних на неколико региона у свету.” [Проро-
ковић 2011: 309]. Од дана једностраног проглашења независности 17. фебруара 
2008. до 31. децембра 2008. године такозвану Републику Косово признале су 
укупно 54 чланице ОУН. „Међу те 54 чланице ОУН спада и 12 микродржава, 
малих острвских држава или држава које имају скромне или никакве дипло-
матске капацитете, што их претежно чини објектима међународних односа: 
Монако, Лихтенштајн, Маршалска острва, Науру, Буркина Фасо, Сан Марино, 
Сијера Леоне, Белизе, Самоа, Либерија, Микронезија и Костарика (сврстана у 
ову категорију, мада би се о томе могло расправљати; до ове категорије би свака-
ко спадали и Луксембург и Малта, али због свог чланства у ЕУ – Малта, односно 
ЕУ и НАТО – Луксембург, њихов дипломатски капацитет и политичка позиција 
су значајно другачијe). Још jeдна држава представља специфичан пример: Ав-
ганистан, који се de facto налази под потпуном војном окупацијом НАТО. Од 
преосталих 40 држава, свега 11 нису биле чланице НАТО или ЕУ у тренутку 
када су донеле одлуку о признавању Косова, мада су од тих 11, њих 4 – Албани-
ја, БЈР Македонија, Црна Гора и Хрватска, имале низ правно-формалних аран-
жмана са ЕУ и НАТО и исказивало јасну политичку тежњу за уласком и у ЕУ 

1 О трансформацији структуре светског политичког система више у: [Пророкович 2018: 383–396].
2 О „Ишингеровом плану” више у: [Пророковић 2018c].
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и у НАТО. Дакле, изузимајући државе које суштински представљају претежно 
или искључиво објекте међународних односа и држава које су чланице ЕУ и 
НАТО, или стреме ка томе да постану пуноправне чланице ове две међународ-
не организације, западном блоку је успело да приволи свега 8 држава у свету са 
значајнијим политичким, привредним, геополитичким или војним капаците-
том, и то: Аустралију, Перу, Кореју, Колумбију, УАЕ, Малезију, Сенегал и Јапан.” 
[Пророковић 2011: 309–310]. Да би се боље описало колико је овакав резултат 
скроман и представља потпуни неуспех западних држава, треба напоменути да 
је акција лобирања почела у лето 2007. године. И да је на крају то резултат јед-
ноипогодишњег заједничког рада: САД, Велике Британије, Француске, Немачке 
и Турске. „До новог таласа признавања тзв. Републике Косово долази тек пошто 
то чини и Саудијска Арабија, која се после тога активно укључује и у процес ло-
бирања међу муслиманским земљама. Овај пример је показао да западне земље 
више нису дипломатски доминантне, и да, уколико желе већину за своје одлуке, 
морају да пактирају с осталим регионалним играчима у свету. Улазак у игру ди-
пломатије Саудијске Арабије значајно је помогао да се до лета 2011. године број 
земаља које су признале једнострано проглашену независност косовских Алба-
наца попне на 76, мада се међу државама које су то учиниле могу пронаћи и два 
бизарна примера: Сомалија – на чијој територији су изникле две парадржаве 
Сомалиланд (Jumhūrīyat Somaliland, главни град Харгајс, Hargeis) и Пунтланд 
(Puntland State of Somalia, главни град Гарове, Garowе), и прогласиле сопствену 
независност једнострано попут косовских Албанаца; и Малдиви, чији је шеф 
државе изгледа наплатио своју одлуку о успостављању билатералних дипломат-
ских односа с Приштином, о чему је доста писала малдивска, али и приштинска 
штампа, зато што се један од албанских бизнисмена који је исказивао жељу да 
почне да се бави политиком, Беџет Пацоли (Behgjet Pacolli) незванично похва-
лио како је он за ту одлуку платио.” [Пророковић 2011: 311]. 

До 2012. године је настављен процес успостављања дипломатских односа 
с Приштином од стране других држава, али су биле видљиве две ствари. Прво, 
притисак САД и осталих заинтересованих актера да се то учини је јењавао. За-
окупљен другим, важнијим питањима, званични Вашингтон је све мање пажње 
обраћао на „косовски случај”. Друго, косовскометохијски Албанци су често 
„славили” признања и уредно их бележили у „своју листу” иако до њих званич-
но није долазило. У једном тренутку, током 2015. године на интернет страници 
која води евиденцију о броју „признавања Косова” (Kosovo Thanks You) чак се 
наводи број од 116 земаља које су то учиниле [admitted Kosovo 2015]. Проблем 
је у томе што „најчешће се број држава које су признале Косово наводи у складу 
са саопштењима која стижу из Приштине. Али, то уопште није поуздан извор, 
јер, наводи Коха диторе, ни влада у Приштини не зна колико их је тачно држава 
признало. Било је ту свега. На пример, још 2013. године је председник Сао Томе 
и Принципеа ’поништио признавање Косова’, али се касније испоставило да 
тога фактички није ни било. Одлуку о признавању Косова је донела претходна 
влада 2011. године, али је никада није потврдила у скупштини. Тако да није била 
важећа. Или, председник Гвинеје Бисао је посало писмо о ’признавању’ тада-
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шњем ’председнику Косова’ Беџету Пацолију, али се не може сазнати на основу 
чега је ту одлуку донео, нити да ли је иједан надлежни орган то потврдио. Или, 
да је Хаити признао Косово, сазнали смо на заједничкој конференцији за штам-
пу два министра спољних послова 2012. године, али се званична одлука о томе 
не може пронаћи.” [Пророковић 2018b: 26].

До децембра 2018. године чак су и власти у Приштини почеле с изношењем 
умеренијих процена и „података”, те су тврдиле да су их „сигурно признале” 
102 земље. И ово треба узети с великом резервом, имајући у виду, на пример, 
да је заменик министра спољних послова Египта, током посете Београду, навео 
како у Каиру уопште не могу да пронађу одлуку о успостављању билатералних 
односа с Приштином, те је упитно како уопште могу да је пониште. „Општепо-
зната ствар” да је „Косово апсолутно независно” тако се претворила у „општу 
конфузију”, а једина „реалност” постала је да се више тачно и поуздано не зна 
ко је и када признао „независност Косова”. Изузимајући већ наведене 54 државе 
из „западног бока” или оне које су стратешки савезници САД, плус Саудијску 
Арабију уз неколико исламских земаља које по правилу прате одлуке званичног 
Ријада, шире подршке пројекту „независности Косова” у међународним одно-
сима нема.

ПОЗИЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ:  
ПРИЛИКА ЗА НОВИ СПОЉНОПОЛИТИЧКИ КУРС

Власти Републике Србије одбациле су једнострану одлуку косовско-мето-
хијских Албанаца, настављајући да инсистирају на поштовању Резолуције 1244 
(1999) СБ УН. Такав курс је чврсто задржан све до 2017. године, отварања „уну-
трашњег дијалога” и покушаја легитимизације става о „разграничењу”3. До дру-
ге половине 2018. године ово је постало и становиште које су разматрале Сједи-
њене Државе. „Посебан осврт завређује и америчка иницијатива да се разговара 
о разграничењу. Када је на ту тему први пут јавно говорио, председник Вучић 
је ’терао воду’ на идеју поделе. Али, у америчким академским и политичким 
круговима појам подела (partition) нико није употребљавао. За њих је разграни-
чење – delimitation. Делимитација се тиче договора две стране о успостављању 
граничне линије, како би се припремила демаркација – техничко обележавање 
границе на терену. У пракси делимитација најчешће подразумева ситне корек-
ције фактичког стања. Дакле, за Американце је разграничење разматрање где 
би границу између Србије и ’Косова’ могли померити пар километара у дубину 
територије једне или друге стране и ништа више од тога. Најчешће се помиње 
да би то значило враћање делова општина Лепосавић, Зубин Поток и Звечан 
под јурисдикцију Београда, док би заузврат, да се мало замаскира цео процес, 
такозваној републици Косово било уступљено неколико села у општинама Бу-
јановац и Прешево. Разграничење је за њих само средство, а не циљ. Циљ је да 

3 Више у: [Самарџић 2018].
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се, с једне стране – омогући учлањење ’Косова’ у УН, самим тим и у све прео-
стале међународне организације, док би, с друге стране, Србија добила неки 
’ЗСО плус’ на територији сада већ у пуном смислу речи – Републике Косово. 
Чланство у УН би, наравно, било опослено одмах, без одлагања, а ’ЗСО плус’ би 
био формиран постепено, пошто би нам лепо објаснили да се то тиче компли-
кованих процедура и тражи време.” [Пророковић 2018]. 

Престанак инсистирања на Резолуцији 1244 опасан је за Републику Срби-
ју и може оставити дугорочне последице. То се не тиче само могућег губитка 
дела територије, што узрокује и драматично погоршавање укупног геополи-
тичког положаја, већ и опасност да се изгубе савезници. Имајући у виду да се 
спољнополитичко позиционирање једне земље, тј. заузимање одређеног места 
у светском политичком систему, итекако тиче и њеног идентитета, односно 
перцепције како на њу други гледају и како је схватају, косовско питање мо-
рамо разматрати и као један од спољнополитичких ресурса Републике Срби-
је. Због тога што је бомбардована без одлуке СБ УН, као и зато што су запад-
не земље инвестирале незанемарљив политички капитал у легитимизацију и 
легализацију статуса „државе Косово” у међународним односима, Србија је у 
делу међународне заједнице антиципирана као земља која покушава да одр-
жи територијални суверенитет и интегритет упркос насртљивим покушајима 
водећих западних земаља да јој то право ускрате, а Срби као један од ретких 
европских народа који је пружио отпор глобалистичкој елити, агресивно усме-
реној ка наметању анти-традиционалистичких вредности. У том контексту, а 
имајући у виду трансформацију структуре светског политичког система, која се 
одиграва од 2008. године ка мултиполарном поретку и између осталог темељи 
и на сукобљавању „западног” и „антизападног” (или, како неки теоретичари 
подвлаче – „америчког” и „антиамеричког” или „евроатлантистичког” и „анти-
евроатлантистичког”), за Србију косовско питање у сваком погледу представља 
значајан спољнополитички ресурс, захваљујући којем је препозната у свету. То 
је део (спољнополитичког) идентитета, геополитичког кода и чињеница којом 
се легитимизујемо у текућим међународним односима. Иако су саставни део 
аутошовинистичког дискурса изнете тезе како је „цео свет признао Косово”, да 
„Срби не желе прихватити реалност” или да „Срби желе ратовати против целог 
света”, анализирајући данашње међународне односе долазимо до сасвим друга-
чијег закључка: само у три светска макро-региона је већина држава признала 
такозвану Републику Косово – у западној Европи, северној Америци и на Бли-
ском истоку. Одрицањем од Косова, прихватањем лажне државе косовско-ме-
тохијских Албанаца, Србија би изгубила идентитет у међународним односима, 
њу више не би на истоветан начин посматрали актери из централне Евроазије, 
источне и југоисточне Азије, северозападне и јужне (подсахарске) Африке, ју-
жне и централне Америке, а међу којима су постојеће и потенцијалне велике 
силе, најмногољудније државе, земље са највећом територијом, највеће светске 
економије и војне моћи – Кина, Индија, Русија и Бразил, али и значајне реги-
оналне силе попут Мексика, Индонезије, Алжира, Јужноафричке Републике, 
Вијетнама, Ирана, Аргентине итд. Узимајући у обзир величину територије, број 
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становника, војну, економску и политичку моћ земље, за Србију би то предста-
вљао огроман ударац, велики потрес, који би платила раскидом или релативи-
зацијом актуелних и потенцијалних савезништава, као и потпуним губљењем 
могућности да се „западно тумачење” не само косовске кризе, већ и целокупног 
распада Југославије преиспита и историјски ослика на другачији, објективнији 
начин, а што би се драматично одразило на колективно самопоуздање и прои-
звело даље (гео)политичке последице.

ЗАКЉУЧАК

У мултиполарном поретку, који се обликује уз крупне дестабилизације чи-
тавог низа (макро)региона и све жешћа сукобљавања водећих чинилаца међу-
народних односа, подела на „амерички” и „антиамерички” блок све је израже-
нија. При томе, уколико упоредимо индикаторе војне, економске и политичке 
моћи САД и њихових савезних, с једне, и великих и регионалних сила које ства-
рају ефикасну равнотежу снага у светској политици, с друге стране, лако може-
мо уочити да утицај првих рапидно опада, а других – расте. Државе које нису 
„признале Косово”, те своју позицију граде на поштовању Резолуције 1244 све 
се више питају у међународним односима. То Србији у сваком погледу отвара 
маневарски простор, не само за ефикаснију одбрану територијалног интегри-
тета и суверенитета, већ и за склапање стратешких партнерстава с низом зна-
чајних актера. У крајњој линији, управо захваљујући тим стратешким партнер-
ствима, могуће је повећавати потенцијале војне, економске и политичке моћи. 
„Косовски случај”, из тог угла посматрано, представља и шансу да се незавидна 
позиција унапреди, место у међународним односима поправи, а улога водећег 
чиниоца регионалне безбедности дугорочно осигура. Теза да Србија нема „ал-
тернативу”, јер је „општепозната ствар” која има и своју „де јуре” димензију, 
како је „Косово апсолутно независно”, а на шта се наставља предлог о некаквом 
„разграничењу”, не само да је политички опасна, већ и, посматрано са стано-
вишта дугорочног спољнополитичког позиционирања земље, логични неуте-
мељена. „Косовски случај”, онако како данас изгледа, јесте донекле проблем и 
велико искушење, али је однекле и решење и шанса која се на хоризонту указује.
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SUMMARY: After NATO’s aggression against FR Yugoslavia in 1999, the Kosovo question 
has outgrown the bounds of Serbian-Albanian relations and has become a first-order challenge to 
international security. The unilateral declaration of independence brought by self-proclaimed repre-
sentatives of Albanians from Kosovo and Metohija in 2008, with the support of the leading Western 
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countries, merely confirmed the fact that the „Kosovo question” will not be resolved in the future 
exclusively through negotiations between Belgrade and Priština. The question of whether the case 
of so-called Kosovo is a precedent or sui generis in international relations has become an important 
one in numerous ongoing debates during the current phase of the transformation of the structure 
of the world political system – from a unipolar to a multipolar one. On the one hand, this is an 
important issue for the Republic of Serbia and its state institutions, as well as for the Serbian people 
as a whole because, after a long period of a particular form of political isolation imposed during 
the period of unipolarity, a certain amount of maneuvering space is opening up, making it easier to 
protect national interests and ensure national security. It is significantly easier for Serbia to find al-
lies today, both for the defense of its position in international organizations and for the purposes of 
establishing fruitful and comprehensive military, economic and political cooperation. On the other 
hand, Serbia’s unfavorable image, shaped by intense propaganda during the 1990s, with the goal of 
the total demonization of everything „Serbian,” is undergoing significant improvement. From the 
viewpoint of states that did not accept the „Western interpretation of the Kosovo question,” as well as 
of numerous Western-based alternative political centers, Serbia is the victim of a painful experiment 
of abuse of the principle of the defense of human rights, as well as of violations of international law. 
Having in mind that a state’s international positioning, i.e., the securing of its place in the world po-
litical system, very much concerns its identity, i.e., the way in which it is perceived and understood 
by others, the Kosovo question should also be seen as a foreign policy resource of the Republic of 
Serbia.
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САЖЕТАК: Проблем Косова и Метохије дуготрајан је и сложен. Страни фактори су га веко-
вима чинили тежим и сложенијим, јер су им прилази увек били искључиво у функцији њихових 
геополитичких интереса.

Агресијом НАТО-а 1999, која је представљала најдрастичније кршење Повеље УН и Финал-
ног документа ОЕБС-а од њиховог усвајања до данас, проблем је учињен знатно сложенијим – 
отимањем Косова и Метохије од Србије применом најгрубље силе, окупацијом и противправним 
проглашавањем једностране независности 2008. године.

Решење конфликта мора инсистирати на изворној Резолуцији 1244 СБ УН из 1999. године.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Србија, Косово и Метохија, НАТО агресија на СР Југославију 1999, Резо-

луцији 1244 СБ УН

Речено је не једном – да је проблем Косова и Метохије дуготрајан и сложен, да 
су га страни, ванрегионални фактори вековима чинили тежим и сложенијим 
јер су им прилази увек били искључиво у функцији њихових геополитичких 
интереса. И данас је тако. Агресијом НАТО-а 1999, која је представљала нај-
драстичније кршење Повеље УН и Финалног документа ОЕБС-а од њиховог 
усвајања до данас, проблем је учињен знатно сложенијим. Једна од последица је 
и отимање Косова и Метохије од Србије применом најгрубље силе, окупација 
и противправно проглашавање једностране независности 2008. године. САД и 
Немачка имале су водећу улогу у покретању те агресије, успостављању окупа-
ције и сондирању противправног отцепљења. Прави циљеви евентуалног пот-
писивања „свеобухватног, правно обавезујућег документа” су: накнадно амне-
стирање, ослобађање одговорности учесника агресије за злочине против мира 
и човечности, за разарање и трајну контаминацију природне околине; одбијање 
одговорности за разарање међународног правног и безбедносног поретка ус-
постављеног на резултатима Првог и Другог светског рата; прихватање тезе да 
је за све то одговорна сама Србија, смањивање и кажњавање Србије уз награ-
ђивање српских непријатеља; отклањање важног разлога нејединства унутар 
ЕУ у којој пет чланица одбија признање Косова и Метохије као нове државе. 
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Примарни геополитички циљ Запада је успостављање потпуне контроле над 
Балканом у функцији глобалне конфронтације с Русијом и Кином. Саставни 
део такве геополитике је признавање једностраног отцепљења Косова и Мето-
хије, смањивање Србије и њено увлачење у конфронтацију с Русијом. Призна-
вање Косова и Метохије од стране Србије, с тзв. корекцијом граница или без 
ње, улазак „Републике Косово” у Уједињене нације, били би само први корак 
ка његовом чланству у НАТО-у и ка отвореном захтеву да Србија у најкраћем 
року, такође, поднесе захтев за улазак у НАТО, уз могуће „аргументе” да ће, 
иначе, остати без Војводине, Рашке Области, дакако и уз друга „образложења” 
сличног нивоа уверљивости. Нису ли представници САД својевремено упозо-
равали Шпанију – или чланство у НАТО-у, или отцепљење Баскије, Каталони-
је?! Шпанија је прихватила чланство у НАТО-у, а да ли је сачувала суверенитет 
и територијални интегритет будућност ће тек показати. Србија је утолико лак-
ши залогај за НАТО, јер је ИПАП-ом, као и низом других споразума с НАТО-ом 
(слободан транзит НАТО трупа, СОФА), свесно или несвесно, и тако, све то већ 
припремила, остајући вербално – војно неутрална.

Када је реч о бризи Ангеле Меркел да решење за Косово буде без „домино 
ефеката”1, ваљало би се подсетити на чињенице: Све је почело подршком коју 
су САД, Велика Британија, Немачка и друге земље Запада, пружале сепарати-
стичко-терористичкој ОВК у дугом периоду пре оружане агресије и отвореног 
савезништва с њом током агресије 1999. године. Да подсетим на ноторну чи-
њеницу да је Немачка деценијама пружала гостопримство тзв. косовској влади 
у избеглиштву Бујара Букошија одржавајући истовремено дипломатске одно-
се са СФРЈ, односно, СРЈ. Немачке власти су годинама „жмуриле” на убирање 
илегалног пореза од Албанаца у Немачкој, често уз претње и уцене, за финан-
сирање „ослободилачке борбе”. И друге земље су наоружавале, финансирале и 
обучавале терористе на Косову и Метохији игноришући упозорења о повеза-
ности с Ал Каидом и Бин Ладеном лично. Све то, како је добро знано, није било 
толико „уникатно”, јер су екстремистичке и терористичке групације на разним 
странама света коришћене увек када је то било у интересу водећих западних 
центара моћи, све до финансирања, обуке, наоружавања и савезништва са тзв. 
умереном опозицијом у Сирији.

Да би 1998. и почетком 1999. убедиле поједине своје, не нарочито вољ-
не, европске савезнике у неопходност оружаног напада на СРЈ, представници 
Клинтонове администрације су прихватили да ће то бити изузетак од принципа 
да НАТО, као одбрамбени савез, не интервенише изван свог уговорног подруч-
ја, односно, од принципа „колективне одбране”. Дакле, да ће напад на СРЈ бити 
изузетак, а не преседан. Колективни консензус, решеност и дух заједништва 
НАТО-а коначно су остварени. Знамо на каквим моралним, правним и демо-
кратским нормама и по коју цену – у људским животима, економским разара-
њима и потресима у самом систему глобалних међународних односа. Међутим, 

1 Реч је о телефонском разговору америчког председника Доналда Трампа и немачке канцеларке Ан-
геле Меркел 29. августа 2018. 
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непуну годину после тог „уникатног” напада, већ априла 2000. године, на кон-
ференцији НАТО-а у Братислави, амерички представници, како је забележио 
немачки политичар Вили Вимер2, су саопштили:

„Не умањујући значај легалистичке интерпретације Европљана да се код 
ширења задатака НАТО-а преко граница уговорног подручја, у рату против Ју-
гославије радило само о изузетку, јасно је да је реч о преседану, на који се свако 
може позивати у свако доба или ће се позивати” [Актуелна питања спољне по-
литике 2007: 74]. Уследиле су оружане интервенције „вољних” у Авганистану, 
Ираку, Либији, Малију... Свет је добио нови феномен – глобализацију интер-
венционизма, односно рата.

Госпођа Меркел, одједном, тек сада, у својим сусретима и разговорима са 
страним колегама, укључујући и поменути телефонски разговор с председни-
ком Трампом, изражава бојазан да би договор Београда и Приштине могао за-
претити „домино ефектом”. Чудно је то, бар за део јавности, који зна да ништа 
слично није изговорила о опасностима „домино ефекта” одлуке своје владе о 
признавању једностране, противправне независности „Републике Косово” 
2008. године, јавности која зна да се ефекти таквих одлука већ увелико осећају у 
Европи, укључујући и унутар ЕУ, на Блиском Истоку, у Африци, Америци и да 
ће се тек осећати. Свеједно, госпођа Меркел, брани незаконито, једнострано от-
цепљење Косова и Метохије као „новостворену вредност”, јер каже: „Говоримо 
наравно да је територијална целовитост каква је сада створена једна вредност” 
коју треба заштитити. Термин „сада” звучи прешироко али, треба признати, 
да је резултат канцеларкиног умећа да једном речју обухвати агресију НАТО-а 
1999. и једнострано отцепљење 2008!

Све што су западни центри моћи, јавно или тајно, дипломатијом, меди-
јима или новцем, стручњацима и оружјем, подржавали и помагали на и око 
Косова и Метохије, од исламистичких екстремиста и сепаратиста, затварања 
очију пред злочинима против Срба и етничким чишћењем Срба, до рушења 
споменика српске средњовековне културе већ је постало преседан. Пошто је 
пустио „духа из боце” рачунајући да ће му бити од користи за ширење геопо-
литичких интереса, Запад се сада у чуду пита – откуда данас с Косова и Мето-
хије и из Босне и Херцеговине толико муџахедина међу борцима ИД?! Откуда 
екстремизам, тероризам, неофашизам у Европи, на улицама Лондона, Берлина, 
Париза, Мадрида, Кијева... „Домино ефекти” „вредности” које су на Балкану-

2 Напомена ур. Зборника: Вили Вимер је у  интервјуу за Вечерње новости од 25. фебруара 2019, 
које подсећају да је он још 2000. рекао да је Косово „потреба Америке да  доминира Балканом”, 
указао да  од агресивног рата против СРЈ 1999, НАТО, предвођен САД, није престао са сукоби-
ма. Лист преноси његове речи да „ратна коалиција у Вашингтону води константну борбу против 
председника Доналда Трампа, јер им је жеља да се настави с ратовима, а  главна мета је Европа”. 
Овај бивши немачки посланик, државни секретар и  потпредседник Парламентарне скупшти-
не ОЕБС-а, оценио је да је евентуална понуда Србији да  уђе у  Европску унију, ако призна ла-
жну државу Косово, наставак рата против Србије: „Тај захтев је чудан. Њиме се наставља 
рат против Србије који је морао бити заустављен пре инвазије на  вашу земљу”, рекао је Вимер. 
Он је поновио да је рат против Југославије био илегалан и да се за „решење конфликта мора инси-
стирати на изворној Резолуцији 1244 СБ УН” из 1999. године. (подвл. Ч. О.)
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произвели западни центри моћи, укључујући и владе неких земаља, све теже се 
могу контролисати или усмеравати само ка туђим вратима. „Мечка је заморена 
предугом игром пред чичином кућом!” То је поражавајућа истина којој треба 
погледати у очи и не заваравати се „успесима” сепаратизма, агресије, кршења 
Повеље УН као некаквим „новим вредностима”.

Што се самог решења за Косово и Метохију тиче треба поћи од следећег:
Прво, да Косово и Метохија у целини припада Србији – историјски, кул-

турно, међународноправно, по Уставу Србије и, посебно, по Резолуцији Савета 
безбедности УН 1244. Ову истину не мењају ни окупација, ни отимање, ни јед-
ностране декларације. У мору свакојаких „аргумената” којима се нагриза, ина-
че, пољуљано самопоуздање нације, као што су – да немамо ништа, да су други 
све предали и за све одговорни, да спасавамо само што се спасти може, да нам 
нико не нуди ништа, да је Запад суспендовао Резолуцију СБ УН 1244, да друге 
не интересује ништа осим да Србија призна независност, да Косово није увек 
било српско и слично – неопходно је истину вратити на њено право место и 
одлучно бранити. Ако неко то не прихвата, доводи у питање, потцењује, то не 
значи да Србија мора да прихвати лажи, преваре, уцене или трговину нацио-
налним идентитетом и државном територијом као робом.

Друго, треба се оканити пропаганде, ружења свог народа, његове историје, 
вере и морала, пребацивања одговорности на друге и свега што олакшава пози-
цију противника и прикрива диктат, уцене и ароганцију Запада према Србији 
и српској нацији.

Треће, да је свеобухватно, праведно и одрживо решење могуће једино у 
свеобухватном формату који није ни ЕУ, ни ЕУ+САД, већ једино Савет безбед-
ности УН.

Четврто, једини, свеобухватни, правно обавезујући споразум највише 
правне снаге као и једини општеприхватљив оквир за решење питања статуса 
јесте Резолуција СБ УН 1244 за коју не постоје ни замена, ни промена без одлуке 
СБ УН.

Пето, у складу с одредбама Повеље УН, једино Савет безбедности има 
овлашћења да одлучује о интересима међународног мира и безбедности пого-
тову у оним случајевима у којима већ постоје његове одлуке које су и даље на 
снази као што је то Резолуција 1244.

Шесто, евентуални договор ЕУ и САД, односно, Немачке и САД, поготову 
телефонски разговори, нису довољни за свеобухватно, праведно и одрживо ре-
шење већ су неопходни преговори под окриљем СБ УН. Не постоје, нити могу 
постојати, одлуке које искључују надлежност СБ УН утврђену Повељом УН и 
Резолуцијама СБ УН.

Седмо, ако је у условима униполарног поретка 90-их година прошлог века, 
за окончање тзв. југословенске кризе, а потом и за окончање агресије НАТО-а 
1999. на СР Југославију, било неопходно директно ангажовање Русије с владом 
председника Бориса Јељцина, онда је данас у условима дубоко измењених гло-
балних односа моћи још логичније да се у решавање питања статуса Косова 
и Метохије директно укључе Русија председника Владимира Путина и Кина 
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председника Си Ђинпинга. Без тога ни једно решење за будућност не може бити 
уравнотежено, истински компромисно и одрживо.

Осмо, Србија не треба да се понаша као да неко треба нешто да јој нуди, 
а она да се изјашњава да ли прихвата или не прихвата, већ да има активну по-
зицију с јасно дефинисаним захтевима, полазећи од чињенице да је Косово и 
Метохија њена покрајина – правно, историјски, по култури и духовности, која 
је силом и кршењем међународног права отета.

Девето, неправедно решење на штету Србије, трговина по формули Косо-
во и Метохија за обећање чланства у ЕУ, које би било израз геополитичких ин-
тереса водећих земаља Запада – САД, Велике Британије и Немачке – не би било 
у интересу мира и стабилности. Напротив, оно би убрзало раст конфликтног 
потенцијала због немирења Запада с процесом убрзаног губљења привилегија и 
монопола у европским и глобалним односима.

И десето, уколико би Србија, упркос свему, одустала од својих неотуђи-
вих права и признала криминалну отимачину своје државне територије „прав-
но обавезујућим документом”, тај документ би доживео исту судбину као и сви 
претходни чији су гаранти биле водеће земље Запада – извршило би се само оно 
што су обавезе Србије и ништа од оног што је у њену корист, макар та корист 
и не била од већег значаја. Била би то још једна реприза једностраног односа 
ЕУ према тзв. Бриселском споразуму. Србија се не сме уздати у било какве га-
ранције, поготову, у обећања оних који су је 1999. разорили, потом окупирали 
и силом отели Косово и Метохију а 2008. ту српску територију прогласили за 
независну државу.

Што се тиче става САД, чињеница је да су њени садашњи највиши пред-
ставници, укључујући председника Трампа, својевремено јавно осуђивали 
агресију НАТО-а против СРЈ, односно Србије. Многи су говорили да је то био 
приватни рат Клинтонових у позадини којег је била и тежња да се скрене па-
жња америчке и светске јавности с бешчашћа, неморала, злоупотреба положаја 
Била Клинтона са стажисткињом у Белој кући Моником Левински. Аутор ових 
редова дубоко верује да нико из садашње администрације, најмање председник 
Доналд Трамп, има интереса да срамну баштину Клинтоновог клана, у које спа-
да и противправно једнострано отцепљење Косова и Метохије од савезничке 
Србије, прихвати као баштину САД. Отклон од тог срамног, неморалног и тра-
гичног рата и његових разорних последица је најмање што се очекује.
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SUMMARY: The Problem of Kosovo and Metohija is long-lasting and complex. Through the 
centuries, external factors have contributed substantially to make it even more difficult and com-
plex, because their approaches have always been exclusively subordinated to their geopolitical (im-
perial) interests.

NATO’s Aggression against FR Yugoslavia in 1999 – which has been the most drastic viola-
tion of the UN Charter and the OSCE Final Act since its adoption to date – has made the problem 
almost insoluble: it has resulted in the grabbing of Kosovo and Metohija from Serbia through the 
use of extreme violence (ethnic cleansing, spiritual genocide), a one-sided and unlawfull declaration 
of independence by Kosovo secessionist structures in 2008, and an illegal occupation of a part of 
Serbia’s territory, which may lead to new conflicts and new violence and destruction in the Balkans 
and in Europe as a whole. The only way to preserve peace and stability (and to untie the Kosovo 
knot) is to respect UN Security Council Resolution 1244 from 1999.
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НИЈЕ „СТАВИЛО ПЕЧАТ” НА НЕЗАВИСНОСТ ТЗВ. ДРЖАВЕ КОСОВО: 
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САЖЕТАК: Научна и стручна јавност у Србији и неким земљама које нису признале лаж-
ну државу ”Косово” је била оправдано незадовољна, па и револтирана Саветодавним мишљењем 
МСП, сматрајући да је Суд једноставно нашао начин да, у најмању руку правно крајње натегнутим 
аргументима, оправда јасно кршење међународног права од стране водећих западних сила. Међу-
тим, две ствари ипак иду на руку Србији: 1. Саветодавно мишљење није обавезујуће и 2. када се 
ближе анализира, Саветодавно мишљење фактички ставља самопроглашене институције у Приш-
тини ван међународноправног поретка, тј. Резолуције 1244, што значи да је а) њихов легитимитет 
више него споран, б) да Србија има право да се и даље понаша у складу с Резолуцијом 1244, оспо-
рава легитимитет самопроглашених институција и њихових носилаца и ствара, тј. васпоставља 
сопствене структуре на територији Косова и Метохије позивајући се на преседан који је створило 
Саветодавно мишљење МСП, а у складу с Уставом Србије и међународним правом.

 
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Саветодавно мишљење МСП, легитимитет самопрокламованих институ-

ција у Приштини, Резолуција 1244, повратак Србије на КиМ у складу с међународним правом и 
Уставом

УВОД

Јавност Србије је већ неко време изложена убеђивањима, нажалост често 
и од стране државног врха, да смо на Косову и Метохији „све изгубили”, да „не-
мамо ништа”, и да ће сваки „метар” за који би се евентуално „изборили” бити 
више од онога што наводно имамо сад. Уз то, неретко се у јавности може чути и 
тврдња да је Саветодавно мишљење Међународног суда правде „ставило печат” 
на независност тзв. Косова, захваљујући „катастрофално” постављеном пита-
њу које су поставиле претходне власти. 

О квалитету питања које је у октобру 2008. упућено МСП-у се, наравно 
може и мора расправљати на државном нивоу, и то много озбиљније и струч-
није него до сада. Но, то неће променити Саветодавно мишљење МСП-а, које је 
објављено у јулу 2010, и које је већ постало аргумент у међународним односима, 
као, на пример, у случају повратка Крима Русији. Важније је, дакле, утврдити да 
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ли је све баш тако црно како нам се представља, и да ли Србија може да извуче 
ишта позитивно из тог Саветодавног мишљења. Кратак одговор на оба питања 
је можда за многе изненађујући и гласи – ДА! Прецизније, пажљиво читање 
Саветодавног мишљења МСП нам говори управо супротно од дефетистичких 
тумачења која нажалост преовладавају: нити је МСП ставио „печат и восак” 
на независност лажне творевине на територији АП Косова и Метохије, нити 
је својим Мишљењем МСП на било који начин укинуо, нити могао укинути, 
Резолуцију 1244 Савета безбедности Уједињених нација, по којој је Косово и 
Метохија и даље саставни део Републике Србије.

Штавише, из Саветодавног мишљења МСП произилази да се садашња тво-
ревина која се представља као „Косово”, а која је производ једностраног чина 
самопрокламоване групе грађана обзнањеног 17. фебруара 2008. у Приштини у 
форми тзв. Декларације о независности Косова – налази изван оквира Резолуци-
је 1244, односно изван правног поретка којег је успоставио Савет безбедности 
УН. А, као што се зна, нико до дан-данас није укинуо нити променио ни Резолу-
цију 1244, ни правни оквир који је она дефинисала. 

АНАЛИЗА САВЕТОДАВНОГ МИШЉЕЊА МСП

Погледајмо најпре како је у свом Саветодавном мишљењу Међународни 
суд правде окарактерисао природу онога што се десило 17. фебруара 2008.

Члан 76 Саветодавног мишљења МСП описује шта се тог дана тачно де-
сило: 

„Декларација о независности је усвојена на састанку одржаном 17. фебру-
ара 2008, пошто је за њу гласало 109 од 120 чланова Скупштине Косова, укључу-
јући Премијера Косова и Председника Косова (који није био члан Скупштине). 
Десет посланика Скупштине који су представљали заједницу косовских Срба 
и један посланик који је представљао заједницу косовских Горанаца одлучили 
су да не присуствују састанку. Декларација је написана на два листа папируса и 
прочитана, изгласана и затим потписана од стране свих присутних представни-
ка. Она није прослеђена Специјалном представнику Генералног секретара УН, 
нити је објављена у Службеном гласнику Привремених институција самоупра-
ве на Косову”. 

Затим се у члану 77 описује реакција Србије:
Члан 77:
По објављивању Декларације о независности, Република Србија је обаве-

стила Генералног секретара да је усвојила одлуку по којој та декларација пред–
ставља насилно и једнострано отцепљење дела територије Србије, и да она 
не производи никакве правне последице, ни за Србију ни за међународноправни 
поредак (док. S/PV.5839 Уједињених нација; Извештај Генералног секретара о 
Мисији Привремене администрације Уједињених нација на Косову, док. S/2008/ 
211 Уједињених нација). По захтеву Србије, 18. фебруара 2008. је одржано хитно 
јавно заседање Савета безбедности, на којем је учествовао г. Борис Тадић, пред-
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седник Републике Србије, одбацивши Декларацију о независности као незако-
нит акт који је Народна скупштина Републике Србије прогласила ништавим 
(док S/PV.5839 Уједињених нација)”.

Дакле, и сам МСП констатује да су тадашње власти Србије предузеле, ако 
ништа друго, бар правне радње којим су огласиле непризнавање тог једностра-
ног и нелегалног чина.

Уз то, као што ће се видети у даљем тексту, Саветодавно мишљење МСП 
суштински даје за право званичном ставу Србије, изнетом на заседању Савета 
безбедности УН од 18. 2. 2008. године.

У члану 102 МСП изражава своју намеру да утврди тачан идентитет ауто-
ра декларације: 

„Суд треба да утврди да ли је декларација о независности од 17. фебруара 
2008. представљала акт ‘Скупштине Косова’, једне од Привремених институција 
самоуправе основаних према Поглављу 9 Уставног оквира, или су они који су 
декларацију усвојили деловали у неком другом својству”.

Члан 105 говори о томе како су аутори декларације о независности сами 
себе видели и шта су им биле намере: 

„Декларација о независности одсликава свест њених аутора да су пре-
говори о коначном статусу пропали и да је наступио критичан тренутак за 
будућност Косова. Преамбула декларације помиње ‘вишегодишње међуна-
родно спонзорисане преговоре између Београда и Приштине по питању на-
шег будућег политичког статуса’ и изричито ставља декларацију у контекст 
неуспеха преговора о коначном статусу, с обзиром да наводи да ‘никакво ме-
ђусобно прихватљиво решење статуса није било могуће’ (десети и једанаести 
став преамбуле). Полазећи од тога, аутори декларације о независности истичу 
своју решеност да ‘реше’ статус Косова и пруже народу Косова ‘јасноћу у вези 
његове будућности’ (тринаести став преамбуле). Ова терминологија указује 
да аутори декларације нису настојали да делују у оквиру стандардног оквира 
привремене самоуправе Косова, већ им је циљ био да установе Косово ‘као 
независну и суверену Државу’ (став 1). Стога, они који су декларацију усво-
јили нису имали намеру да она ступи на снагу у оквиру правног поретка који 
је створен за привремену фазу, нити је она то могла. Напротив, Суд сматра 
да аутори декларације нису деловали, нити су намеравали да делују, у капа-
цитету институције створене и овлашћене да делује у оквиру тог правног 
поретка, већ су предузели да усвоје меру чија ће важност и последице бити 
изван тог поретка”.

Дакле, МСП је констатовао да је скупина која је једнострано прогласила 
„косовску независност” свесно деловала изван оквира Резолуције 1244 СБ УН.

Члан 106 затим описује како су протагонисти једностраног проглашења 
независности објавили намеру да узурпирају ингеренције које припадају искљу-
чиво Специјалном представнику Генералног секретара УН: 

„Овај закључак подупире чињеница да су аутори декларације предузели да 
испуњавају међународне обавезе Косова, посебно оне које је за Косово креирао 
УНМИК (став 9), и изричито и свечано објавили обавезе Косова према трећим 
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Државама у складу са обавезама наведеним у декларацији (став 12). Насупрот 
томе, под режимом Уставног оквира, сва питања везана за руковођење спољних 
односа Косова била су под искључивом ингеренцијом Специјалног представ-
ника Генералног секретара:

(м) склапање споразума с државама и међународним организацијама у 
свим стварима везаним за РСБУН 1244 (1999);

(н) надзор над испуњавањем обавеза из међународних споразума који су 
склопљени у име УНМИК-а;

(о) спољни односи, укључујући с Државама и међународним организација-
ма... (Глава 8.1 Уставног оквира, Овлашћења и Обавезе које припадају СПГС-у),

у складу са којим се Специјални представник Генералног секретара само 
консултује и сарађује с Привременим институцијама самоуправе по овим пи-
тањима”.

Члан 107 изричито наводи да творци декларације нису исто што и Скуп–
штина Косова, односно орган Привремених институција самоуправе предви-
ђених правним поретком који је успостављен под окриљем УН: 

„Одређене појединости у тексту декларације као и околности њеног усва-
јања такође наводе на исти закључак. Нигде се у изворном тексту декларације 
на албанском језику (који је једини аутентични текст) не помиње да је деклара-
ција дело Скупштине Косова. Речи ‘Скупштина Косова’ појављују се у заглављу 
декларације само у енглеском и француском преводу у досијеу приложеном у 
име Генералног секретара. Језик који је коришћен у декларацији разликује се 
од језика који се користи у актима Скупштине Косова, с обзиром да први па-
сус почиње фразом: ‘Ми, демократски изабрани вођи нашег народа...’ док акти 
Скупштине Косова користе треће лице једнине.”

„Уз то се процедура везана за декларацију разликовала од процедуре коју 
је користила Скупштина Косова за усвајање законодавних аката. Прецизније, 
декларацију су потписали сви присутни, укључујући и Председника Косова, 
који (као што је наведено у члану 76) није био члан Скупштине Косова. Запра-
во, особе које су усвојиле Декларацију о независности себе дефинишу у самом 
тексту као ‘демократски изабране вође нашег народа’ непосредно пре саме Де-
кларације о независности (‘путем ове декларације проглашавамо Косово неза-
висном и сувереном државом’, члан 1). Такође се примећује да декларација није 
прослеђена Специјалном представнику Генералног секретара ради објављива-
ња у Службеном гласнику”.

Члан 108 потврђује да ни сам представник Генералног секретара УН није 
сматрао да је декларација акт Привремених институција самоуправе: 

„Реакција Специјалног представника Генералног секретара на Деклараци-
ју о независности такође има одређену важност. Уставни оквир је дао Специјал-
ном представнику моћ надзора и, у одређеним околностима, поништавања акта 
Привремених институција самоуправе. У претходним случајевима, поготово у 
периоду између 2002. и 2005, када је Скупштина Косова предузела иницијативе 
у циљу промоције независности Косова, Специјални представник је оценио да 
један број аката није у складу са Уставним оквиром, односно да ‘превазилазе до-
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мет компетенција [Скупштине]’ (Досије Уједињених нација бр. 189, 7. фебруар 
2003), и да, стога, превазилазе овлашћења Скупштине Косова.

Ћутање Специјалног представника Генералног секретара у вези деклара-
ције од 17. фебруара 2008. указује да он није сматрао да је декларација била акт 
Привремених институција самоуправе који је требало да почне да делује у скло-
пу поретка за чији је надзор он био овлашћен. Како пракса показује, он би био 
дужан да реагује на акте Скупштине Косова за које је сматрао да су ultra vires, 
тј. изван њених прерогатива.

Суд прихвата да у Извештају Генералног секретара о Мисији привремене 
администрације Уједињених нација на Косову, поднетом Савету безбедности 28. 
марта 2008. пише да је „Скуптина Косова одржала седницу током које је усвојила 
‘Декларацију о независности’, чиме је прогласила Косово као независну и суве-
рену Државу” (Док. Уједињених нација S/2008/211, став. 3). То је био нормалан 
периодични извештај о активностима УНМИК-а, у циљу обавештавања Савета 
безбедности о дешавањима на Косову; он није био намењен као правна анализа 
декларације или својства у ком су деловали они који су је усвојили”.

Члан 109 јасно закључује да су лица која су прогласила независност фак-
тички самозванци: 

„Стога Суд закључује да аутори декларације о независности од 17. фебруа-
ра 2008. нису деловали у својству једне од Привремених институција самоупра-
ве у склопу Уставног поретка, него као лица која су деловала као представници 
народа Косова изван оквира привремене администрације”.

Чланови 114-117 показују да Резолуција 1244 у свом тексту нигде не препо-
знаје актере проглашења независности. Наравно, тиме је МСП желео да истак-
не да доносиоци Декларације о независности нису кршили међународно право 
– али тиме МСП такође прави јасан дисконтинуитет између правног поретка 
предвиђеног Резолуцијом 1244 и свега што је уследило након акта самопрогла-
шења „косовске независности” од 17. 2. 2008. Другим речима, управо су самопро-
глашене институције садашњег „Косова” оне истинске паралелне институције, 
изван међународноправног поретка успостављеног Резолуцијом 1244.

Члан 114:
„Суд примећује да је суштински циљ Резолуције 1244 Савета безбедности 

(1999) стварање привременог режима на Косову, с намером да се дугорочни по-
литички процес усмери ка постизању коначног статуса. Резолуција не садржи 
никакве одредбе које се тичу коначног статуса Косова или услова његовог по-
стизања...

Стога Резолуција 1244 (1999) не искључује објављивање декларације о не-
зависности од 17. фебруара 2008, пошто та два инструмента делују на различи-
тим нивоима: за разлику од Резолуције 1244 (1999), декларација о независности 
представља покушај да се коначно утврди статус Косова”.

Члан 115, уз позивање на члан 58, именује актере на које се Резолуција 
1244 односи, а који су специфично наведени у Резолуцији: Савезну Републику 
Југославију и њене оружане снаге, међународно цивилно и безбедносно при-
суство, државе чланице УН, органе УН попут Генералног секретара и његовог 
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Специјалног представника, КФОР, Међународни трибунал за бившу Југосла-
вију и, најзад, ОВК и друге наоружане групе косовских Албанаца. Изван тога 
„не постоје индиције у тексту Резолуције 1244 Савета безбедности (1999) да је 
Савет безбедности намеравао да, мимо тога, наметне специфичне обавезе дело-
вања или забране деловања неким другим актерима”.

Члан 117, пак, изричито подвлачи да, за разлику од претходних Резолуција 
везаних за косовску кризу, наведених у члану 116 (Резолуције 1160, 1199, 1203) 
Резолуција 1244 не наводи „вођство косовских Албанаца” као једног од актера 
на које се Резолуција односи:

„Таквог помињања вођства косовских Албанаца или других актера, осим 
прилично уопштеног помињања ‘свих заинтересованих’ (члан 14), нема у тек-
сту Резолуције 1244 Савета безбедности (1999)”.

Стога, наводи се у члану 118:
„... Суд не може да прихвати аргумент да Резолуција 1244 Савета безбедно-

сти (1999) садржи забрану против проглашавања независности која би се одно-
сила на ауторе Декларације о независности...”

Да би се затим, у члану 119, закључило, фактички, да се актери проглаше-
ња независности налазе изван правног поретка успостављеног од стране УН, па 
се тако он на њих и на њихову декларацију и не односи, и да стога они нису ни 
прекршили Резолуцију 1244: 

„Суд стога налази да Резолуција 1244 Савета безбедности (1999) није спре-
чавала ауторе декларације од 17. фебруара 2008. да објаве Декларацију о неза-
висности од Републике Србије. Дакле, декларација о независности није прекр-
шила Резолуцију Савета безбедности 1244 (1999)”.

По истој логици, МСП закључује да декларација није прекршила ни Устав-
ни оквир успостављен од стране УНМИК-а, с обзиром на то да Декларација о 
независности – ово је врло битно – није дело Привремених институција:

Члан 120:
„Сада ће се Суд бавити питањем да ли је Декларација о независности од 17. 

фебруара 2008. прекршила Уставни оквир успостављен под покровитељством 
УНМИКА-а. Поглавље 5 Уставног оквира дефинише овлашћења Привремених 
институција самоуправе Косова. Један број Држава које су учествовале у по-
ступку пред овим Судом је изнео аргумент да је доношење декларације неза-
висност акт изван овлашћења Привремених институција самоуправе, како то 
предвиђа Уставни оквир”.

Члан 121:
„Суд је, међутим, већ утврдио (види чланове 102 до 109 горе) да Деклараци-

ју о независности од 17. фебруара 2008. нису објавиле Привремене институције 
самоуправе, нити је била намера да тај акт ступи на снагу, или да има стварну 
снагу, унутар правног поретка у оквиру ког су деловале те Привремене инсти-
туције. Из тога происходи да аутори Декларације о независности нису били 
ограничени оквиром овлашћења и обавеза који је успостављен ради управља-
ња деловањем Привремених институција самоуправе. Стога, Суд закључује да 
Декларација о независности није прекршила Уставни оквир”.
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ЗАКЉУЧАК

Шта из свега овога произилази? Један једини закључак: садашње „држав-
не” структуре у Приштини – немају никакве везе с Резолуцијом 1244. Оне су 
настале изван ње, изван правног поретка који су успоставио УН, а који и даље 
постоји, у облику Резолуције 1244 и пратећих аката и докумената. Истина, 
МСП је утврдио да су косметски Арбанаси имали право да узурпирају пра-
во да прогласе независност преко својих самопрокламованих „демократски 
изабраних вођа”, односно да политички изразе своје виђење коначног статуса 
КиМ. Но – то право свакако, према резоновању МСП, имају и друге етничке 
групе на КиМ (и широм света), односно њихове „демократски изабране вође” 
(а нигде се не наводи каква је то тачно процедура која некоме даје статус „демо-
кратски изабраног”). Наравно, то се на првом месту односи на Србе на Косову 
и Метохији.

Другим речима, нема ничега у међународном праву, како га је протумачио 
МСП, што обавезује и једног актера на КиМ да се подреди поретку самопрокла-
мованих власти у Приштини, нити било ког другог државног или међународ-
ног актера, укључујући Србију или неку другу државу, да садашње „државне” 
институције у Приштини призна, па чак и да са њима општи. Следствено томе, 
нема никаквог правног разлога нити обавезе да држава Србија приморава Србе 
(а, стога, и остале неалбанце) да се „интегришу” у самопрокламоване „институ-
ције” Приштине, као што то, на пример, предвиђа Бриселски споразум. Обавезе 
могу да буду само политичке, али не и правне природе.

Што се тиче „статусне неутралности” у приступу преговорима о Косову и 
Метохији, ако се пажљиво прочита Саветодавно мишљење МСП, јасно је да се 
статусна неутралност може наћи искључиво унутар Привремених институција 
самоуправе успостављених Уставним оквиром, произашлим из Резолуције 1244 
– а МСП је јасно рекао да су доносиоци декларације о независности искорачили 
изван тог Уставног оквира. 

Истинска статусна неутралност не станује изван тих оквира, које су дефи-
нисале УН. Изван њих станују једино покушаји – који, сада знамо, нису про-
тивни међународном праву – да се установи коначни статус. Косметски Арба-
наси су то право искористили. Исто то право, дакле, имају и Срби на КиМ (а 
и остале националне заједнице које су заинтересоване). То право, оверено од 
стране МСП, држава Србија и Срби на Косову и Метохији који делују по њеним 
упутствима тренутно, нажалост, не користе. Али, по Саветодавном мишљењу 
МСП – држава Србија и косовско-метохијски Срби имају исто оно право које 
су искористиле самопроглашене власти у Приштини, а да, при томе, ни на који 
начин не наруше Резолуцију 1244.

Самопроглашене, дивље „институције” у Приштини су изабрале да ко-
начни статус буде – независност. Свака власт у Београду има, дакле, право да 
каже, у времену које буде изабрала, да не признаје приштинске структуре, и да, 
принципијелно, захтева поновно формирање правих Привремених институци-
ја које предвиђа Резолуција 1244. Пошто се у садашњем историјском тренутку 
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не може очекивати позитиван одговор на такав захтев, званични Београд има 
и друге алтернативе, између осталог: да прогласи алтернативни коначни ста-
тус – аутономију Косова и Метохије унутар Србије, да формира институције 
аутономије, односно Скупштину Аутономне покрајине КиМ – која је, иначе, 
била проглашена у Северној Митровици 4. 7. 2013. али су је власти у Београду 
игнорисале и игноришу – па чак и да прогласи садашње приштинске структуре 
„паралелним”, односно нелегалним. И да све то буде у складу с међународним 
правом, онако како га је дефинисао МСП. Наравно, све то може да буде у овој 
фази више декларативно, без улажења у војне или било какве друге сукобе – 
мада постоји опција да, на пример, држава Србија стане пуним капацитетом 
иза неке новоизабране Скупштине АП КиМ, и омогући јој функционисање бар 
на делу територије покрајине, па чак да и од КФОР-а затражи исту заштиту 
какву уживају дивље приштинске институције. У сваком случају, тиме би се ис-
такла јасна намера државе Србије да остане привржена Резолуцији 1244, Косо-
ву и Метохији као саставном делу Републике Србије и међународном праву. И 
тиме би се створили услови за неку врсту институционализације „замрзнутог 
конфликта”, где би обе стране имале и јасно дефинисане ставове и јасно дефи-
нисане институције (односно „институције”) које отелотворавају дијаметрално 
супротстављена виђења коначног статуса КиМ. 

Што се тиче тога да ли је уопште требало постављати другачије, или било 
какво питање Међународном суду правде, или је требало једноставно тужи-
ти све земље које су признале тзв. Косово – сада је касно о томе расправљати. 
Питање је каква се „правда” уопште могла и може очекивати од садашњих ин-
ституција међународне правде којима још увек доминира пристрасни западни 
утицај. Имамо то што имамо – Саветодавно мишљење МСП, и од њега треба да 
извучемо максимум који нам иде у корист у садашњем историјском тренутку.

Очигледно је да је, после објаве Саветодавног мишљења МСП у јулу 2010, 
изостала ваљана правна анализа од стране тадашње Владе Мирка Цветковића, 
што је за последицу имало то да су они – истина под снажним западним при-
тиском, у време када ни Русија ни Кина још увек нису биле оно што су данас – 
наставили да дају легитимитет дивљим приштинским структурама, улажењем 
у нове преговоре с њима, без одговарајуће ограде, и потписујући ССП са ЕУ. 
Владе које су уследиле су, потписавши с том дивљом структуром тзв. Бриселски 
споразум, исте само додатно легитимисали и, још горе, укинули институције 
државе Србије на територији КиМ.

Срећом по Србију, дивље приштинске структуре, односно њихови спон-
зори, нису вољне чак да дају ни ону мрвицу звану ЗСО, на коју су се тзв. Бри-
селском споразумом обавезале. То државу Србију начелно ослобађа обавеза 
даљег учествовања у преговорима с њима, односно од давања било каквих да-
љих уступака. Имамо чак и аргумент да се дивља приштинска структура коју је 
Бриселски споразум легитимисао, сама делегитимисала тиме што га је изигра-
ла. Што отвара пут да се од њих полако дистанцирамо, постепено их све више 
делегитимишемо и посветимо се (поновној) изградњи сопствених институција 
на КиМ, у складу с тренутним могућностима и односима снага у свету.
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Јасно је да игра око Косова и Метохије не само да није готова, већ да тек 
треба да почне, оног тренутка када будемо прихватили и усвојили ону реал-
ност која нама и нашим савезницима – а не само нашим непријатељима или 
супарницима – иде у прилог. Много нам је опција на располагању, међународ-
но право је, како се сада види, на нашој страни, наши савезници су све јачи, а 
дивље приштинске структуре све слабије. А то што садашње владајуће струк-
туре политичког Запада немају намеру да промене свој став о „косовској неза-
висности” – то нека се, захваљујући између осталог и нашем раду и обновљеној 
борби за оно што је наше, постепено претвори у њихов, а не у наш проблем, 
како незадовољство њиховом укупном, суштински анти-европском (про-ими-
грационом, анти-традиционалном, анационалном, сорошевском) политиком у 
њиховим земљама буде расло, а тзв. Косово буде постајало све веће оптерећење 
за њих, и све већи симбол сценарија који може и њих да задеси у не тако далекој 
будућности.

THE ICJ ADVISORY OPINION DID NOT „SEAL” THE INDEPENDENCE OF SO-CALLED 
KOSOVO: QUITE THE CONTRARY!
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SUMMARY: The academic and expert community in Serbia and some of the countries that 
had not recognized so-called Kosovo was justifiably dissatisfied with the Advisory Opinion of the 
International Court of Justice on Kosovo’s declaration of independence. Many saw in this an attempt 
by the ICJ to, using specious argumentation, justify a clear violation of international law on the part 
of the leading Western powers. However, two aspects still favor Serbia: 1) the Advisory Opinion 
is non-binding and 2) when analyzed more closely, the Advisory Opinion de facto places the self-
proclaimed institutions in Priština outside the bounds of international law and, more specifically, 
UN SC Resolution 1244, which means that a) their legitimacy is quite disputable, b) Serbia retains 
the right of continuing to act in accordance with R. 1244, challenging the legitimacy of the self-pro-
claimed institutions and their representatives and creating, i.e., restoring its own state structures on 
the territory of Kosovo and Metohija, in accordance with the precedent made by the ICJ Advisory 
Opinion, as well as its own Constitution and international law.

KEY WORDS: ICJ Advisory Opinion. legitimacy of self-proclaimed institutions in Priština, 
Resolution 1244, Serbia’s return to Kosovo and Metohija, international law, Constitution of Serbia

Мишљење МСП: против независности Косова!
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САЖЕТАК: Деценију након што су Европска унија (ЕУ) и Република Србија (РС) потписиле 
Споразума о стабилизацији и придруживању (СПП) може се, уз помоћ правних и економских 
аргумената, закључити да је овај међународни уговор донео Србији више негативних последица 
у правном и економском смислу. Поред правне штете и злоупотреба које је изазвала имплемен-
тација закона под надзором Европске комисије (ЕК) у Србији, у периоду 2008–2018. због примене 
Прелазног трговинског споразума направљени су и огромни губици у српском буџету. Примена 
ССП с ЕУ довела је до значајног пада царинских прихода РС. Према упоредним подацима из буџе-
та РС који показују пад царинских прихода и њиховог поређења с нивоом царинских прихода из 
2008. године јасно је да се годишњи губици од пада царина мере стотинама милиона евра. Куму-
лативни губици достижу неколико милијарди евра у периоду 2008–2018. Упркос оваквим нега-
тивним правним и економским показатељима српске власти су у периоду 2008–2018. наставиле с 
некритичком имплементацијом правних и економских захтева из Брисела. Бриселским споразу-
мом је предата у руке Приштине управа и судска власт. Београд није искористио, након увођења 
економских санкција између Брисела и Москве, ни правну и економску чињеницу да има уникал-
ни уговор о слободној трговини с Руском Федерацијом, јер је, у правном смислу, ССП успоставио 
сличну врсту протектората над Србијом коју је имала Аустроугарска након потписивања Тајне 
конвенције. Догматски приступ имплементацији ССП није променила ни чињеница да је тзв, Ко-
сово закључило ССП с ЕУ, али ни чињеница да је европска идеја суочена с озбиљним тешкоћема 
након предвиђеног иступања Велике Британије из ЕУ 2019. године.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Србија, ЕУ, ССМП, Бриселски споразум, економски губици

ЕУ И ЗЕМЉЕ РЕГИОНА У ПЕРИОДУ 2008–2018.

Правна анализа показује да Европска унија у периоду 2008–2018. у окви-
ру односа са Србијом, Црном Гором и БиХ примењује посебну врсту поли-
тике придруживања. Политика према јужној српској покрајини је најјаснији 
пример, јер преко 2/3 држава ЕУ сматра да је Косово независна држава и зато 
има своја дипломатско-конзуларна представништва (ДКП) у Београду и При-
штини. Уз пристанак српских власти на КиМ је деловала мисија Еулекс чији је 
основни задатак био изградња „државних” институција тзв. Косова. Такође, уз 
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„добре услуге” Брисела, Србија с Приштином потписује Бриселски споразум у 
априлу 2013. године1. Споразумом се де факто признаје Косово као независна 
држава. Слично као и у Тајној конвенцији с Аустроугарском Београд се до-
бровољно одриче свог суверенитета, јер се у члану 14 Бриселског споразума 
Београд обавезује да „неће блокирати Косово”, нити охрабривати друге да бло-
кирају напредак јужне српске покрајине ка Европској унији (Карл Јасперс би 
сигурно нашао прикладну дефиницију за овакав политички шизофрен начин 
преговорања с ЕУ). Србија предаје у руке Приштине своје управне и право-
судне органе и престаје да финансира 1.200 људи који су бранили север КиМ у 
периоду до 2012. 

ЕУ има и посебну политику придруживања према БиХ у којој је српски 
ентитет Република Српска конститутивни део државе у складу с Дејтонским 
уговором из 1995. У тој држави високи представник ЕУ на основу Бонских 
овлашћења може директно да се меша у политички живот и прекраја изборну 
вољу углавном на штету српске заједнице. Истовремено тињају дугогодишњи 
политички сукоби између Сарајева и Бањалуке. У БиХ су стациониране и поли-
цијске и војне снаге ЕУ.

У Црној Гори у којој према резултатима пописа има око 30% Срба, поли-
тика придуживања ЕУ такође је довела до неуобичајене правне и друштвене 
ситуације. Срби су дискриминасани, посебно рад СПЦ. Црна Гора иако није 
чланица ЕУ корисити евро као званичну валуту (Европска централна банка до-
пушта да Црна Гора користи евро иако није чланица ЕУ или еврозоне). Међу-
тим, криминализација друштва и висока стопа криминала нису сметали ЕУ да 
отвори бројна поглавља у преговорима са Црном Гором. 

ЕУ у последњих десет година као да примењује посебне стандарде када је 
реч о државама у којима живе Срби на Балкану. Може се закључити да поли-
тички мотиви у томе имају пресудну улогу и да је деловање Брисела негативно 
када је реч о српским националним, културним и религијским интересима.

ХРОНОЛОГИЈА ОДНОСА 2000–2018.

У Србији су у периоду 2000–2018. све владе без изузетка као приоритет 
над приоритетима своје политике истицале безусловно чланство у ЕУ, одно-
сно паролу „ЕУ нема алтернативу”. У том смислу следећа табела показује хро-
нологију дешавања између РС/СРЈ/СЦГ и Европске уније у периоду од 2000. 
године до 2012, дакле, у периоду када су чланице тзв. коалиције ДОС биле на 
власти.

1 Тространи споразум је парафиран 19. априла 2013. а усвојен 26. априла у Народној скупштини Ре-
публике Србије под називом Одлука о прихватању Извештаја о досадашњем процесу политичког 
и техничког дијалога с Привременим институцијама самоуправе у Приштини уз посредовање ЕУ, 
укључујући процес имплементације постигнутих договора.
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Табела 1. Хронологија дешавања између РС (СРЈ/СЦГ) и ЕУ, 2000–2012.2

Догађај Датум

1. Србија приступа процесу стабилизације и придруживања новембар 2000.

2. ЕУ укида царине на увоз робе из СРЈ децембар 2000.

3. Састанак „Консултативне радне групе” (увод у преговоре о ССП  
и Студији изводљивости) јул 2001.

4. „Београдски споразум” закључен уз посредовање ЕУ 
(СРЈ постаје државна заједница СЦГ) фебруар 2002.

5. Састанак „Унапређеног сталног дијалога”
(замена за „Консултативну радну групу”) октобар 2003.

6.
ЕУ прокламује принцип „двоструког колосека” за Србију  

и Црну Гору. Две републике ће одвојено преговарати  
о економским деловима ССП-а. 

децембар 2004.

7.
Извештај о спремности СЦГ за преговоре о закључивању 

Споразума о стабилизацији и придруживању са ЕУ  
(Студија изводљивости) 

април 2005.

8. Почетак преговара о закључивању Споразума о стабилизацији  
и придруживању са ЕУ октобар 2005.

9. Прекид преговора о закључивању Споразума о стабилизацији  
и придруживању са ЕУ мај 2006.

10. Наставак преговора о закључивању Споразума о стабилизацији 
и придруживању са ЕУ јун 2007.

11. Споразум о реадмисији и визним олакшицама септембар 2007

12. Парафиран Споразум о стабилизацији и придруживању са ЕУ децембар 2008.

13. Потписан Споразум о стабилизацији и придруживању са ЕУ април 2008.

14. Р. Србија поднела захтев за пријем у ЕУ децембар 2009.

15. Савет упутио ЕК кандидатуру Р. Србије на разматрање октобар 2010.

16. ЕУ уручила Р. Србији Упитник Европске комисије новембар 2010.

17. Р. Србија предала ЕУ Одговоре на Упитник Европске комисије јануар 2011.

18. Р. Србија предала ЕУ додатне Одговоре на Упитник  
Европске комисије април 2011.

19. ЕК усваја Мишљење о кандидатури Србије  
за чланство у Европској унији октобар 2011.

20. Европски савет доноси позитивну одлуку о кандидатури Србије јануар 2012.

Уочи избора у Србији 2012. Европски савет доноси позитивну одлуку о 
кандидатури Србије. Након промене власти у мају 2012. године Београд већ 
следеће године у априлу потписује међународни уговор са ЕУ и Приштином 
– Бриселски споразум [Мировић 2013: 135–154]. Нове власти де факто призна-
ју независност тзв. Косова и повлаче око 1.200 припадника српског МУП-а са 
севера КиМ, предају правосуђе, управу и царину у руке Приштине. Као своје-

2 В.: www.seio.gov.rs, [Мировић 2014: 175–190], [Мировић 2013: 129–150], [Мировић 2012: 157–170] 
као и [Мировић 2012а].
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врсну награду за де факто признање тзв. Косова, Европски савет је крајем јуна 
2013. године донео одлуку да приступни преговори са Србијом почну почетком 
2014. Испуњавајући и више него што се наводи у писменом делу Бриселског 
споразума, Београд је предао телекомуникације, натерао српску заједницу да 
учествује у тзв. косовским изборима и у Влади Рамуша Харадинаја. Заузврат, 
до 2018. године Београд је отворио 16 поглавља у преговорима с ЕУ и затворио 
само два у вези с науком, културом и образовањем. Почетком 2019. године на-
јављено је и потписивање такозваног обавезујећег споразума и поделе којим би 
Трепча и Газиводе били предати Приштини. Овакав поступак би био у складу 
са западном тезом да је Косово наводно било колонија Србије (!?), јер према 
међународном праву метрополе су дужне да бившим колонијама врате суве-
ренитет над економским богатствима [Questions of International Law 1968: 13].

ССП И ГУБИЦИ У БУЏЕТУ 2008–2018.

Примена ССП у периоду 2008–2018. довела је до великог пада царинских 
прихода. Према упоредним подацима из буџета Републике Србије у периоду 
2008–2018. године, јасно је да се губици од пада царина мере стотинама милио-
на евра годишње, а кумулативно достижу неколико милијарди евра.

Приходи од царина су износили 64,7 милијарди тадашњих динара у 2008, 
затим 48 милијарди динара у 2009. години. После тога, су према званичним и 
јавно доступним подацима из буџета Републике Србије, приходи од царина 
смањени у првих 9 месеци 2010. на 31,8 милијарди динара. Према подацима 
из ребаланса буџета у децембру 2010. и из буџета за 2011, у периоду 2009/2010. 
због примене ССП губици у буџету су били око 100 милиона евра. Царински 
губици износили су око 130 милиона евра у 2011. години3. 

У буџету за 2014. годину планирани су били царински приходи од свега 
29,5 милијарди динара што је према званичном курсу НБС од 14. августа 2014. 
било око 254 милиона евра4. Србија је, с друге стране, 2008. године имала при-
ходе од царина од око 829 милиона евра5. Дакле, само у 2014. години (у поре-
ђењу с нивоом из 2008) Србија је изгубила око 575 милиона евра због примене 
ССП. Слична ситуација се понавља и наредних година што показује наредна 
табела за 2018. годину.

3 Према Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2011. годину и Предлогу закона о буџету 
Републике Србије за 2010. годину, као и Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2009. годину 
и Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2008. годину. Види и ребаланс буџета: Закон о 
буџету Републике Србије за 2010. годину, Службени гласник РС, бр. 91/2009; Закон о буџету Репу-
блике Србије за 2011. годину, Службени гласник РС, бр. 78/2010; Закон о изменама Закона о буџету 
Републике Србије за 2010. годину (Службени гласник РС, бр. 91/2009.) Закона о буџету Републике 
Србије за 2009. годину, Службени гласник РС, бр. 120/08; Закон о буџету Републике Србије за 2014. 
Губици настали због Прелазног споразума су довели и до повећања акциза, и промене законодав-
ства у овој области, види: [Јовановић 2009: 166].

4 Курс 1 евро – 117 динара. 
5 Курс 1 евро –78 динара.
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Табела 2. Приходи од царина у Србији 2008. и 2018. године6

Година Приходи од царина (у милионима евра)

2008. 829

2018. 355

Године 2019. су планирани приходи од царина у износу нешто мањем од 
400 милиона евра. Дакле, више од 10 година након потписивања ССП-а, Србија 
не може да оствари ни половину прихода од царина које је остваривала у го-
динама пре потписивања ССП. То су прави резултати имплеменатације ССП у 
послeдњих десет година. Наравно, овакви катастрофални показатељи морали 
су да буду стављени у други план уз помоћ пропаганде о ИПА фондовима и 
чињенице да је и ЕУ укинула царине у трговини са Србијом. Правници и еко-
номисти који учествују у тој пропаганди управо те чињенице користе као свој 
главни аргумент.

Међутим, проф. др Предраг Бјелић, један од водећих експерата у овој обла-
сти, износи у свом уџбенику да управо ЕУ „највише користи нецаринске бари-
јере у регулисању трговине с остатком света” [Бјелић 2004: 67]. Бјелић истиче 
да се у светској пракси стално појављују нови прописи и стандарди, као и да је 
„највећи број ових мера увела Европска унија, односно њене земље чланице” 
[Бјелић 2004: 151–152].

Када је реч о другом делу ЕУ пропаганде која треба да прикрије чињени-
цу да је ССП девастирао српске царинске приходе, а то је пропаганда о ИПА7 
фондовима, Србији је у периоду 2007–2013. године обећано око 1,4 милијарде 
евра из овох фондова8 или око 200 милиона евра годишње. У пракси, Србија је 
добијала и за 1/4 мање цифре. Године 2014. се наставио тај тренд, јер је Србији 
упркос поплавама обећано свега 189 милиона евра. 

Катастрофални губици у буџету због имплементације ССП су у периоду 
од 10 година довели до задуживања Србије јер се некако морао покрити после-
дични мањак у буџету у периоду 2008–2018. године. 

Табела 3. Спољни дуг Републике Србије у 2007. и 2017. години9 

Година Спољни дуг (у милијардама долара)

2007. 26,2

2017. 29,5

6 Закона о буџету Републике Србије за 2009. годину, Службени гласник РС, бр. 120/08. Закон о буџету 
Републике Србије за 2014.

7 ИПА ФОНД (енгл. Instrument for Pre-Accession Assistance) је инструмент за претприступну помоћ 
који је намењен пружању подршке земљама кандидатима, као и потенцијалним кандидатима за 
чланство у ЕУ. Успостављен је Уредбом Европског савета бр. 1085/2016 од 17. јула 2006. године

8 http://www.seio.gov.rs/upload/documents/publikacije/ipa_pocetnike.pdf
9 www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook
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ССП је довео и до раста незапослености у Србији. Према јавно доступним 
подацима Републичког завода за статистику незапосленост је скочила са 14% у 
другој половини 2008. на готово 25% у првој половини 2013. Године 2016. она је 
износила 15,9%. Наравно, и ове податке треба узети с резервом јер их износи 
државна институција Републички завод за статистику (РЗС) која не региструје 
сваког незапосленог и брише из евиденције особу која пропусти да се макар 
једном јави Бироу за незапослене у месту пребивалишта у предвиђеном року. 
Коначно, већ десет година траје масовно емигрирање из Србије. Професор Гре-
чић на основу података Секретаријата OECD процењује да је само 2015. године 
емигрирало из Србије око 60.000 људи.

Табела 6. Незапосленост у Србији у 2008. и 2016. години

Година % незапослености

2008. 14

2016. 15,9

Србија је, дакле, у периоду 2008–2018. имала више негативних правних 
и економских ефеката од придруживања ЕУ него позитивних. Ипак, највеће 
директне губитке је изазвала примена Прелазног трговинског споразума (еко-
номског дела ССП). Стотине милиона евра изгубљених сваке године у периоду 
2009–2018. и кумулативни губици који се мере милијардама евра. Нажалост од 
2000. године није постојала политичка воља да се чак ни озбиљно размотри пи-
тање целисходности придруживања, а након 2013. године негативни трендови 
се убрзавају, јер их прати и де факто признање независности тзв. Косова. 

ПЕРСПЕКТИВЕ НАКОН ДЕСЕТ ГОДИНА ПРИМЕНЕ ССП-А  
И СЛИЧНОСТИ С ТАЈНОМ КОНВЕНЦИЈОМ

Након десет година примене ССП-а јасно је да апологете ЕУ не могу из-
нети уверљиве правне и економске аргументе који би оправдали потписивање 
ССП и сâм процес придруживања ЕУ. Аргументи показују да је Србија преви-
ше жртвовала да би остала на тзв. европском путу. Потписивањем тзв. Брисел-
ског споразума Србија је престала да финансира 1.200 наоружаних припадника 
МУП и цивилне заштите на северу КиМ који су гарантовали сигурност Срби-
ма. Београд је предао у руке Приштине управу и судске органе, прелазе на ад-
министративној граници, телекомуникације и изборни процес. Заузврат од ЕУ 
није добио ништа значајно у економском и правном смислу осим пораста неза-
послености, задужености и пада царинских прихода који само у 2018. години, 
због примене ССП-а, износи око 470 милиона евра (у односу на годишњи ниво 
пре примене ССП). Такође, Србија је пристала, слично као и у време Тајне кон-
венције, да своју економску политику подреди страној сили и да се постепено 
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дистанцира од Русије. Србија се није придружила санкцијама ЕУ против Русије 
само због чињенице да је власт правилно проценила (или се уплашила) да би 
економски раскид с Русијом у Србији изазвао скок цене гаса и губитак извоза 
на руско пољопривредно тржиште у вредности од најмање 300 милиона долара 
годишње10. Да је реч о економском протекторату и да се ССП може упоредити 
с Тајном конвенцијом указује и чињеница да је у августу 2014. године ЕУ фак-
тички забранила Србији да повећа извоз пољоривредних производа у Русију11. 
Када се претходни подаци имају у виду, може се закључити да је ССП у периоду 
2008–2018. довео до разорних последица по српску привреду, али и друштво. У 
правном и економском смилу не постоји аргумент који би оправдао даљу при-
мену овако штетног уговора за Србију. Међутим, ако се он разматра као једна 
врста „неједнаких” уговора или уговора које су западне државе потписивале 
с бившим колонијама вршећи притисак на њих [Questions of International Law 
1968: 15], онда се може закључити да се почетком 2019. године Србија у односу 
на ЕУ налази у де факто колонијалном положају. 
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SUMMARY: A decade after the signing of the Stabilisation and Association Agreement be-
tween the European Union and the Republic of Serbia, it can be concluded, using legal and eco-
nomic arguments, that this international agreement has brought numerous negative consequences 
to Serbia in the legal and economic aspect. The laws favouring firms and companies from the wes–
tern part of the EU have been especially harmful. Besides the legal harm and the abuses caused by 
the implementation of laws under the supervision of the EC in Serbia in the 2008–2018 period, 
the implementation of the Interim Agreement on Trade has caused enormous losses in the Serbian 
budget as well. The implementation of the Interim Agreement on Trade and Trade Related Matters 
with the European Union has caused a significant decrease in the customs income of the Republic 
of Serbia. According to comparative data from the budget of the Republic of Serbia which show a 
decrease of customs income relative to the level from 2008, it is clear that annual losses in that regard 
equal hundreds of millions of euros. Despite such negative legal and economic indicators, during 
the 2008–2018 period the Serbian authorities continued with their uncritical implementation of 
legal and economic demands from Brussels. After the introduction of economic sanctions between 
Brussels and Moscow, Belgrade has not taken advantage of either the legal or the economic fact that 
it has a unique agreement on free trade with the Russian Federation. The dogmatic approach to the 
implementation of the SAA has not been changed even by the legal fact that so-called Kosovo has 
concluded its own SAA with the EU, or by the well-known fact that the European idea is facing seri-
ous problems in light of Great Britain’s scheduled exit from the EU in 2019.
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САЖЕТАК: У овом тексту анализирам: 1. природу споразума, 2. домашај одлуке Уставног 
суда да није реч о правном акту, 3. угрожавање суверенитета Србије оним што је договорено у 
споразуму и 4. садржину договорених овлашћења Заједнице српских општина.
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У нашој интелектуалној јавности већ су објављене бројне анализе тзв. 
Бриселских споразума. Читаоца упућујем на посебан број часописа Херетикус 
који је посвећен овој теми, у коме ће на једном месту наћи преглед кључних 
недоумица и различитих теоријских разматрања у погледу значаја и домашаја 
ових споразума. 

То ми омогућава да у овом тексту без непотребних увода и околишања из-
несем ставове за које сматрам да су најважнији када се о овој теми говори, или 
оних које други аутори нису разматрали (као што је питање нетачног превода 
full overview о чему ће касније бити више речи).

У овом тексту анализирам: 1. природу споразума, 2. домашај одлуке Устав-
ног суда да није реч о правном акту, 3. угрожавање суверенитета Србије оним 
што је договорено у споразуму и 4. садржину договорених овлашћења Заједни-
це српских општина.

ПРИРОДА СПОРАЗУМА

Прво ћу изнети став, а затим дати разлоге на којима заснивам своје ми-
шљење.

„Споразум о принципима који регулишу нормализацију” из 2013. године, 
познатији као „Бриселски споразум” је међународни уговор.

Дилема око правне природе споразума постоји пре свега због тога што 
споразум није донет у складу с прописима о усвајању међународних уговора 
који важе у Србији. И заиста се може поставити питање важења споразума на 
територији Србије, али то није исто што и питање о природи тог акта. Ако неки 
међународни уговор не важи у Србији, то не значи да он није међународни уго-
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вор и да не производи сва дејства у међународним односима и да не може оба-
везивати Србију.

Да ли неки акт представља, или не представља међународни уговор, ре-
гулисано је Бечком конвенцијом о уговорном праву, која је ступила на снагу 
1980. године и која је део правног система Србије. Овакве споразуме какав је 
Бриселски споразум Конвенција дефинише у чл. 3, поднаслов „Међународни 
споразуми који не улазе у оквир ове конвенције”, који гласи:

„Чињеница да се ова конвенција не примењује на међународне споразуме 
закључене између држава и других субјеката међународног права, или изме-
ђу ових других субјеката међународног права, као и на међународне споразуме 
који нису закључени писменим путем, не иде на уштрб:

а) правне вредности ових споразума,
б) примене на ове споразуме свих правила изражених у овој конвенцији, 

под која ће потпадати у складу с међународним правом независно од ове кон-
венције,

ц) примене Конвенције на односе између држава које су регулисане међу-
народним споразумима чије су исто тако чланице остали субјекти међународ-
ног права”.

Овом одредбом Бечка конвенција заправо кодификује обичајно међуна-
родно право и даје јасне смернице за сваку инстанцу која буде тумачила такве 
споразуме. 

Неспорна је чињеница да по Резолуцији 1244 СБ УН постоје органи при-
времене управе на Косову (по нашем важећем Уставу од 2006. године „Косово 
и Метохија”), тако да је извесно реч о „субјекту међународног права”. Такође је 
неспорно да су међународни односи по Резолуцији 1244 припали држави Ср-
бији (пошто упорним прећуткивањем наших највиших политичара све што је 
у корист Србије предвиђено Резолуцијом 1244 полако бледи у свести грађана, 
овде треба истаћи да су то, поред међународноих односа, и: потпуна контрола 
свих граница и према Албанији, али и Црној Гори и Македонији, у потпуности 
монетрана политика и елементи фискалне политике), па да према томе привре-
мени органи не могу непосредно закључивати међународне споразуме. 

Иамамо три могућности.
Прва могућност је да се с Тачијем преговара као са сецесионистичким 

председником Косова, што је онда директно признање саме Србије да је реч о 
„субјекту међународног права”. Па када томе додамо да је исти субјект признат 
као држава од стране три сталне чланице СБ УН, двадест једне чланице ЕУ пре-
ко тога и још преко 80 других држава света, онда је извесно да је и у том случају 
реч о међународном уговору између државе (Србије) и субјекта међународног 
права (Косова).

Друга могућност је да је Србија закључивањем споразума регулисала уну-
трашње односе са својом покрајином. То би наравно било противуставно, зато 
што се садржина аутономије регулише посебним законом који обавезно иде на 
референдумско изјашњавање грађана, али онда остају много важнија питања 
за разматрање правне природе споразума: зашто се одвијају под покровитељ-
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ством ЕУ, зашто се споразумом регулише приступање тзв. Косова ЕУ, зашто на 
енглеском језику, итд. 

Трећа радна хипотеза је да је Србија привременим органима на Косову 
признала и делимично право да иступају у међународним односима, одричући 
се свог ексклузивног права у области међународних односа по Резолуцији 1244 
у корист Приштине, у ком случају је извесно реч о међународном споразуму, 
према већ цитираној одредби Бечке конвенције.

По мом мишљењу свака међународна арбитража по овом питању би Бри-
селски споразум квалификовала као међународни уговор који производи сва 
дејства уговора изван граница Србије, а не може да производи дејство у Србији 
пре усвајања у Народној скупштини РС и објављивања у службеном гласилу 
РС, сагласно одредби из чл. 196, ст. 1 Устава.

Одатле следи да је потписивањем споразума Србија себе ставила у поло-
жај да је само обвезник тог споразума, а не и субјект, зато што државни органи 
по њему не само да не могу да поступају, него је такво поступање кажњиво по 
закону.

Правна природа Бриселског споразума је веома важна због оцене поли-
тичких последица потписивања таквог споразума, о чему ће више речи бити у 
наредним тачкама.

ДОМАШАЈ ОДЛУКЕ УСТАВНОГ СУДА

Уставни суд је донео одлуку (закључак којим је одбацио иницијативу за 
оцену уставности, од 10. 12. 2014. године, која је објављена у Службеном гласни-
ку 13/2015) по којој Бриселски споразум није правни, него политички акт и да 
стога није подобан за оцену уставности.

Овакав став је погрешан, а част правничке струке одбранили су четири 
судије Уставног суда који су издвојили своје мишљење и објавили ваљане аргу-
менте о томе због чега је одлука погрешна.

Придружујући се аргументацији коју су изнеле судије Уставног суда које 
су издвојиле своје мишљење, додао бих још један разлог. Било је могуће при-
менити аналогију, с обзиром на то да је по Уставу могуће оцењивати уставност 
закона и пре проглашења (чл. 169, ст. 1), дакле, општег правног акта који такође 
не производи правно дејство у Србији, па је тим пре било места да се оцени 
Бриселски споразум као општи акт који извесно производи правно дејство у 
међународним односима и битно утиче на питање суверенитета и територијал-
ног интегритета Србије, без обзира што исти није ратификован ни објављен у 
службеном гласилу. На исти начин на који се може оцењивати и закон који није 
објављен у службеном гласилу.

Овде, међутим, пре свега, желим да укажем на један други аспект пита-
ња домашаја одлуке Уставног суда. Свако ко врши власт, а нарочито извршну 
власт, мора апсолутно поштовати одлуке Уставног суда. Нарочито извршној 
грани власти није дозвољено да „цене” исправност одлуке Уставног суда. Ако се 



184

безусловно не покоравају одлуци Уставног суда, онда сами тумаче Устав, а ако 
неко ко има силу, новац и медије још и сâм тумачи Устав, он је онда фактички 
ставио себе изнад и изван Устава. А идеја српске државе, од Номоканона из 
1219. године (само 4 године после Велике повеље слободе која се сматра прете-
чом свих савремених уређења држава) била је да је владар подређен закону.

То даље значи да су органи извршне власти, како у време доношења ове 
одлуке Уставног суда већ слободно можемо назвати целокупну извршну власт, 
били дужни да прекину сваки облик спровођења Бриселског споразума. Није 
могуће мењати надлежност и овлашћења државних органа на КиМ, државну 
организацију у целини, по акту који није правни акт. Предаја полиције, судова 
и тужилаштава тзв. Косову догодила се после наведене одлуке Уставног суда и 
такви поступци не само да су незаконити, него представљају извршење озбиљ-
них кривичних дела. Од стране већег броја субјеката.

Ако Бриселски споразуми нису правни акти, како је утврдио Уставни суд, 
онда их државни органи Србије уопште не могу спроводити.

Укратко, одлука је правно погрешна, али и таква, она је у правном смислу 
брана легализацији и спровођењу садржине Бртиселског споразума. 

УГРОЖАВАЊЕ СУВЕРЕНИТЕТА СРБИЈЕ

Наизглед номотехничка питања самог Споразума, уопште нису „статусно 
неутрална”, већ напротив, даље угрожавају суверенитет Србије.

Пре свега, уопште нема било какве напомене да субјекти који закључују 
споразум нису равноправни. Да је реч о држави и другом субјекту који није 
држава. У Бриселском споразуму такве ограде, или појашњења, нема.

У прилог томе да је цео текст написан као споразум две у свему једнаке 
стране, говори и чињеница да се нигде не спомињу ни Резолуција 1244 СБ УН, 
ни Устав Србије.

То се додатно ојачава одредбом чл. 14 Споразума у којој се узајамно стране 
обавезују да неће спречавати напредак друге стране на њеном путу ка ЕУ. Да-
кле, признаје се да ни ту нема разлике између Србије и Косова и другој страни 
се дају исти прерогативи који важе за државе.

У чл. 9 се изричито говори о „централној власти” на Косову. И то је пре-
рогатив државе.

Србија је у свему прихватила легалност власти у Приштини, и прихватила да 
се све уговорено Споразумом има ускладити са законима и уставом тзв. Косова. 

Изричито смо сагласни да се наши симболи могу користити само у складу 
са законима тзв. Косова. 

Изричито прихватамо контролу финансија од стране тзв. Државног реви-
зора Косова. Дакле, да је Заједница део њиховог државног уређења. 

И оно што је свима јасно да је драматично угрожавање суверенитета Ср-
бије, изричито смо се обавезали да им предамо полицију, судство и тужила-
штво (што је још горе, то је извршна власт и урадила).
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ЗАЈЕДНИЦА СРПСКИХ ОПШТИНА

Једина одредба која уопште говори о неким правним актима које може до-
носити Заједница српских општина (Заједница), а који можда могу имати оба-
везујућу снагу, садржана је у одредби чл. 4. Споразума, у којој се предвиђа да 
Заједница усваја мере за побољшање животних услова за повратнике. Наравно 
да такво овлашћење имају и саме општине. Овде је само предвиђено да, ако 10 
српских општина тако жели, могу се усвајати мере и на нивоу Заједнице, али 
искључиво ако се тичу повратника. То је, да поновим, одредба која у највећој 
мери, у поређењу са свим осталима, личи на неко посебно овлашћење.

У области образовања – Заједница нема никаквих извршних овлашћења: 
нити може доносити прописе, нити одлучивати у појединачним случајевима. У 
области здравства – исто. У области урбанизма – такође ништа. Исто важи и за 
привреду. 

У јавности је поводом „права” Заједнице у области привреде, здравства, 
образовања и урбанизма изграђена читава бајка о овлашћењима Заједнице, а 
сва се заснивају на неистинитом (могуће и лажном) преводу Бриселског спо-
разума. Наиме, предвиђено је да Заједница, нарочито у областима здравства, 
просвете, привреде и урбанизма, има право на full overview, што је преведено 
као „пуни надзор”. Ова синтагма, међутим, не значи пуни надзор, него „пуни 
преглед” или „пуни увид”. Стварни надзор, као контрола и право инскпекције, 
кажњавање и све што иде уз положај надређеног органа, морао би да буде уго-
ворен као supervision and oversight, а тога наравно у Споразуму нема.

Реч је о праву општина да сарађују кроз колективно остваривање надле-
жности преко Заједнице. Права Заједнице отуда нису никаква доадатна права 
које општине немају, нити је Заједница надређена општинама. Четири области 
су издвојене по томе што ће у тим питањима Заједница извесно имати функцију 
координатора и због тога право да буде обавештена о свему што се догађа у срп-
ским општинама, а у вези је с ове четири области. Никакво право надзора није 
предвиђено. Оно је задржано за однос општина и „централне власти”.

 Управо збго тога, одмах у чл. 5. Споразума, се посебно предвиђа да цен-
трална власт може и нека своја овлашћења да пренесе Заједници. Јасно се уо-
чава да „централна власт” то не мора да уради, него јој је остављено на вољу да 
бира да ли ће и када, у којој форми, трајно или привремено, тако нешто уради-
ти. Али за ово разматрање је важно уочити да се овом одредбом подвлачи да 
Споразумом никакав пренос овлашћења од „централних власти” на неки нови 
међу-ниво локалне самоуправе какав је Заједница, није извршен. И није случај-
но да је то остављено на вољу Приштини и да у погледу тих стварних овлашће-
ња надзора према општинама нема ни речи у Споразуму.

Наравно, чак и да је реч о праву надзора, опет се све одвија у оквиру тзв. 
устава тзв. Косова. Али није чак ни то. Да је уговорено право надзора, морале 
би се уговорити и инспекције које тај надзор врше, затим управни поступак у 
коме коначно решење доноси Заједница, обавеза „централних власти” да сво-
ја права надзора пренесу Заједници српских општина, итд. Свега тога нема у 

Бриселски споразум



186

Споразуму и нема никаквих ни назнака у том правцу. У најбољем случају они 
који су са наше стране пре потписивања анализирали споразум, били су дужни 
да знају да ће се у контексту у коме је ова синтагма употребљена и у склопу 
других одредби, пред сваком међународном арбитражом тумачити да Заједни-
ца нема посебних овлашћења, које не припадају и самим општинама. Ноторна 
је ствар, не само за оне који имају искуства пред међународним арбитражама, 
да се никакаве „двосмислености” никада не тумаче у корист успостављања на-
длежности. Она увек мора бити изричито предвиђена. Много је вероватније да 
никаква релевантна анализа са стране Србије није ни претходила потписивању. 
Свакако, наша јавност за било какву такву анализу не зна, као ни о личностима 
који су били стручни консултанти наших највиших функционера. А сумњам да 
их је ико ишта питао, ако су и постојали. Али сам сигуран да нису саветовали 
да се Споразум потпише, ако су били питани.

У погледу права коришћења застава и грба Заједнице – као на пример сва-
ко спортско друштво – само у складу са законом Приштине. Или као и свака 
општина, које такође имају право на грб и заставу, у складу са законом. 

Право међународног представљања – само на нивоу сарадње са сличним 
заједницама, баш онако као што се и општине могу „братимити” и имати оп-
штинску или градску сарадњу. Ништа више од тога.

Финансије – као и било која невладина организација. Разлика је само у 
томе што финансије подлежу контроли „Државног ревизора” тзв. Косова, чиме 
се потенцира подређеност Заједнице Приштини. Може се у буџету Приштине 
предвидети трансфер новца, као што може и за општине.

Заједници је посебно предвиђено право да јој се признаје правни субјекти-
витет, али само у случајевима у којима остварује циљеве. Дакле, Заједница није 
конституисањем правно лице с пуним овлашћењима, него јој се само изузетно, 
у складу са Споразумом, уопште и признаје својство правног субјекта.

Готово половина Споразума посвећена је органима Заједнице. И то се у ме-
дијима максимално експлоатише. Као да невладине организације немају скуп-
штину, председника, заменика председника, запослене, итд.

Скупштина Заједнице има смисла само ако у односу на тзв. власт у При-
штини има неки нарочит положај. А нема га. У чл. 6 Споразума, ова беспо-
требност Заједнице је изричито формулисана: у односу на Приштину Заједница 
функционише на основу заједничке сарадње и размене информација. Не посто-
ји никакво право Заједнице према Приштини. Осим да моли да сарађују и да 
буде информисана.

А у чл. 9 још је цинично подвучено да ће Заједница промовисати интересе 
Срба Не постоје изворна права, него се Заједница може бавити маркетингом у 
корист Срба, ако тако желе општине у којима Срби имају већину.

До те мере се у Споразуму водило рачуна да Заједница нема било које овла-
шћење које не би имала било која општина, да је за првог човека регионалне по-
лиције на северу Косова предвиђено да га предлажу председници општина, ми-
нистру полиције тзв. Косова. Ни то није дато као изворно право саме Заједнице.

Укратко, Заједница српских општина нема ниједно извршно овлашћење 
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које немају и општине чланице и читава политичка прича о томе како је тиме 
постигнут неки успех у преговорима је сасвим без упоришта у самом Брисел-
ском споразуму.

ЗАКЉУЧАК

Политичари су вукли велики број потеза којима се урушава суверенитет 
Србије и пре Бриселских споразума, али су сами Бриселски споразуми свака-
ко угрожавање територијалног интегритета и суверенитета Србије у највећој 
мери. Горе од њих може бити само „правно обавезујући споразум”.

Из свега реченог никако не треба извући закључак да се сада више ништа 
не може урадити по питању Споразума. Може. То је питање његовог поништаја, 
али ово питање излази из оквира овог рада и остављам га да буде разматрано 
другом приликом.

THE BRUSSELS AGREEMENT ON „KOSOVO”

BRANKO PAVLOVIĆ
kancelarija.bp@gmail.com

SUMMARY: This paper analyzes: 1) the nature of the Agreement, 2) the effect of the Serbian 
Constitutional Court decision that the Agreement is not a legal act, 3) ways in which the Agreement 
threatens the sovereignty of Serbia and 4) content of the agreed prerogatives of the Association of 
Serbian Municipalities.
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ЕВРОПСКЕ КАРТЕ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ 
KAO ПРИМАРНОГ ЈЕЗГРА СТАРЕ СРБИЈЕ ОД 16. ДО 20. ВЕКА

 МИРЧЕТА ВЕМИЋ СУЗАНА ЛОВИЋ
 Географски институт „Јован Цвијић” Географски институт „Јован Цвијић” 
 Српске академије наука и уметности Српске академије наука и уметности 
 Ђуре Јакшића 9, Београд, Србија Ђуре Јакшића 9, Београд, Србија 
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САЖЕТАК: Циљ овог рада је утврђивање граница и територијалне припадности Старе 
Србије с њеним примарним језгром Косовом и Метохијом у историјском, етничком, културном, 
геополитичком и државном погледу из времена турског продора на Балкан, као и њиховог повла-
чења. То је постигнуто анализом и компарацијом историјских и историографских карата водећих 
европских картографа од 16. до 20. века, који су имали високе званичне државне титуле, као, на 
пример, „козмограф републике”, „царски (или) краљевски географ”, или су били војни архитекти, 
високи официри, кнезови, конзули, професори, научници и сл., што претпоставља висок степен 
њиховог знања и озбиљности у ауторизацији карата. Анализирано је 40 историјских и историо-
графских карата холандских, венецијанских, француских, аустријских, немачких, британских и 
српских картографа које су сакупљене, систематизоване и 2007. објављене у књизи под насловом 
Атлас Старе Србије – Европске карте Косова и Метохије (An Atlas of Old Serbia – European maps of 
Кosovo and Metohija) аутора М. Вемића и М. Стругара.

На свим анализираним картама недвосмислено и неспорно је приказано да су Косово и Мето-
хија увек били српска територија, а никада арбанашка. Наведене две географске области приказане 
су на картама једино у природним историјским и етничким границама државних творевина српско-
га народа, чак и у дугом периоду од пада средњовековне српске државе под турску власт, 1459. годи-
не. Главна раздеобна међа, односно етнографска граница између лимитрофних српских и арбанаш-
ких насеља, све до средине 19. века, била на рекама Валбона (Црница), Дрим и Црни Дрим (северна 
Албанија) које су сматране истовремено и као географска граница Албаније и (Старе) Србије, али и 
као језичка-говорна линија која је делила Арбанасе северне Албаније од метохијских Срба.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Стара Србија, Косово и Метохија, Срби, Албанци, атлас

Стара Србија, са својим примарним језгром Косовом и Метохијом1, је историј-
ско-географски, културолошки и политички појам који означава територију 

1 Косово и Метохија (10.887 km²) представљају две суседне регионалне целине које се веома разликују 
у структурном, антропогеографском и функционалном погледу, али су политички и административно 
обједињене од 1945. године као аутономна област Народне Републике Србије, а затим Уставом из 1963. 
године, као Аутономна Покрајина Косово и Метохија. Године 1968. назив Метохија био је званично изба-
чен из назива Покрајине, да би поново био враћен Уставом Републике Србије из 1990. године.
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државе Србије пре турског продора на Балкан и њеног пада под турску власт 
(1459). Везује се за време владавине српског цара Стефана Душана (1331–1355), 
када је Србија била у највећем успону и представљала најјачу регионалну бал-
канску државу, као и за период непосредно пре цара Душана, за Краљевину Ср-
бију под краљем Милутином (1282–1321) и Стефаном Дечанским (1321–1331). 
После делимичног ослобађања Србије од Турака и стицања аутономије, 30-их 
година 19. века, појам Стара Србија (Old Servia, Vieille Serbie, Altserbien) био је 
све више у употреби, и њиме су означаване оне области Србије које су остале 
под непосредном османском влашћу, ван граница нове српске државе. Како на-
води Владимир Стојанчевић, те неослобођене области у 19. веку, или „Стара 
Србија узимала се као земља етничког језгра и центра српске средњовековне 
државе немањићког периода”, и састојала се од „предела: Стара Рашка, Косово2, 
Метохија3, слив Биничке Мораве и северно Повардарје са Скопљем” [Стојанче-
вић 1997]. Појам Стара Србија, који је већ био устаљен у домаћој географској, 
историографској, путописној, војној, политичкој и другој литератури, у првој 
половини и средином 19. века, увели су у своје радове и спољни аутори4, по-
себно путописци, извештачи, мисионари, дипломате и научници, који су веома 
објективно представили и живописно дочарали етничке, верске, социјалне и 
политичке прилике у овим крајевима, још под турском влашћу.

Косово и Метохија имају неизмеран значај у српској историји и тради-
цији. Косовски бој с Турцима 1389. године пресудно је утицао на формирање 
националне етике и тиме ударио печат на духовно и етичко биће и историјско 
памћење српског народа. После Косовског боја у народној традицији код Срба 
уведено је још једно рачунање времена: „пре Косова” и „после Косова” и спеван 
је велики циклус епских народних песама, назван „косовски циклус”. Косово 
и Метохија су најдрагоценији део територије Србије, не само због Косовског 
боја, већ као колевка српске државности и центар верског и културног живота. 
Приштина, Призрен и Вучитрн били су престонице краља Милутина, царева 
Душана и Уроша, као и великог властелина Вука Бранковића, а у Призрену је 
крунисан за цара и зетски краљ Бодин.

2 Назив Косово се у народу и етимолошки везује за птицу кос (Turdus merula). Према Атанасију Уро-
шевићу „јавља се тек после битке између српске и турске војске 1389. године. За средњовековне 
Србије, све до поменуте битке, ова област са једним сумњивим изузетком, није ни једном поме-
нута под називом Косова” [Урошевић 1965]. Страни писци и картографи су ту реч преводили као 
Campus merulae, Champ de merles или Amselfeld, док су називи старијег датума који претходе нази-
ву Косово, у ствари имена појединих косовских крајева као што су: Липљан, Ситница, Лаб, Обица, 
Неродимље и други.

3 Назив Метохија потиче од грчке речи „метох” – манастирски посед или у прво време монашка 
земљорадничка задруга, а „с обзиром на изванредну густину и концентрацију манастирских и 
црквених метоха (Метохија) који се наводе у владарским повељама (хрисовуљама) од Стефана Не-
мање до последњих Немањића, као и у повељама кнежева, деспота и великих властелина Хребеља-
новића, Лазаревића, Бранковића и других, читава област Метохијско-призренске котлине добила 
је назив Метохија” [Радовановић 2004). 

4 Од најзначајнијих ту су Француз Ами Буе (Ami Boué), Јозеф Милер (Joseph Müller), Јохан Георг 
фон Хан (Johan Georg von Hahn), Петар Кукољ – Аустрија, Александар Гиљфердинг, Иван Јастребов 
– Русија, мис Ирби (Adeline Paulina Irby) и мис Мјур Мекензи (Georgina Muir Mackenzie) и писац 
Вилијем Форсајт (William Forsythe) – Енглеска, и други.
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Око Пећке Патријаршије као седишта Српског Патријарха, у овој покраји-
ни подигнуто је близу 1.500 хришћанских, православних храмова, међу којима 
су својом духовним значајем, старином, и архитектуром шире познати мана-
стири: Грачаница, Високи Дечани, Богородица Љевишка, Бањска, Св. Ахранђе-
ли и други. Велики број цркава и манастира срушен је у време турске владавине, 
али их и данас у најновије време, системски, масовно, и даље руше арбанашки 
сепаратисти, и поред присуства мировних снага Уједињених нација. Арбанаси, 
ипак нимало стихијни у својој плаховитости, већ напротив, сасвим систематич-
ни, то чине у настојању да у потпуности затру белеге постојања српског народа 
на његовој светој земљи.

Стара краљевина Србија, у чијем је средишту било Косово и Метохија при-
казана је кроз историју на свим значајнијим европским картама, чак и у време 
турског присуства на Балкану. Западни и средњеевропски географи и картогра-
фи (холандски, венецијански, француски, аустријски, немачки, британски) као 
и домаћи аутори, на својим картама исписивали су име Србије (Servia, Zevia, 
Servien, Serbie, Serbien), чиме су уз друге картографске садржаје: реке, планине, 
насеља, границе, грбове и слично обележавали постојање средњовековне срп-
ске државе, и на тај начин све време до данас сачувале памћење на територије 
које су јој припадале, чиме су ове карте постале својеврсне српске тапије Косова 
и Метохије.

МАТЕРИЈАЛИ

У раду је анализирано 40 старих (историјских) и историографских карата, 
које су М. Вемић и М. Стругар пронашли, тематски обрадили, систематизовали, 
објединили и објавили 2007. године у виду атласа под насловом Атлас Старе 
Србије – Европске карте Косова и Метохије (An Atlas of Old Serbia – European 
Maps of Кosovo and Metohija). Те карте израдили су водећи европски картографи, 
с високим званичним државним титулама, као, на пример, „козмограф репу-
блике”, „краљевски географ”, „царски географ”, затим војни архитекти, генерал-
штабни официри, кнезови, конзули, професори, научници и сл., што претпо-
ставља висок степен њиховог знања и озбиљности у ауторизацији карата. У 
истом реду постоји и известан број карата које су радили и домаћи географи 
и картографи у земљи или у европским радионицама, као, на пример, Јован 
Цвијић, Спиридон Гопчевић и др. Наведене премисе потврђују веома високу 
научну, историјску и друштвену вредност изабраних карата. С њих се сасвим 
јасно могу сагледати међусобни територијални етнички, демографски, верски 
и културни односи Срба и Арбанаса и утврдити њихова међусобна граница у 
историјском, етничком, културном, геополитичком и државном погледу у вре-
ме турског продора на Балкан, а затим и њиховог повлачења.

Карте у атласу постављене су хронолошким редом. Углавном су ситнијих 
размера, што подразумева да је на њима приказан и шири просторни захват 
од територије Србије, са српским, словенским и другим суседним земљама на 
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Балкану и у Панонској низији. Поред њихове опште намене откривања и при-
казивања различитих географских садржаја урамљеног простора, на многим 
картама су представљени и старији временски слојеви, што у целини појачава 
садржај и истиче њихов историјски слој значења, из чега се укупно могу виде-
ти реалне намере, интереси, претензије и циљеви због којих су карте настале. 
Сврха и начин њихове израде често су наведени у наслову карата или у посебно 
украшеним картушима, у разним титлама, грбовима и натписима, или из пода-
така о издавачу, штампару и времену издања карте. Извесне карте су биле по-
свећене појединцима, на пример, „истинском племићу по пореклу, образовању 
и бистрини духа”, док је већина рађена у опште сврхе, на пример: (намењено) 
„војнику, математичару и пријатељу козмографског удружења”, за детаљни вој-
ни географски опис или сасвим конкретно: „у сврхе садашњег рата”.

Атлас је састављен од карата из седам европских земаља: Холандије (3), 
Венеције (2), Француске (2), Аустрије (8), Немачке (9), Велике Британије (3) и 
Србије (13), и то њихових главних картографских, државних и издавачких цен-
тара. Све карте, иако публиковане на различитим местима, садржајно су веома 
сличне и уједначене, јер су биле ослоњене једне на друге као картографске изво-
ре, што се поред приметне међусобне сличности види из података записаних на 
већини од њих. Овај шире усаглашени картографски просторни континуитет, 
развијао се кроз време од 16. до 20. века релативно уједначено. Прикупљањем и 
сабирањем нових података и географских сазнања о балканским земљама и њи-
ховим уношењем на карте, уз исправљање старих грешака, постигнут је значајан 
напредак у подизању њихове географске верности. Исто тако увођењем матема-
тичких картографских пројекција повећана је и њихова геометријска тачност, 
чиме је значајно унапређен општи квалитет карата. Те карте, систематизоване 
према изворима настанка, с навођењем хронолошког редног боја у атласу су:

Холандске карте

Абрахам Ортелиј: Карта Паноније и старог Илирика, [1:2.000.000]. Анвер-
пен, 1590. – Pannoniae, et Illyrici veteris Tabvla / Ex conatibus geographicis Abrahami 
Ortelij Antverpiani, [1:2.000.000]. Antverpiani, 1590. (1).

Герард Меркатор – Виљем Блау: Влашка, Србија, Бугарска, Византи-
ја, [1:2.150.000]. Амстердам, [1648]. – Walachia, Servia, Bvlgaria, Romania / Per 
Gerardum Mercatorem. Guiljelmus Blaeu excudebat, [1:2.150.000]. [Amstelaedami], 
[1648]. (3).

Јохан Блау: Данашњи Илирик, [1:915.000]. Амстердам, [1662–1665]. – 
Illyricvm Hodiernvm, Quod Scriptores communiter Sclavoniam, Itali Schiavoniam 
nuncupare solent, in Dalmatiam, Croatiam, Bosnam, et Slavoniam distinguitur. Sed 
cum ejus majorem partem Turcæ optineant in Præfecturas eorum more Sanzacatus 
dictas divisum est, reliquum autem Veneti, Vngari, et Ragusini tenent. Sanzacatus sunt 
Bosna, Residentia Baßæ; Poxega; Cernik; Bihak; Lika et Carbava; Clissa; Herzegowina. 
/ Ioannes Blaeu, [1:915.000]. [Amstelaedami], [1662–1665]. (4).
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Венецијанске карте

Мариа Винченцо Коронели: Ток река Дрима и Бојане у Далмацији, 
[1:315.000]. Венеција, 1688. – Corso delli Fiumi Drino, e Boiana nella Dalmatia / 
descrito Dal Padre M[a]r[ia] Coronelli Cosmografo della Seren[issima] Republica di 
venezia, [1:315.000]. 1688. (5).

Ђакомо Кантели из Вињоле: Краљевство Србије, другачије названо и 
Рашка..., [1:470.000]. Рим, 1689. – Il Regno della Servia detta altrimenti Rascia 
[1:470.000], descritto Su ľ Esemplare delle Carte piu esatte e, con la diretione delle pui 
recenti notizie da Giacomo Cantelli da Vignola. Suddito; e Geografo del Sereniss: Sig: 
Duca di Modena e dato in Luce da Gio; Giacomo de Rossi dale. Sue Stampe in Roma 
alla Pace con priu. Del. Som. Pont. L’ Anno 1689. (6).

Француске карте

Никола Сансон: Ток Дунава од његовог извора до ушћа [1:1.950.000]. Па-
риз, 1693. – Le cours du Danube Depuis sa Source Iusq’a ses Embouchures. Dreseé sur 
les Memoires les plus Nouveaux du P. Coroneli et autres, Par le Sr. Sanson Geographe 
du Roy, [1:1.950.000]. Paris: chez H. Iaillot, 1693. (7).

[Србија] [1:2.250.000]. Париз, [крај 19. века]. – [Serbie], [1:2.250.000]. 
Imprimerie générale de C. Lahure Paris. (28).

Аустријске карте

Карл Шиц: Најновија карта Краљевине Босне, Србије, Хрватске и Славоније 
Заједно с пограничним провинцијама…, [1:1.1000.000]. Беч, 1788. – Neueste Karte 
der Koenigreiche Bosnien, Servien, Croatien und Slavonien Samt den angrænzenden 
Provinzen Temeswar, Dalmatien, Herzegowina, Ragusa, Steyermark, Kærnthen, 
Krain, Friaul, Gradiska, und Istrien, einem grossen Theil von Ungarn, Siebenbürgen, 
Walachei, Bulgarien, Albanien, Macedonien, und einem Stück des Kirchenstaats und 
Kreichs Neapel / Nach den besten Originalzeichnungen Charten, und Beschreibungen 
entworfen von Hern Carl Schütz, [1:1.1000.000]. Wien: Artaria, 1788. (15).

Франц Јохан Јозеф фон Рајли: Краљевина Србија, [1:1.440.000]. [Беч], [1791]. 
– Das Koenigreich Serwien, Nro. 5./ Franz Johann Joseph von Reilly. In: Schauplatzder 
fünf Theile der Welt, [1:1.440.000]. [Wien], [I. Albrecht sculpsit], [1791]. (16).

Франц Јохан Јозеф фон Рајли: Северни део Краљевине Албаније с дистрик-
том Црне Горе, [1:400.000]. [Беч] [1791]. – Der Noerdliche Theil des Koenigreichs 
Albanien mit dem Distrikte Montenegro, Nro. 21./ Franz Johann Joseph von Reilly, 
[1:400.000]. [Wien], 1791. (17).

Мајер Херман Јулиус: Европска Турска, 1:3.000.000. Лајпциг – Беч, 1864. – 
Die Europaeische Türkey / Meyer Herman Julius, 1:3.000.000. In: Meyer’s Hand Atlas, 
Leipzig – Wien, 1864. (21).

Европске карте Косова и Метохије од 16. до 20. века
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Карл Сакс: Етнографска карта Европске Турске и њених покрајина, на 
почетку 1877. Беч, 1878. – Ethnographische Karte der Europäischen Türkei und 
ihrer Dependenzen zu Anfang des Jahres 1877. / von Carl Sax k. u. k. österreichisch-
ungarischer Consul in Adrianopel. Wien, 1878. (23).

Политичка подела, националности и религије. Прилог бр. 3. за детаљни опис 
Санџака Пљевља и Косовског вилајета, 1:750.000. Беч, 1899. – Polit. Eintheilung, 
Nationalitäten und Religionen 1:750.000. Beilage No. 3. zur Detailbeschreibung 
des Sandžaks Plevlje und des Vilajets Kosovo (Mit 8 Beilagen und 10 Tafeln.) Als 
Manuscript gedruckt. Wien, 1899. (27).

Карл Појкер: Maкедонија, Стара Србија и Арбанија, 1:864.000. Беч, 1912. 
– Makedonien, Altserbien und Albanien / Barbeitet von Dr. Karl Peucker, 1:864.000. 
Wien, 1912. (33).

Етничка и језичка карта Средње Европе с Италијом и Балканским по-
луострвом, 1:3.000.000. Беч, [1917]. – Völker– und Sprachenkarte von Mittel–
Europa nebst Italien und der Balkanhalbinsel. Nach den neuesten statistischen 
Veröffenflichungen bearbeitet./ G. Freytags. 1:3.000.000. Wien: Druck und Verlag der 
Kartogr. Anstalt G. Freytag & Berndt, Ges. m. b. H. [1917]. (38).

Немачке карте

Мартин Валдземилер: Модерна карта Босне, Србије, Грчке и Славони-
је. Стразбург, 1513. – Тabula moderna Bossinae, Serviae, Graeciae et Sclavoniae / 
Martin Waldeseemüller, Strasbourg 1513. (2).

Јохан Баптист Хоман: Реке Дунава (овде приказаног како тече од града 
Београда, преко Црног мора до Константинопоља) доњи ток, на коме су прика-
зане Трансилванија, Влашка, Молдавија, Бугарска, Србија, Румунија и Бесара-
бија са суседним подручјима, [1:2.000.000]. Нирнберг, [1710]. – Danubii Fluminis 
(hic ab urbe Belgrado, per Mare Nigrum usque Constantinopolim defluentis exhibiti) 
pars infima, in qua Transylvania, Walachia, Moldavia, Bulgaria, Servia, Romania et 
Bessarabia cum vicinis Regionibus ostenduntur / à Ioh. Bapt. Homanno, [1:2.000.000]. 
Norimbergæ, [1710]. (8).

Јохан Матијас Хасе: Карта Мађарске у ширем смислу и стари или методич-
ни комплекс краљевина: Мађарске у ужем смислу, Хрватске, Далмације, Босне, 
Србије, Бугарске, Куманије; кнежевине: Трансилваније; Деспотије: Влашке, 
Молдавије…, [1:2.500.000]. [Нирнберг], 1744. – Hvngarie ampliori significatu et 
veteris vel Methodicae complexae Regna: Hvngariae propriae, Croatiae, Dalmatiae, 
Bosniae, Serviae, Bvlgariae, Cvmaniae, Principatvm: Transsylvaniae, Despotatvs: 
Walachiae, Moldaviae /exclusis ab eadem alienatis Galitia et Lvdomiriria/ in 
suas Provincias ac partes divisae et quoad Imperantes ex Avstiacis, Tvrcis et 
Venetis distinctae… Tabvla exrecentissimis pariter et antiquissimis relationibus et 
monumentis concinnata ac secundum leges Projectionis Stereographicae legitimae 
descripta a I. M. Hasio M. PP. Curantibus Homannianis, Heredibus 1:2.500.000, 
[Norimbergæ], 1744. (9). 
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Петeр Конрад Монат: Далмација и околни крајеви, Хрватска, Босна, Сла-
вонија, Србија, Албанија прецизно описани, [1:1.200.000]. Нирнберг [1750]. – 
Dalmatia et regiones adjacentes, Croatia, Bosnia, Slavonia, Servia, Albania accurate 
descriptae, [1:1.200.000]. Norimbergæ Petr Conr[ad] Monath excudit, [1750]. (10). 

Јохан Баптист Хоман: Турско царство у Европи, Азији и Африци 
[1:12.000.000]. Нирнберг, [1750]. – Imperium Turcicum in Europa, Asia et Africa, 
Regiones Proprias, Tributaries, Clientelares sicut et omnes ejusdem Beglirbegatus seu 
Præfecturas Generales exhibens. / Sumtibus Io. Baptistæ Homanni, [1:12.000.000]. 
[Norimbergæ], [1750]. (11).

Август Готлиб Бoем – Хоманови наследници: Најновија карта Дунава 
с околним краљевинама, као и целе Грчке и архипелага, [1:44.000.000]. Нирн-
берг, 1766. – Totius Danubii cum Adjacentibus Regnis nec non Totius Græciæ et 
Archipelagi. Novissima Tabula ex recentissimis supsidüs concinnata et ad Leges 
Projectionis Stereographicæ legitimæ / reducta ab Augusto Gottlob Boehmio Electoris 
Saxoniæ Cohortis Architecton…, [1:44.000.000]. Norimbergae… 1766. (12).

Тобија Конрад Лотер: Нова Грчка и Егејско море с архипелагом…, 
[1:1.650.000]. [Аугсбург], [1770]. – Græcia Nova et Mare Ægeum s. Archipelagus, 
in qua Mappa Macedonia, Albania, Epirus, Thessalia et Morea, cum circumjacentibus 
Insulis Corcyra, Cephalonia, Zacynthos, Stalimene, Metelino, Chios, /distinctæ 
exhibentur, opera et sumtibus Tobiæ Conradi Lotteri, Geographi Augustæ Vindel. 
[Аугсбург], [1770]. (13).

Хоманови наследници: Географска карта данашње северне Грчке 
[1:1.300.000]. Нирнберг, 1770. – Mappa Geographica Græciæ Septentrionalis 
hodiernæ sive Provinciarum Macedoniæ, Thessaliæ et Albaniæ, in qua ultima 
Provincia Habitationes sitæ Gentis Montenegrianæ in Comitatu Zentanensi expressæ 
sunt, unacum finitimis Regionibus atque Insulis, ex recentissimis novissimisque 
Subsidiis secundum normam legitimæ Projectionis in usum belli præsentis delineata, 
[1:1.300.000]. Norimbergæ Cura Homannianorum Heredum, C.P.S.C.M. 1770. D.A. 
Hauer sc. Norimb. (14).

Хајнрих Киперт: Генерална карта Европске Турске [1:1.000.000]. Бер-
лин, 1853. – General-karte von der Europäischen Türkei / Nach allen vorhandenen 
originalkarten und itinerarischen Hülfsmitteln bearbeitet und gezeichnet von 
Heinrich Kiepert, [1:1.000.000]. Berlin, 1853. (20).

Британске карте

Алфред Стид: Етнографска карта Србије, 1:2.750.000. Лондон, 1909. – 
Ethnographical Map of Servia / Alfred Stead. 1:2,750,000. In: Servia by the Servians. 
London: William Heinemann, 1909. (32).

Артур Еванс: Дијаграмска карта словенских територија источно од Јадра-
на, 1:2.000.000. Лондон, 1916. – Diagrammatic Map of Slav Territories East of the 
Adriatic / by Sir Arthur Evans. 1:2,000,000. London: Published by Permission of the 
Royal Geographical Society. From the Geographical Journal, April 1916. (36).
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Роберт Вилијамс Ситон-Вотсон: Расе Балканског полуострва. Лондон, 
1917. – The Races of the Balkan Peninsula / by R. W. Seton-Watson D.Litt. London: 
Constable and Company limited, 1917. (37).

Српске карте

Димитрије Давидовић: Земље у којима пребивају Срби. Беч: Новине Срп-
ске, 1821. (18).

Никола Васојевић: Земљовид Косова поља, 1:200.000. [Нови Сад] [1847]. 
– Земльовидь Косовогь Поля (Situations-Plan von Kosowo-Polje, Amselfeld) 
/ Састављен од Кнеза Николе Васојевића (Aufgenommen von Fürst Nicol 
Wasoevits),1:200.000. [Нови Сад]: Печат Лолер, [1847]. (19). 

Милош Ст. Милојевић: Историјско-етнографско географска мапа Срба и 
српских (југословенских) земаља у Турској и Аустрији, 1:2.000.000. Београд: Из-
дао Коста Атанасков –Шуменковић, 1873. (22).

Драгаш Жеглиговић: Етнографска карта Балканског полуострва, 
[1  :3.000.000]. Београд, 1885. – Carte ethnocraphiqe de la presqu’île des Balcans / 
Dressée ď après les documents historiqes philologiques par Dragasch Gégligovatz 
professeur de Géographie et d Ethnographie, P. Tchourtchitch lìbraìre-èditeur, 
[1 :3.000.000]. Belgrade, 1885. (24).

Владимир Карић: Карта распростирања Срба. У: Србија. Београд: Краљев-
ско-српска државна штампарија, 1887. (25).

Спиро Гопчевић: Етнографска карта Македоније и Старе Србије, 
1:750.000. [Београд] 1889.– Ethnographische Karte Alt-Serbien und Makedonien 
/ von Spiridon Gopčević, 1:300.000. In: Makedonien und Alt-Serbien. Wien: Verlag 
von L.W. Seidel & Sohn, 1889. – Спиридон Гопчевић: Етнографска карта Старе 
Србије и Македоније, 1:300.000. Београд: Књижевни фонд Илије М. Коларца, 
1890. (26, a, b).

Јован Мишковић: Карта Косова поља, 1:150.000. Београд: Фото-литограф-
ска радионица Главног Ђенералштаба, [1900]. (29).

Српска великошколска омладина: Етнографска карта српских земаља са 
јужном границом Старе Србије и границом Србије цара Душана, 1:2.000.000. 
Београд, 1905. – Carte ethnographique Serbe, avec les limites méridionales de la 
Vieille Serbe et celles de la Serbie du Tsar Douchan (30).

Јован Цвијић: Политичко-етнографска скица Македоније и Саре Срби-
је, 1:4.000.000. У: Основе за географију и геологију Македоније и старе Србије 
с проматрањима у јужној Бугарској, Тракији, суседним деловима Мале Азије, 
Тесалији, Епиру и северној Албанији. Београд: Српска Краљевска Академија, 
1906. (31).

Јован Цвијић: Етнографска карта Балканског полуострва, 1:1.000.000. Гота, 
1913 . – Ethnographische Karte der Balkanhalbinsel / nach allen vorhandenen Quellen 
und eigenen Beobachtungen von Prof. Dr. J. Cvijić. Leitung: Prof. Paul Langhans…, 
1:1.000.000. Gotha: Justus Perthes, 1913. (34).
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Стеван П. Бошковић: Нова карта српских краљевина и суседних области, 
1:1.000.000. Београд: Картографска радионица Географског Одељења Гл. Ђ-шта-
ба, 1914. (35).

Јован Цвијић: Етнографска карта Балканског полуострва, 1:3.000.000. 
Париз, 1918. – Carte ethnographiqe de la Péninsule des Balkans / Jovan Cvijić, 
1:3.000.000. Paris: Librairie Armand Colin, 1918. (39). 

Љубиша Гвоић: Српска духовна баштина на Косову и Метохији, 1:300.000. 
Београд: Информативна служба Српске Православне Цркве, 2003. (40).

МЕТОДЕ

Карте у атласу су анализиране с више аспеката у циљу утврђивањa гра-
ница и територијалне припадности Старе Србије с њеним примарним језгром 
Косовом и Метохијом у историјском, етничком, културном, геополитичком и 
државном погледу из времена турског продора на Балкан, као и њиховог повла-
чења. У том смислу проведена анализа обухвата:

- компетентност аутора и издавача (картографских центара, установа),
- мотиве израде и намену карата као и време и место издања карата,
- територијални захват карата с географским положајем Косова и Метохи-

је на њима,
- тематику картирања, било да је реч о општим географским или разним 

тематским картама: етничким, језичким, верским, конфесионалним, политич-
ким, војним и сл.,

- класификацију садржаја по елементима, тематским слојевима и унутра-
шњој хијерархији,

- размерност карата заједно с уметнутим картама, скицама и сл.,
- композицију карата с више слојева: природна представа (хидрографија и ре-

љеф), насеља, етничке, језичке, конфесионалне, државне и административне грани-
це, топоними, додатни садржаји (панорамски цртежи, грбови, заставе, картуши) и сл.

Поред вишестране анализе карата извршена је и њихова компарација у 
просторном и временском погледу, кроз коју је могуће утврдити:

- сличности и разлике у приступу, мотивима и циљевима израде карата,
- перспективе сагледавања територијалних целина приказаних на картама 

из разних углова: континенталног (средњеевропског и јужноевропског), при-
морског (средоземног, јадранског, егејског, црноморског), из тока великих река 
(Дунава, Саве, Вардара, Дрима, Бојане), регионалног повезивања држава, др-
жавног статуса, провинцијског или локалног положаја, и сл.,

- понављање садржаја карата за исте територије кроз време са сукцесив-
ним додавањем нових, уз задржавање претходних картографских слојева,

- коресподентност статистичких нумеричких података са знаковним, гра-
фичким, картографским приказом,

- постојаност природних, етничких, језичких, конфесионалних, државних 
и административних граница,
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- очување макро, мезо и микро топонима у територијалном захвату карата 
за истраживани период итд,

- константност (или спора променљивост) етничких, језичких, верских, 
културних, политичких, војних и других односа народа и држава за посматрани 
период.

Све карте у атласу детаљно су анализиране, што је у виду кратког текста 
стављено уз сваку појединачну карту на посебној атласној страници, заједно с 
изворним и преведеним насловом. Компарација карата и коначна синтеза утвр-
ђених историјско-географских података, чињеница и закључака изнесена је у 
ширем тексту који се налази на почетку атласа.

РЕЗУЛТАТИ

Проведена анализа и компарација 40 атласних карата територије Србије 
и њеног балканског и панонског окружења, из периода од 1513. до 1918. годи-
не, показала је да већина њих има више историјских слојева: антички, сред-
њевековни, као и слој из времена објављивања карте. У античком слоју, при-
казане су старогрчке или провинције римског царства, у средњевековном све 
старе краљевине, кнежевине, деспотије, војводства као и њихове уже области 
које су постојале у то време на Балкану, а у савременом слоју углавном је при-
казано актуелно стање присуства Османског царства кроз поделу територија 
на зависне државе, које су му плаћале данак, као и њихове префектуре (бе-
глербеглуци). На готово свим картама најсадржајнији је средњи – средњеве-
ковни, слој.

На свим картама приказана је територија и исписано име старе краље-
вине Србије (Zevia, Servia, Serviæ Regn., Servien, Das Königreich Serwien, Serbie, 
Serbien) или Рашке (Rascia, Rassa, Rasia, Rassia, Raxia, Rascien) као и српског цар-
ства, било у ширем или ужем територијалном захвату. У истом реду с прика-
зом Србије, приказане су и друге српске, словенске и остале суседне земље, као 
што су: Босна (Bossina, Bosniа, Bosnien, Bosnie, Bosnа) с Херцеговином Св. Саве 
(Herzegovina S. Saba, Herzegowina) или Војводством (Дукатом) Св. Саве (Dvc. S. 
Saba), Зета (Zenta), Црна Гора (Montenegro, Zrna Gora), С(к)лавонија (Sclavonia, 
Schiavonia, Slavonien), Бугарска (Bulgaria), Влашка (Walachia, Walachei), Мађар-
ска (Hvngaria, Hungaria), Византија (Romania), Грчка (Greacia) и сл. Поред на-
ведених земаља на овим картама, с истим значајем приказане су и територије 
појединих земаља које су задржале античка имена, као, на пример, Македони-
ја (Macedonia, Macedonien) или Далмација (Dalmatia, Dalmatien). На картама 
које захватају ужу територију, поред имена Србије исписане и њене поједи-
не области, као на пример: Косово Поље (Campus merulae, Merlinius Campus 
et Cassovius, Champ Merlin, Champ de merles, Amselfeld) или Косово (Cassova 
provincia), Метохија (Metoja, la Métochie, Metochia) или Подрима (Podrima, 
Podrima Provincia), затим Топлица (Topliza), Ситница (Sitimza), итд. Име Ал-
баније не појављује се на свим картама у атласу, а ако се појављује не налази 
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се у истом рангу с осталим земљама, већ више као област у оквиру постојећих 
земаља, првенствено Грчке или Македоније. 

Географски положај и природне границе. Географски положај старе краље-
вине (царства) Србије, на старијим картама било ширег или ужег географског 
захвата, омеђен је природним географским границама, првенствено рељефом 
и хидрографијом, мада постоје и детаљније карте на којима су исцртане грани-
це. Посебно је то изражајно приказано у односу на положај Србије и Албаније. 
Тако је на Валдземилеровој карти из 1513. године, која представља део ожи-
вљене и модернизоване Птоломејеве карте, приказано Балканско полуострво с 
природно-географском територијалном поделом међу државама (Слика 1).

Слика 1. Модерна карта Босне, Србије, Грчке и Славоније  
(Тabula moderna Bossinae, Serviae, Graeciae et Sclavoniae) [Waldeseemüller 1513]

„На карти су планинским венцима централног планинског била, званог 
Catena mundi или ‘Вериге света’, Србија (Zevia) и Босна (Bossina) одвојене од 
Славоније (Sclavonia), Далмације (Dalmatia) и Грчке (Grecia). Територија Грч-
ке подељена је на више области: Тесалију (скраћено Thessalo.), Ахају (Achaia), 
Атину (Ducat Athenie) и Мореју (Morea). Међу грчким регионима, на месту се-
верног Епира, јужно од реке Црног Дрима с извориштем из Охридског језера, 
стављен је топоним Албанија” [Вемић и Стругар 2007].
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Страбон (62. п. н. е.– 23. н. е.) је још давно, на прекретници старе у нову 
еру, сматрао да је међу државама и народима најбоља природна подела или при-
родна граница. У том смислу логично произилази да је на најранијим картама 
приказана орографска одвојеност Србије и Албаније, јер је одавно било позна-
то да се на том простору пружају и сучељавају два велика планинска венца: 
Проклетије (2.694 м) и Шар планина (2.748 м) који су међусобно повезани ни-
зом мањих планина: Богићевицом (2.366 м), Ђеравицом (2.656), Јуничком пл. 
(2.305 м), Паштриком (1.986 м) и Коритником (2.393 м). Та орографска граница 
континуирано је приказана на картама и то: 1. у античком слоју, између рим-
ских провинција Горње Месије (с Дарданијом) и Македоније, северно и јужно 
у односу на поменути планински ланац, 2. у средњевековном слоју, између Ср-
бије (Рашке) и Зете или Грчке и 3. у данашње време, између Србије и Албаније.

Картографи који су своје приказе везивали за сливове река, као на пример, 
М. В. Коронели, „козмограф републике” Венеције, или Н. Сансон, француски 
„краљевски географ”, поред орографских исцртавали су границе и на рекама, 
потврђујући у потпуности наведену Страбонову истину. Тако су на Коронели-

Слика 2. Део карте Ток река Дрима и Бојане у Далмацији 
(Corso delli Fiumi Drino, e Boiana nella Dalmatia) [1:315.000] [Coronelli 1688] 
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јевој карти Ток река Дрима и Бојане у Далмацији (Corso delli Fiumi Drino, e Boiana 
nella Dalmatia) [1:315.000], (1688) испрекиданим линијама исцртане границе 
између свих територија које су имале неку врсту самосталне власти у преото-
манско време (краљевине, војводства, жупе, градови, републике) с приказом 
властелинских грбова на њима. На овој „карти се нигде не помиње Албанија, 
иако су наведена имена неких арбанашких племена” [Вемић и Стругар 2007].
која су лоцирана на левој обали реке Дрима. На том делу територије граница је 
исцртана између делова територије Краљевине Србије и Зете и управо се нала-
зи на рекама Валбони (Црници), Дриму и Црном Дриму (Слика 2).

Граница на трима рекама поновљена је и касније на картама Ђ. Кантелија, 
Н. Сансона, П. К. Моната, Ј. Б. Хомана, Т. К. Лотера, итд., а појављује се као 
етнографска граница између српских и арбанашких насеља, као и језичка го-
ворна линија, на тематским, етничким и језичким картама с краја 19. и почетка 
20. века. 

Топоними. Поред природног, орографског склопа и хидрографских линија 
који на макро плану одређују припадност територија, на анализираним карта-
ма приказан је и већи број насеља с топонимима која потврђују и употпуњују 
припадност неке територије, на средњем плану. На Валдземилеровој карти из 
1513. године, на територији Србије, исписан је мали број али значајнијих топо-
нима, од чега на Косову и Метохији три: средњовековни рударски град Ново 
Брдо (Nouomont), затим Сврчинско језеро, односно Сазлијско и Робовачко бла-
то, где се налазио Сврчин (Suercegno), дворац српске лозе Немањића и трећи, 
област Ситница (Sitimza), приказана као насеље. Ти српски топоними по пра-
вилу се понављају на картама из млађег периода, и постају све бројнији, пого-
тово на крупнијим размерама. Тако на Коронелијевој карти (1688), поред Новог 
Брда (Novo Monte), приказани су сви данашњи већи градови на Косову и Ме-
тохији: Митровица (Mitrouiza), Вучитрн (Wciterna), Приштина (Pristina), Сува 
Река (Suha Riesca), Пећ (Pechia), Дечани (Deciani), Ђаковица (Iacoua, Iacouizza) 
и Призрен (Prisrendi, Prisren), као и друга насеља: Гуштерица (Gusteriza), Јање-
во (Iagneuo), Враголија (Vragolia), Рибаре (Ribare), Крајмировце (Kraimirouc), 
Гражданик (Grasdanico), итд. На Кантелијевој карти (1689) уз Митровицу по-
јављује се Трепча (Treppcia), уз Суву Реку Хоча (Hocia) а уз Призрен Љубижда 
(Iubossida), Гражданик (Grasdanico), Горожуп (Gorosupi) итд. Карактеристично 
је да су сви већи ободни метохијски градови Пећ, Дечани, Ђаковица и Призрен 
на свим картама приказани у Србији а никада у Албанији, што говори да је 
европским картографима та чињеница била позната последњих 5 векова.

Етничке, језичке и друге карте. Детаљнија анализа припадности територи-
ја и граница Старе Србије, ближе Косова и Метохије, у истраживаном периоду, 
може се извршити на основу тематских карата у атласу с етничким, конфесио-
налним и језичким садржајима, као што су карте: К. Сакса (1878), Д. Жеглиго-
вића (1885), В. Карића (1887), С. Гопчевића (1889), Ј. Цвијића (1906, 1913, 1918), 
А. Стида (1909), А. Еванса (1916), Р. В. Ситон-Вотсона (1917), затим Етничка и 
језичка карта Средње Европе с Италијом и Балканским полуострвом (1917) коју 
је објавила картографска кућа Фрајтаг из Беча и сл. (Слика 3).
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Ове карте настале су као резултат детаљнијег истраживања и сакупљања 
података (знања) европских путописаца и истраживача на територији балкан-
ских земаља (Х. Пуквила, А. Буеа, Ј. Милера, Ј. Г. фон Хана, А. Гризебаха, Х. 
Киперта др.), и имале су велики утицај на европско научно и политичко мњење 
током 19. века. Посебна пажња била је усмерена на приказивање етничких од-
носа. На њима је обично приказиван један од показатеља, али има карата са сло-
женијим приказима. Тако је, на пример, К. Сакс, аустријски конзул у Цариграду, 
етничке групе индентификовао и приказао применом „комбинације обележја”: 
језик, конфесија и национална свест. Из легенде карте види се да је приказао 8 
већих етничких група, 11 подгрупа и 3 мешовите категорије, које су разврста-
не у три постојеће конфесије – православну, римокатоличку и мухамеданску – 
тако да на карти има укупно 21 тематска јединица. На сличан начин С. Гопчевић 
(1889) издвојио је 13 етничких група, Цвијић (1913) њих 12 с 23 ентитета, од 
којих 7 вишеконфесионалних.

Како је овде реч о тематским картама, које по свом постанку предста-
вљају тековину савремене картографије с краја 19. и почетка 20. века, а не по-
стоје за претходне векове, за детаљнију и потпунију анализу, у атласу су ста-
вљене и историографске карте М. Пешикана, М. Мацуре и А. Урошевића, које 
су рађене на основу турских пописа становништва с почетка 16. века. Тери-
торија Косова и Метохије с окружењем обухваћена је с више таквих пописа 
(дефтера), из 1452, 1455, 1485, 1489, 1571, 1566–74. године. У њима су насеља

Слика 3. Део карте Расе Балканског полуострва (The Races of the Balkan Peninsula) [R. W. Seton-
-Watson 1917], лево; део карте Етничке и језичке карте средње Европе са Италијом и Балканским 

полуострвом (Völker – und Sprachenkarte von Mittel–Europa nebst Italien und der Balkanhalbinsel)  
[G. Freytags 1917]] десно.
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Слика 4. Карта личних имена у XV и на почетку XVI века [Пешикан 1982]

класификована по нахијама, али се основни подаци односе на појединачне му-
шкарце, жене удовице (као старешине породица), а затим на монахе и неоже-
њене пунолетне мушкарце, тј. на све обвезнике плаћања пореза. Дефтери су 
транскрибовани са старотурског на српски језик и представљају веома тачан 
и поуздан историјски извор за реконструкцију етно-демографских прилика на 
почетку турске владавине у Србији.

Анализирајући својеврсни записник личних имена по насељима, према 
језичкој припадности, Пешикан је саставио више различитих карата које по-
казују територијални распоред становништва старосрпског и староарбанашког 
типа који су живели у ширем регионалном оквиру данашње југозападне Срби-
је, југоисточне Црне Горе и северне Албаније, где се види општа подвојеност 
ова два народа, с веома мало мешовитих области. Иако је карта исцртана појед-
ностављено са шрафурама, она очигледно показује потпуну распрострањеност 
имена старосрпског типа у Старој Србији, односно на Косову и Метохији, изу-
зев незнатне измешаности у близини Ђаковице на територији данашње Србије, 
али и с друге стране границе у старом Алтину на територији данашње Албаније. 
Исто такво стање постојало је на територији данашње Црне Горе, осим мале 
измешаности имена око Скадарског језера.

Синтетизујући податке седам узастопних турских дефтера за сто дваде-
сет година, почев од 1452. до 1574. године, Пешикан је дао веома садржајну и 
комплексну карту „Косовски именослови XV–XVI века”, на којој су приказана
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Слика 5. Косовски именослови XV– XVI века [Пешикан 1986]

сва насеља тога времена на територији Косова и Метохије. Насеља су подељена 
у две категорије: насеља с именима српског типа и с именима арбанашког типа 
(Слика 5). И на овој много конкретнијој Пешикановој карти, у погледу етничке 
припадности насеља, видљива је апсолутна присутност српских насеља с дели-
мичном измешаношћу с арбанашким само у околини Ђаковице, и то у нешто 
вишем проценту него на претходној карти, што показује извесно досељавање 
Арбанаса из Албаније и њихово постепено инфилтрирање у Метохији, а што 
ће се у наредним вековима постепено повећавати. Наиме, турским освајањем 
Косова и Метохије највише су била оштећена стална насеља, што је анализом 
пописа из 1455. године извршио М. Мацура, и утврдио да су постојала 32 уни-
штена села (селишта) вероватно у доба Косовског боја, затим 42 опустела села, 
из којих је народ истребљен или избегао, односно од укупно 599 забележених 
села 74 или 12% која су била онеспособљена за живот људи. Поред наведених 
забележена су чак 142 патуљаста (до 5 кућа) или мала села (6–10 кућа), што 
показује да је турском окупацијом читава структура насеља била оштећена 
[Мацура 2001].
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Слика 6. Етничка карта дела Старе Србије [Вемић 2005]

У таквој етно-демографској ситуацији, где је живело мешовито – већинско 
српско хришћанско становништво према мањинском арбанашком – исламске и 
малобројне римокатоличке конфесије, долази до учесталог силаска сточарског 
арбанашког становништва фисовске организације (Малисори, Мирдите, Фен-
деши) из планинских предела северне и средње Албаније, који су појединачно 
или групно почели да запоседају питоме равничарске пределе Метохије, наста-
вљајући да врше силан притисак на староседелачко, махом ратарско српско ста-
новништво. Тако су Арбанаси отимали српска имања настављајући с насилним 
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истискивањем и прогањањем преосталих Срба из Старе Србије, за све време 
турске владавине на овим просторима, а због верских разлога, већинског испо-
ведања ислама, Арбанаси су били привилеговани у Турској царевини. „Турске 
власти толерисале су многе случајеве непоштовања јавног поретка, у некима 
од њих били и учесници, или саучесници, у уценама и егзекуцијама нарочито 
српских првака по селима. Уцена звана ‘рабош’ и отмице женског света чинили 
су посебну врсту у прогонима раје...” [Стојанчевић 1994].

Етно-демографска ситуација с почетка турске владавине на Косову и у 
Метохији, коју су успешно реконструисали Пешикан, Мацура и други, мењала 
се у континуитету сталном арбанашком колонизацијом, и дужем трајању, али 
никада није била преокренута у корист Арбанаса све до 20. века. То потврђује и 
путопис Милоша С. Милојевића под насловом Путопис дела Праве (Старе) Ср-
бије, који је штампан у три тома (свеске) 1871, 1872. и 1877. године. Милојевић 
је био први српски путописац који је Стару Србију пропутовао и непосредно на 
терену прикупио и објавио податке о становништву и насељима ових крајева. 
На основу изворних података Милојевићевог путописа М. Вемић, је израдио 
карту под насловом „Етничка карта дела Старе Србије 1:300.000” која се с оста-
лим историографским картама налази у атласу. Она показује да су Срби на те-
риторији Косова и Метохији, уз видљиве трагове арбанашке колонизације, у то 
време још увек били већинско становништво, а Арбанаси мањинско.

Етничка слика међусобних односа Срба и Арбанаса непосредно уочи срп-
ско-турских ратова 1876, 1877/78. године, приказана је на овој карти методом 
картодијаграма по насељима, и то по народносном и верском критеријуму. 
Приказано је 895 насеља од укупно 1.140 забележених у Милојевићевом Путо-
пису, уз 123 нерекогносцирана и 122 поновљена насеља, која су класификована 
у 7 категорија према броју кућа. Од укупног броја приказаних насеља 483 су 
српска, 92 арбанашка и 230 мешовита. Сви велики градови, Призрен, Пришти-
на, Пећ, Ђаковица и Куршумлија, била су преко 90% етнички српски. Од мањих 
етничких група, картирано је 5 черкеских села, Османлије у једном мешовитом 
селу (Мамуша, 80 кућа) и у Призрену (120 кућа) а Цигани у 7 мешовитих насе-
ља. Прецизнији показатељи дати су у наредној табели:

Табела 1. Расподела етничких група становника по насељима (Vemić, 2011)

Етничке групе Насеља

Срби (православни хришћани) 244

Исламизовани Срби (Потури) 130

Срби – Исламизовани Срби 109 

Укупно: 483 

Већа градска насеља – већински српска 5 насеља укупно 

Арнаути (исламизовани Арбанаси) 69 

Латини (католички Арбанаси) 21 
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Етничке групе Насеља

Арнаути – Латини 2 

Укупно: 92 

Срби – Арнаути 18 

Срби – Латини 15 

Исламизовани Срби – Арнаути 152 

Исламизовани Срби – Латини 4 

Укупно: 189 

Срби – Исламизовани Срби – Арнаути 22 

Срби – Арнаути – Латини 1 

Исламизовани Срби – Арнаути – Латини 2 

Срби – Исламизовани Срби – Арнаути – Латини 5 

Укупно: 30 

Срби – Цигани 1 

Исламизовани Срби – Цигани 2 

Срби – Исламизовани Срби – Цигани 1 

Срби – Арнаути – Цигани 1 

Исламизовани Срби – Османлије – Цигани 1 

Укупно: 6 

Исламизовани Срби или Арнаути 77 „или–или” насеља 

Черкези 5 

Насеља без података о етничкој припадности 8 

Укупно: 895 насеља 

Из наведених бројки може се закључити да је у то време било три пута 
више насеља настањених православним Србима него исламизованим Арбана-
сима (Арнаутима) (244:69), као и готово два пута више насеља с исламизованим 
Србима него с исламизованим Арбанасима (Арнаутима) (130:69), а у поређењу 
са свега 21 насељем католичких Арбанаса (Латина) то је онда 11, односно 6 пута 
више Срба. Међутим, Арнаути су због конфесионалне сличности били више 
измешани с исламизованим Србима (у 152 насеља) него с православним Срби-
ма (у 18 насеља), док су Латини више измешани с православним Србима (у 15 
насеља) него с исламизованим Србима (у 4 насеља). Срби обе конфесије били 
су измешани у 109 насеља.

Албанска држава створена је 1912. године, када су јој привремено биле 
одређене границе. Разграничење с Краљевином Срба Хрвата и Словенаца извр-
шено је тек после Првог светског рата (1920). Преговори у Паризу су се управо 
водили око природне, историјске, етничке и језичке границе у долинама река 
Дрима и Црног Дрима, на северу данашње Албаније. Постојала су два предлога: 
британског премијера Дејвида Лојда Џорџа (од 14. 1. 1920) и делегације Краље-
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вине Срба Хрвата и Словенаца (од 20. 1. 1920) који су се незнатно разликовали. 
Међутим, уместо да буде прихваћен један од изнетих предлога или да се успо-
стави неко средње решење, граница је померена у корист Арбанаса далеко на 
север, тј. из долина поменутих река на орографске границе планинског венца 
Проклетија и Шар планине (Слика 6).

Слика 7. Два предлога разграничења краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и Албаније на Париској 
конференцији 1920. године [Слукан-Алтић 2006]

ГЛАВНИ НАЛАЗИ

Анализиране карте у атласу израдили су најбољи европски картографи 
који су поред неспорне картографске компентентности имали и високе званич-
не научне и државне титуле и заузимали високе положаје у свом друштву. Карте 
су настале у дугом периоду од 1513. до1918. године. Рађене су за опште, обра-
зовне, научне, културне, политичке, војне (ратне) и друге сврхе. У свом времену 
оствариле су велики утицај на научно и политичко мњење, али и трајно не само 
у својим државама већ и шире у Европи.

Све анализиране карте показују да је подручје Старе Србије, у које су укљу-
чени Косово и Метохија, увек сматрани интегралним делом Србије. С карата се 
непосредно може уочити да изабрани европски као и домаћи аутори, географи, 
козмографи и картографи нису признавали турско освајање Балкана, и својим 
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приказом на картама сачували су свест о припадности ових територија Старој 
Србији. На картама се види да су ове две географске области постојале једино у 
природним историјским и етничким границама државних творевина српскога 
народа и поред трагова постепеног арбанашког насељавања у дугом периоду од 
турског продора на Балкан, њиховог повлачења, па до данашњих дана. Косово и 
Метохија никада нису били посебно издвајани из ширег контекста и окружења 
Старе Србије, тако да ни територијално ни тематски никада нису постојали њи-
хови посебни картографски прикази. Тиме су недвосмислено и неспорно пока-
зали да су Косово и Метохија увек били српска територија, а никада арбанашка.

Већина карата потврђује да је главна раздеобна међа, односно етнографска 
граница између српских и арбанашких насеља, све до средине 19. века, била на 
рекама Валбона (Црница), Дрим и Црни Дрим које су се сматрале истовреме-
но и географском границом Албаније и (Старе) Србије, али и као језичка-го-
ворна линија која је делила Арбанасе северне Албаније од метохијских Срба. У 
том смислу, са стварањем Албаније у 20. веку, Срби и Арбанаси су већ једном 
правили историјски компромис у погледу разграничења када су нововековну 
историјску, етничку, језичку и природну границу с наведених река издигли на 
највеће врхове планинског венца.

Изабране карте састављене у Атласу Старе Србије – Европске карте Ко-
сова и Метохије неспорно имају велику научну, историјску и друштвену вред-
ност. Због своје документарности оне данас представљају својеврсне српске та-
пије5 Косова и Метохије.
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EUROPEAN MAPS OF KOSOVO AND METOHIJA AS THE PRIMARY CORE OF OLD 
SERBIA FROM THE 16th TO THE 20th CENTURY
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SUMMARY: The aim of this paper is to present the delimitation and territorial origin of Old 
Serbia in relation to its primary core of Kosovo and Metohija in the historical, ethnic, cultural, geo-
political and national respect from the beginning to the end of the Turkish invasion of the Balkans. 
This was accomplished by analysis and comparison of geographic, ethnographic, historiographic, 
memorial, political, military and other maps of the leading European cartographers from the 16th to 
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the 20th century, who carried high official government titles, such as ‘Cosmographer of the Republic’, 
‘Royal Geographer’, ‘Imperial Geographer,’ or were military architects, high-ranking general staff 
officers, princes, consuls, professors, scientists, etc., implying a high level of knowledge and seri-
ousness in the authorization of their maps. Forty historical and historiographical maps of Dutch, 
Venetian, French, Austrian, German and Serbian cartographers were analyzed, having been previ-
ously collected, systematized and published in the form of an atlas in 2007, under the title An Atlas 
of Old Serbia – European maps of Kosovo and Metohija by M. Vemić and M. Strugar. It is clearly 
and indisputably shown on all analysed maps that Kosovo and Metohija have always been Serbian 
territory, never Albanian. These two geographic areas have been represented on maps only within 
the natural historical and ethnical boundaries of state creations of the Serbian people, even over the 
long period since the fall of the medieval Serbian state to Turkish rule in 1459. Until the middle of 
the 19th century, the main separating boundary or ethnographic border between fixed Serbian and 
Albanian settlements ran along the rivers Valbona (Crnica), Drim and Crni Drim (northern Alba-
nia), which were considered to be the geographical borders between Albania and (Old) Serbia, but 
also a language-speech line that divided the Albanians of northern Albania from the Metohija Serbs.

KEY WORDS: Old Serbia, Kosovo and Metohija, Serbs, Albanians, atlas

Европске карте Косова и Метохије од 16. до 20. века
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(Теодора Толева, Утицај Аустроугарске империје на стварање албанске нације 
1896–1908, „Филип Вишњић” и Институт за европске студије, Београд 2016)
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САЖЕТАК: Аутор, на основу истраживања бугарске историчарке и теолога Теодоре Толе-
ве, анализира како је Министарство спољних послова Аустроугарске формирало албанску нацију 
као прворазредни политички пројект чије се последице на подручје Балкана осећају до данашњих 
дана. Толева је, у својој докторској дисертацији одбрањеној на Универзитету у Барселони 2008, 
насталој на основу нових, до сад јавности непознатих извора – углавном политичких извештаја 
високих чиновника МСП Аустроугарске и њених дипломатских представника у Отоманској им-
перији – дала јасне и неспорне доказе да је обликовање албанске нације, албанског алфабета, ал-
банских школа, албанске књижевности и албанске националне свести настало као политички 
пројект бечке дипломатије, у намери заустављања продора руског утицаја на Балкан, као и српске 
експанзије на подручје Косова, Македоније и Северне Албаније. Из ових докумената јасно се види 
да су Албанци не само једна од најмлађих европских нација, него и техника „меког утицаја” којом 
се помоћу културе успостављају нове националне творевине. Аутор рад Толеве упоређује с доса-
дашњим сазнањима из српске историје, где су се, деценијама уназад, бројне чињенице, зарад „по-
литичке коректности”, скривале од очију јавности, доказујући при том, по српски народ, нацију у 
државу, погубне последице аустроугарске политике која, иако је нестала с историјске позорнице 
пре више од једног века, и данас живи и опстаје кроз политичке активности њених наследника на 
међународној сцени: ЕУ, Велике Британије, Немачке и САД.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Теодора Толева, Аустроугарска, Источно питање, Србија, Албанија, Цви-
динек, Примо Доки, Ватикан, језуити, школе, алфабет, (нео)колонијализам

Теодора Толева (1968–2011), бугарска историчарка и теолог, одбранила је 
2008. године, на универзитету у Барселони, докторску дисертацију под насло-
вом „Утицај Аустроугарске империје на стварање албанске нације 1896–1908”, 
насталу као плод вишегодишњих темељних истраживања у Царском и краљев-
ском архиву у Бечу. Дисертација је настала на основу, нове, науци дотад не-
познате, дипломатске грађе – углавном извештаја дипломатских представника 
Монархије, као и високих чиновника Министарства спољних послова, о албан-
ском питању и проблемима у вези с формирањем сасвим нове албанске нације 
на Балкану, као противтежи словенској, а пре свега српској, експанзији на по-
дручја Јадранског мора. 
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Главну врлину Толевине дисертације чине нови извори на којима је засно-
вана, што овај рад чини изузетно вредним пажње, јер знатно помера границе 
наших историјских сазнања, као што, у великој мери, руши бројне предрасуде 
и научно образлаже тезе које су, до сада, неки третирали као псеудоисторију. 

Већина грађе коју је Толева користила су дипломатске белешке из Цар-
ског и краљевског архива у Бечу досад непознате научној јавности, што овај рад 
чини посебно занимљивим и вредним. Досадашња историографија – а нарочи-
то српска, за коју је питање формирања албанске нације: од практичне, животне 
и политичке важности – није се много бавила, нити је улагала довољно напора 
да истражи, неопходне, јавности доступне архиве. Oвај рад бугарске истори-
чарке учинио je велику услугу дремној српској историографији, пошто јој је дао 
сасвим нове увиде, засноване на прецизним научним чињеницама и провере-
ним историјским изворима1. 

Монографија је подељена на десет поглавља а на крају сваког поглавља 
овог рада дате су фотографије коришћених докумената, тачно обележених, тако 
да читаоца не остављају необавештеним о постојању коришћених извора. 

Толева је била вредан и педантан истраживач; више систематичног него 
синтетичког духа, која је и поред свог кратког живота овим делом оставила дубок 
и неизбрисив траг у проучавању прошлости балканских народа и великих сила. 

Из рада Tолеве, јасно се види политичка техника аустроугарске спољне 
политике, кроз врло добро осмишљен рад на културној и националној еман-
ципацији Албанаца, изражен у бројним меморандумима и дипломатским изве-
штајима, како би се формирала и појачала албанска национална свест, а самим 
тим код образованог дела албанске популације развила, до тад мало развијена 
потреба за сопственом националном државом. 

У првом поглављу аутор нам даје објашњење о организацији Министар-
ства спољних послова Аустроугарске, једног од три централна министарства 
(остала су чинили: министарство финансија и министарство војно). Министар 
спољних послова Аустроугарске био је најважнији државни чиновник, зависан 
искључиво од круне која га је бирала без мешања друге двојице министара. 

Министарство спољних послова било је прилично велика и сложена ин-
ституција, настала након 1848. године и састављена од четири одељења (по-
литичког, администартивног, личне канцеларије министра, одељења за помоћ 
и подршку), међу којима је најважније било прво Политичко одељење, које је 
примало извештаје различитих дипломатских представника и давало упуства 
и инструкције, али које је такође, осмишљавало и формирало, како дугорочну, 
тако и краткорочну спољну политику царства. Оно се састојало из више савета, 

1 По завршетку овог рада дошао сам до сазнања да је у октобру 2018. на Филозофском факултету 
Београдског универзитета, предата докторска дисертација Душана Б. Фундића, сарадника Бал-
канолошког института САНУ, Аустро-Угарска и обликовање Албаније 1896-1914, која тематски и 
садржински допуњује и проширује рад Теодоре Толеве. Оваква и слична истраживања, српских 
историчара млађе генерације буде наду у будућност српске историографије, која ће, неоптерећена 
теретом прошлости и п(о)разном тоталитарном идеологијом, смоћи снаге да правилно истражи и 
оцени најважније моменте српске историје и тако да трајан допринос не само српској историјској 
науци, него и развоју будуће српске политичке (и стратеголошке) мисли. 
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која су била распоређена на следећи начин: 1. Оријент, 2. Ватикан, 3. Немачка 
и Скандинавија, 4. Западна и Југозападна Европа. Ови савети имају мноштво 
мањих савета или подсавета, међу којима је доминатну позицију за живот Мо-
нархије представљао Балкански савет као важан део Оријенталног савета. Из 
самог распореда великих савета, јасно се види какво су место у аустроугарској 
спољној политици заузимали, Ватикан и Немачка, два најзначајнија спољнопо-
литичка партнера Монархије. Аустроугарска је, у свом политичком програму, 
настојала да уједини и синтетише њихове интересе са својим, због чега им је 
придавала високо место у спољнополитичком партнерству. 

Од 1871. дипломатски апарат се нагло повећао, а у самом Министарству 
нагло расте утицај чиновника који припремају извештаје, иако праву политич-
ку моћ и утицај има само један чиновник – саветник Балканског савета, који 
представља личност од посебног поверења цара и министра, и који, такође, уче-
ствује у доношењу важних спољнополитичких одлука. Тако је, за ову дисерта-
цију најважнија личност, био барон Јулиус Цвидинек фон Зиденхорст (Freiherr 
Julius Roman Zwiedinek von Südenhorst, 1833–1918), председавајући Балканским 
саветом [Толева 2016: 37].

Иако формално, он није био начелник одељења, заправо је руководио, 
координирао политичким извештајима и председавао политичким саветима 
званим „политичка читања”. Управо на „политичким читањима” су се доноси-
ле главне политичке одлуке и дефинисала се државна стратегија и тактика, на 
основу које су се даље делила упуства нижим чиновницима који су реализовали 
задати политички програм. 

Између 17. новембра и 23. децембра 1896. у Бечу су одржана три тајна са-
ветовања којима је председавао тадашњи министар спољних послова гроф Го-
луховски2, а присуствовали су Бењамин Калај (Benjámin Kállay, 1839–1903), у 
својству министра финансија, барон фон Цвидинек, шеф одсека фон Хоровиц, 
генерални конзул Шмукер, као и конзул барон фон Баум, у својству секретара; а 
главни циљ ових саветовања била је „интервенција” Аустроугарске у Албанији 
[Толева 2016: 59]. 

На овим саветовањима дефинисано је албанско питање, утврђени су про-
блеми који постоје у албанском етносу, као и циљеви деловања Аустроугарске 
спољне политике према Албанији и Албанцима. 

На првом тајном саветовању донесена је одлука о успостављању аутоном-
не албанске кнежевине, ради заустављања како италијанског продора на источ-
не обале Јадранског мора и на Средоземље, исто тако и продора балканских др-
жава а преко њих и руског утицаја на већ споменуте албанске територије, који, 
ако би се евентуално остварио, према речима Бењамина Калаја, довео би до 
тога да се Аустроугарска нађе окружена на већем делу своје границе државама 
под руским и италијанским утицајем. Бењамин Калај је затим говорио о четири 
главне тешкоће у реализацији овог плана, међу којима је права та, да постоје 

2 Гроф Голуховски (Agenor Maria Adam Gołuchowski, 1849–1921), пољско–аустријски политичар; од 
1895. до 1906. служио као министар спољних послова Аустроугарске.
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огромне разлике унутар самог албанског народа, подељеног на три вероиспо-
вести, који никада у својој историји није имао државу и који је усредсређен на 
своје локалне интересе. Другим речима, Албанци нису били нација и интерес 
Монархије је био да их национално формира [Толева 2016: 59–64]. 

На овом саветовању, у суштини, дефинисани су стратешки и практични 
циљеви политике Аустроугарске на Балкану. Као главни стратешки циљеви Ау-
строугарске јавља се спречавање продора Русије на Балкан и њено зближавање 
с Италијом, а један од главних тактичких циљева је био, да се на сваки начин 
спречи развој и експанзија балканских држава, у првом реду Србије и Црне 
Горе, као потенцијалних експонената руске политике, при чему се неће бира-
ти средства. О томе, такође, сведоче речи самог грофа Голуховског да он неће 
никада дозволити стварање Велике Србије или Велике Црне Горе; исто тако не 
може бити говора о том, да Цариград припадне Русији. Решавање балканског 
питања гроф Голуховски је замишљао тада овако, уколико не буде могуће што 
дуже одржати постојеће стање: Турска се има постепено, „што је могуће спори-
је”, заменити новим аутономним државама; „а имају се створити: једна што је 
могуће већа Грчка, велика Румунија, велика Бугарска, слаба Србија и мала Црна 
Гора и најпосле и слободна Албанија” [Ћоровић 1992: 36].

Према речима аустроугарског министра спољних послова, изгледа да је де-
виза: слаба Србија – јака Југославија, која је доминирала у Брозовој Југославији 
створена још тада, само што је била првобитно срочена као формула: слаба Ср-
бија – јак Балкан. У сваком случају слаба Србија је део трајног стратешког циља 
аустроугарске државе, чију политику су данас наследиле бројне империјалне 
силе, попут Немачке, ЕУ и САД. 

Друга тајна конференција, одржана 8. децембра 1896. године, и била је у 
целости посвећена овом питању. На овој конференцији или „политичком чита-
њу” извештај је поднео барон фон Цвидинек, који је у целости и до детаља об-
разложио тренутно стање у којем се налази албански народ, као и методе даљег 
политичког деловања. Сâм меморандум је поприлично документован и кори-
стан, нарочито када се предлажу методе деловања, попут пуког подмићивања, 
али и масовног коришћења услуга језуита и Ватикана, у својству својевремене 
аустроугарске агентуре [Толева 2016: 59–64]. 

Аустроугарско интересовање за Албанце, и њихово национално питање 
нагло се појачало у време Критског устанка, с јесени 1895. године, који је претио 
избијањем новог источног питања, за шта Аустроугарска и Русија, у том тре-
нутку нису биле заинтересоване, па је сукоб максимално локализован у изоло-
ваном Грчко–турском рату 1897. године. Иако је устанак окончан поразом Грч-
ке, он је ипак оставио дубоке последице на младе хришћанске државе Балкана, 
које и поред нереализованог војног и политичког савеза, почињу интензивно да 
раде и размишљају у том правцу. 

Тако је Србија, у том тренутку војно неспремна земља, почела, од тог тре-
нутка да снажно ради на својој војној реорганизацији, чије ће се последице ви-
дети тек коју деценију касније, у Балканским ратовима и током Првог светског 
рата. Истовремено своју неутралност у Грчко–турском рату, Србија успела до-
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бро да наплати, добијањем сагласности да отвара школе у Битољском и Солун-
ском вилајету, као што је поставила питање српског владике у Скопљу, које је у 
том тренутку само делимично решено. Јер, после протеривања грчког владике 
Амвросија из Скопља, Турци су поставили као привременог администратора 
епархије Србина архимандрита Фирмилијана. Све су то били значајни дипло-
матски успеси Србије које подстицала Русија [Јовановић 1990а: 338–340]. 

Да би Аустроугарска успела у својим намерама према Албанцима, Србија 
се привремено морала пацификовати, због чега је она радо подржавала 1897. 
године повратак краља Милана у земљу, јер је то, аутоматски значио крај ра-
дикалске власти и руског утицаја краљице Наталије на српском двору, као и 
окретање српске спољне политике ка Централним силама. Међутим, пародок-
сално, управо је Миланов долазак у земљу, и његово именовање за команданта 
активне војске, као и формирање релативно стабилне, аустрофилске владе др 
Владана Ђорђевића, далекосежно имало позитивне последице за Србију и нега-
тивне за Аустроугарску. Јер је, у том трогодишњем периоду дошло до институ-
ционализације земље, нарочито на војном пољу, што је била искључива заслуга 
Милана Обреновића, који је, ношен својим комплексима створеним војничким 
поразима у ратовима из 1876. и 1885. године, решио да максимално отклони 
хроничне недостатке који су пратили тадашњу српску војску. Стога је уложио 
велика државна средства на формирање образованог, квалитетног официрског 
кадра, реорганизацију и наоружање војске, чиме је створио армију на европ-
ском и светском нивоу, која ће у будућим Балканским и Првом светском рату 
односити велике победе [Јовановић 1990б: 46–49]. 

У међувремену, Србија 1897. године ступа и у преговоре с Бугарском око 
разграничења у Македонији, који иако нису донели неке конкретне резултате 
ипак су завршили потписивањем својеврсног међународног документа, назва-
ног Угодба од 19. фебруара 1897. (по старом календару) чиме су се обе државе, 
слично Аустроугарској и Русији, обавезале да неће ништа предузимати у Маке-
донији без међусобне сагласности. Угодба, је такође појачана и потписивањем 
једног трговачког уговора од 8. марта 1897, чиме је остварен први значајни ко-
рак за стварање будућег војног савеза балканских земаља који ће у пракси бити 
реализован тек 1912. године [Јовановић 1990а: 344–346]. 

Да су балканске земље интензивно почеле да размишљају о војном и по-
литичком савезу против Турске говори и посета краља Александра Цетињу, где 
је црногорски кнез Никола од српског краља тражио својеврсно разграничење 
интересних сфера у Метохији и на Косову. Иако је Александар одбио потпи-
сивање једног таквог уговора, због очигледне жеље црногорског монарха да у 
црногорску сферу дође Призрен – стара српска престоница, чиме би се црно-
горској династији дало извесно првенство у односу на српску, контуре будућег 
балканског савеза су се већ назирале [Јовановић 1990а: 359]. 

Све то је, природно, приморало Аустроугарску, да брже поради на форми-
рању албанске нације како би у тренутку, сада већ сасвим извесног, коначног 
решења источног питања, могла албанско питање, као експонента своје балкан-
ске политике, да стави пред међународну јавност. 
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Аустроугарска империја је била држава која је на крајње ефикасан начин 
владала над мноштвом различитих, међусобно супротстављених народа, слу-
жећи се обично, техником „меког утицаја” – којом је развијала националне осо-
бености појединих етничких и друштвених група и на тај начин их конфронти-
рала с другим групама у чијој су непосредној близини живели. Таква политичка 
техника аустроугарске Империје оставила је дубоке и трајне трагове на народи-
ма и етничким групама над којима је владала или покушавала да оствари изве-
стан културни утицај, као у албанском случају, чиме је себи обезбедила својевр-
сну дуготрајност и континуитет у међународним односима, чак и након њеног 
нестанка с историјске позорнице, јер су друге велике силе, попут Британије и 
Немачке, Италије и САД, радо прихватале резултате њеног рада и настављале 
у континуитету циљеве њене спољне политике, нарочито када је реч о продору 
Русије на Балкан а с тим у вези: економском, војном и политичком еманци-
пацијом, њених потенцијалних савезника – попут Србије, на пример; видети 
[Черчил 1964: 9–10].

У том случају, интереси и политике западних земаља, зачуђујуће, како се 
поклапају и настављају у континуитету рад оних државних творевина које су 
још пре више од једног века дефинисале и осмислиле дипломатске, политичке 
и војне методе, у остваривању конкретних политичких интереса. Изгледа да, на 
овом балканском простору, политике су живље и дуготрајније од држава које 
их спроводе. Државе се мењају али зато политике остају.

Занимљиво је запазити, да су се – у време када су ти извештаји писани и 
када се у Бечу живо дискутовало како да се Албанцима створи писмо, оснују 
школе, развије књижевност и дарују сви остали елементи националности, на 
простору Косова и Метохије и Старе Србије – догађали монструозни погроми 
српског становништва, о чему сведоче дипломатски извештаји Стојана Нова-
ковића, објављени за потребе конференције у Хагу 1899. године, где се јасно 
види да је у периоду од 1898. до 1899. године ово подручје морало да напусти 
око 60.000 Срба [Новаковић 1998: 145]. Све то указује, да ти погроми нису 
представљали никакву историјску случајност, него вешто смишљен и темељ-
но спроведен план етничког чишћења српског животног и духовног простора 
који се одвија од тог времена па све до данашњих дана, као што указује не само 
на континуитет извесне политике великих сила, које су потајно подржавале и 
подстицале такво антисрпско понашање, него и на унутрашње антисрпско де-
ловање извесних појединаца, попут Димитрија Туцовића, који за патње српског 
народа нису наилазили ни на какво разумевање, док су албански терор правда-
ли циничним аргументима, попут оног: „Зар словенска племена нису потисла 
староседиоце ових земаља средствима о којима историк нема ни мало лепо ми-
шљење?” [Туцовић 1974: 4]. 

Из свега овога лако се може закључити да је почетак албанског национали-
зма био подстакнут политиком терора над косовским Србима, који су на свом 
животном простору оставили бројне материјалне трагове културне и духовне 
баштине, док о Илирима, као староседеоцима Балкана, нема никакавог помена. 
Тако би се и чувени „илирски мит” о Албанцима као староседеоцима Балкана, 
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који је данас централни мит албанског национализма, лако могао повезати беч-
ко-језуитском квазиисторијом и социјал–националним инжењерингом. Наиме, 
управо на основу овог мита, на подручју Косова и Старе Србије, Албанци су 
остварили право на свјеврсни Lebensraum још пре него што је овај појам био 
измишљен, и пре него што су Албанци добили своју националну азбуку и на-
ционалну књижевност. Пројектовани национализам увек је насилан, а насиље 
је, као што је историјски познато, већи катализатор социјалне хомогенизације 
одређеног етноса, него култура, која је спора и ефикасна на дуже стазе. Тако 
би се могло закључити, да су погроми над Србима крајем 19. и почетком 20. 
века, били национално коруптивног карактера. Прво се подстицало насиље, а 
тек онда је на ред ступала култура.

За практичан рад на формирању албанске нације изузетно су важни тајни 
извештаји конзула Писка (Скопље) од 25. јануара и 15. јуна 1897. године као и 
вицеконзула Рапапорта (Призрен) од 29. јула 1897. године. У тим извештајима 
дословце стоји, да гласине о аустроугарској тежњи ка Солуну, треба замени-
ти гласинама о аустроугарском подржавању албанске државе и нације [Толева 
2016: 136–137].

Конзул Писко предлаже Министарству спољних послова, да се за потребе 
реализације аустроугарске политике према Албанцима у Бечу организује по-
себан одсек који би радио на подстицању албанског националног покрета или 
јачању албанског националног осећања, од чега, на првом месту треба да буде 
рад на стварању јединственог албанског алфабета [Толева 2016: 140]. У Рапа-
портовом извештају указује се на значај окупљања утицајних личности међу 
Албанцима, како у градовима тако и на селу, који би се ујединили око идеје 
албанског национализма која је у том тренутку Албанцима готово непозната. 
Познајући њихов карактер и нарави, као и усредсређеност на личне и локалне 
интересе, аустроугарски конзул предлаже и масовно коришћење новца прили-
ком привлачења албанских првака за овај аустроугарски политички пројект 
[Толева 2016: 141–142]. Дана 21. јануара 1899. конзул Писко говори о конферен-
цији албанских првака у Пећи која се одржала 23–29. јануара 1899. године. О 
овоме сведочи извештај аустроугарског конзула Рапапорта од 19. јануара 1899. 
године из ког се јасно види да Аустроугарска игра на верску карту и постиче 
насиље муслиманских Албанаца на Косову и Старој Србији према Србима [То-
лева 2016: 143].

Међутим, главни савезник Аустроугарске у албанском пројекту био је и 
остао Ватикан, с којим ова држава настоји да успостави писмени споразум о са-
радњи, како би искористила верске мисије Ватикана, у циљу ширења пропаганде 
која одговара аустроугарским политичким интересима [Толева 2016: 171–174]. 

Стварање албанске нације и развој албанског национализма од 1896. го-
дине, па све до данашњег дана представљао је право ремек–дело аустроугарске 
дипломатије, које је, у великој мери, остварено уз помоћ Ватикана и његове тај-
не идеолошке армије – језуита. 

О утицају Ватикана на формирање албанске националне свести, најбоље 
сведочи пример монсињора Прима Докија, изузетно интересантне, може се 
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рећи несвакидашње романтичне личности која је у великој мери помагала ба-
рону Цвидинеку у дефинисању циљева и метода аустроугарске политике према 
Албанцима. 

Монсињор Примо Доки, рођен је 1849. године у Орошију крај Љеша у ка-
толичком племену Мирдити. Био је ђак Collegium Urbanuma при Пропаганди 
у Риму, а од 1875. – парох је Мирдита. У време Велике источне кризе ступа у 
контакт с Гарибалдијем и у том својству 1876. године одлази на Цетиње, где 
пажљиво посматра понашање, Албанцима сличних, црногорских и херцеговач-
ких племена, која су се већ деценијама налазила у оквирима извесне државно-
сти, националне и културне еманципације. Године 1877. Турци га хапсе у близи-
ни Гусиња и интернирају га у Цариград. Из Цариграда Доки је предат папском 
изасланику под условом да се никад више не врати у Албанију. Потом Доки 
путује у Канаду као изасланик једног високог црквеног великодостојника, где 
живи приближно шест година, све до 1883. године, када се враћа на Крф и Бар, 
одакле, уз помоћ надбискупа Маранга одлази у Атину, где ужива симпатије Грч-
ко–албанског комитета с Крфа. Из Атине Доки прати 1884. године, кардинала 
Антонија Аљиардија, као папског изасланика за Источну Индију, на пут у Бом-
бај, где остаје све до 1887. године. Немирног духа, живе интелигенције, великог 
животног искуства, Доки постаје личност савршено погодна за ватиканску по-
литику према Албанцима, која се ослањала како на аустроугарски, исто тако и 
на њој конкурентни италијански утицај. По повратку у Рим, Доки бива имено-
ван за опата Мирдита, иако се том именовању сметала одлука из 1877. године 
о његовој трајној забрани да ступи на тле Отоманске империје. Уз одобрење 
аустроугарске дипломатије и уз помоћ јерменског католичког патријарха Аза-
ријана, Доки 1888. године из Цариграда добија дозволу да ступи на дужност. Од 
тад почиње његов национални рад [Толева 2016: 267–268]. 

У то време Беч од својих конзула захтева да направе списак свих важних 
Албанаца који су учесници „албанског националног покрета”. На том списку 
се дана 31. јануара 1901. године код Мирдита налазило само једно име: Примо 
Доки – опат Мирдита [Толева 2016: 143].

Барон Цвидинек на „политичком читању” од 14. марта 1897. године, из-
лаже „Меморандум о средствима која треба применити о развоју аутономије у 
Албанији”. Иако је писац извештаја барон Цвидинек, његов стварни творац је 
Примо Доки [Толева 2016: 270].

Према Докију први корак би био ширење идеје „самосталности”, којој смета 
верска и социјална расцепканост као и племенска подељеност међу Албанцима. 

Оно што је генијално код Докија јесте да се он први пут залаже за идеју 
албанске „самосталности” коју треба ширити и код непријатеља Албаније. 

Четрнаест година касније, сведоци смо Туцовићеве студије, која као да је 
написана по рецептури Прима Докија. Јер, непријатељи Албаније, у овом слу-
чају Срби или српски интелектуалци и политичари, делом из заблуде а делом 
из зле намере, дају легитимитет албанској самосталности, потпуно супротно 
српском националном интересу, што се догађа и данас с косовским питањем. 
Овом приликом важно је истаћи, да је заблуда знатно опаснија и штетнија од 
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зле намере и њене последице су далекосежније, јер заблуда почива на уверењу, 
убеђењу, и ствара осећај трајне манипулације а зла намера на рационалном и 
конкретном интересу. Или, прецизније речено; ако се да преварити један поје-
динац – и то интелектуалац, ласно је онда преварити читав народ, а нарочито 
његове великаше (политичаре), што се Србима у погледу Албанаца десило; али 
не само у погледу Албанаца, већ и других народа.

У другом, трећем кораку, према Докију, би било подстицање општег при-
мирја, које би дошло тек кад заживи идеја самосталности, јер би се опште при-
мирје успоставило тек оног тренутка када би се Албанци нашли угрожени од 
заједничког непријатеља. 

Страх од непријатеља их мири и уједињује. 
Зато је потребно створити „лигу”, попут оне Призренске из 1878. године, 

где би се нашли представници свих албанских племена који би дали свечану 
„бесу” за националну одбрану, а која ће подразумевати привремено укидање 
крвне освете. 

Интересантно је запазити да је овај модел за решавање проблема крвне 
освете Доки усвојио од Црногораца, који су се на сличан начин, принципом 
привременог „суспендовања” крвне освете, уједињавали ради заједничке од-
бране од Турака, чиме су током времена дошли до социјалне хомогенизације 
неопходне за стварање државе. А да би се сви ови услови створили; Албанци 
морају добити, школе, јединствен алфабет и књижевност, као главне атрибуте 
националног идентитета [Толева 2016: 271–274].

А да би се то остварило Доки предлаже три практична корака: 
1. Одржавати добре односе са султановом владом.
2. Покушати да домаћа унутрашња администрација земље пређе из руку 

отоманских функционера у руке домаћих (под контролом „лиге”), чиме би се на 
невидљив начин ишколовао владајући административни кадар, који би у одре-
ђеном моменту био способан за преузимање власти.

Када се ови услови остваре, према Докију, потребно је створити свеалбан-
ску комисију, састављену углавном од интелектуалаца који би албанско питање 
ставили пред међународну заједницу [Толева 2016: 274–275].

Политички део програма и није представљао толики проблем колико кул-
турни, што је нормално, јер је политику знатно лакше искреирати него културу. 

У читавом овом програму Прима Докија види се јасна намера да римока-
толици међу Албанцима чине цивилизаторски елемент. Након оснивања кне-
жевине Албаније оствариће се три циља:

1. Ширење Црне Горе обалом Албаније биће заувек спречено, пошто би 
нова држава била довољан блок за Црну Гору. (Из овог документа се јасно види 
да Аустроугарској није падало на памет још 1897. године да Црној Гори ни на 
један начин препусти Скадар, у чему је имала огромну подршку Ватикана; тако 
да би се Скадарска криза из 1913. године, на основу рада Толеве, морала посма-
трати у овом светлу).

2. Што се тиче Србије, Косовски вилајет ће увек бити савезник северне 
Албаније и никад неће дозволити да Србија ни за педаљ заузме албанску тери-
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торију. (Косово као албанска држава, такође је дефинисана овим документом, 
након чега почиње масовни погром Срба у 1898. и 1899. години с подручја Ко-
сова и Метохије, када је у Краљевину Србију избегло преко 60.000 лица, што се 
такође, на основу овог документа мора посматрати као део вешто смишљеног 
политичког плана, коришћеног више пута током 20. века, па све до данашњег 
дана, када се од Србије, по истој аустро-римокатоличкој рецептури, тражи да 
се јавно одрекне Косова као своје територије и да буде први народ на свету који 
ће, уз помоћ своје политичке и интелектуалне и културне елите, извршити 
национално самоубиство.

Ова нова кнежевина би се и на унутрашњем плану могла сматрати ау-
стријском, пошто ће примити структуру Аустроугарске и зато што ће једино та 
сила моћи да јој гаранутује своју подршку и заштиту [Толева 2016: 279].

Докијеве идеје о књигама на албанском језику, школама као средству за 
буђење националног духа Беч спроводи у дело. У дијаспори излазе и албанске 
новине, католички свештеници постају пропагатори патриотских уверења код 
Албанаца. 

Према Приму Докију Албанци нису способни да се баве далекосежном 
политиком за будућност. Они једино схватају своје тренутне интересе [Толева 
2016: 271].

Поред рада за опште циљеве албанског национализма Доки, као Мирдит, 
покушава да своје племе код великих сила уздигне на много већи ниво у ал-
банском националном покрету, него што га заузимају код других албанских 
племена. Мирдити су бројчано најслабије племе, броје око 30.000 становника, 
римокатолици су и веома ратоборни. Иако је био образован, говорио многе је-
зике, Доки се ипак у националном погледу понашао као типичан Албанац. Од 
Аустроугарске је мамио новац, покушавајући притом да искористи њену поли-
тичку моћ и утицај како би из прогонства ослободио вођу Мирдита Пренка Биб 
Доду, и ставио га на чело албанског националног покрета. Оснивао је албанско 
књижевно друштво Башкими, које је промовисало јединствени латинични ал-
фабет, који је Доки силом и без успеха покушао да наметне осталим албанским 
племенима. Иако је био на аустроугарском платном списку до 1911. године, ње-
гово друштво имало је снажно упориште у Италији, због чега се намеће отворе-
на сумња да је радио за обе стране (аустријску и италијанску).

Од 1900. године Беч усмерава пажњу на личне контакте својих дипло-
матских представника с албанским првацима. У том смислу рад вицеконзула 
др Ремија фон Квјатковског (Rémi/gius/ von Kwiatkowski, 1867–1923; [Deutsch 
2017: 415–416]) значајно доприноси реализацији плана, иако наилази на отпор 
конзервативних елемената албанске друштвене елите чија је моћ и друштвени 
утицај концентрисан у рукама свемоћних бегова. Зато је, према овом аустроу-
гарском дипломати, националну свест требало најпре подићи међу беговима 
који су традиционално чинили стуб отоманске државе међу Албанцима. Упра-
во Квјатковски указује на чињеницу да би центар албанске нације требала да 
буде Тирана и пребогата породица Топтани, која је, по свему судећи, требало 
да преузме на себе улогу будућих кнежева од Албаније. Квјатковски добро уви-
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ђа значај Тиране, као места централног окупљања Албанаца; Гега са севера и 
Тоски с југа. Измештање средишта будуће албанске државе с приморја, где је 
утицај Италије био пресудан, у залеђе земље имало је добре и далекосежне по-
следице за формирање будуће албанске нације под аустроугарским утицајем, 
јер је Тирана као град у залеђу у значајној мери смањивао природну суревњи-
вост која постоји између примитивнијих, сиромашнијих планинских племена 
и богатијих и културнијих примораца. Симпатије бегова према Квјатковском 
расту, нарочито када се аустријски вицеконзул, окумио с једном беговском му-
слиманском породицом – његова супруга је ритуално ошишала дете. Теренски 
рад вицеконзула Квјатковског био је од великог значаја за политичко деловање 
аустроугарских дипломатских агената на формирању албанске националне све-
сти [Толева 2016: 190–224].

Борба за Балкан и завршну фазу решавања источног питања отпочела је 
борбом за школе и школски систем. Такође, у српском, грчком и бугарском слу-
чају, ту борбу је пратио и сукоб на верском нивоу – која ће православна црквена 
организација доминирати у одређеном подручју Балкана, што је у многоме оте-
жавало стварање Балканског савеза, као и бројна непријатељства и насиља од 
стране српских четника, бугарских комита и грчких андарта, као и перманентна 
албанска насиља над хришћанским неалбанским живљем. 

Парадоксално, али истинито, књига, култура и писменост, на Балкану 
претходила је насиљу и националној нетрпељивости. У том смислу Аустроу-
гарска, која је од Берлинског конгреса 1878. године, и сâма постала балканска 
држава морала се, на неки начин, укључити у овај притајени и незванични кул-
турно–просветни балкански рат. А како сâма није била национална него из-
разито империјална држава римокатоличког типа, није се могла ослонити ни 
на једну већ постојећу православну нацију, већ је морала, нужно сопственим 
интересима на Балкану, у Албанцима пронаћи природног савезника. С том ра-
зликом што је, за остваривање сопствених интереса морала, цивилизовати и 
значајно европеизовати своје савезнике. А то је у подразумевало да их мора 
прво описменити, створити им школе, интелигенцију, књижевност, пробудити 
национално осећање и развити потребу за сопственом државом и државношћу, 
како би их могла припремити за општу балканску утакмицу, између младих, 
релативно нових, скоро ослобођених, православних држава Балкана, у великој 
борби за територијално наслеђе умирућег Отоманског царства. 

Стање у албанским школама почетком 20. века било је више него ката-
строфално. Према подацима Аустроугарског конзула из прековардарске Маке-
доније, почетком века Грци су на том подручју располагали с 350 школа, Бугари 
са 188, Срби са 101, а Власи – Цинцари (Арумуни) с 35 школа, док су Албанци 
располагали са свега 7 школа за дечаке и две за девојчице, на италијанском јези-
ку, које је финансирала Аустроугарска, али се у њима настава одвијала на ита-
лијанском језику. Ове школе су биле распоређене на следећи начин: у Скадру 2 
школе за дечаке и 1 за девојчице, у Драчу 1 за дечаке и 1 за девојчице, у Широку, 
Пећи и Призрену по једна за дечаке и у Скопљу 1 школа за дечаке [Толева 2016: 
353]. 
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Колика је у то време била културна заосталост Албанаца може се сагле-
дати ако би се њихових 9 школа на близу милион и по становника упоредило с 
културно-просветним приликама у Црној Гори, чија популација једва да је пре-
лазила број од 200.000 становника. Наиме, у Црној Гори је крајем 19. и почетком 
20. века радило између 41 основне школе у 1871. години (пре Велике источне 
кризе и територијалног проширења) и 136 школа у 1909. години, са 198 настав-
ника и више од 12.000 ученика. Такође, настава је била бесплатна и обавезна. 
Истовремно са црногорским основним школама постојале су и средње школе 
попут Богословско-учитељске, више гимназије на Цетињу, девојачки институт, 
ниже гимназије у Никшићу и Подгорици, као и официрски курсеви [Ракочевић 
1994: 236–237].

У погледу цивилизацијских вредности малобројни, племенски организо-
вани, али зато државотворни и национално свесни Црногорци, стајали су на 
несагледивој висини у односу на Албанце, једини народ у Европи, тога времена 
без свог језика, писма, књижевности и националне свести. 

Главни проблем у цивилизовању Албанаца од стране Аустроугарске био 
је тај што се настава одвијала на италијанском језику, тако да је школовани ка-
дар више нагињао Италији и њеној културној политици него Аустроугарској. 
Тако је, према речима aустроугарског конзула у Скадру Ипена (Theodor Anton 
Max Ippen, 1861–1935; [Deutsch 2017: 358–361]), Аустроугарска, својом култур-
но–просветном политиком, уствари радила за свог непријатеља и конкурента 
[Толева 2016: 354]. 

У том контексту Ипен 1897. године, ствара план за отварање мреже албан-
ских школа које ће спроводити проаустријску политику. Ипенов план, не много 
креативан, кренуо је од римокатоличке основе. Он је закључио да у Северној 
Албанији има око 100 католичких парохија у којима би требало оформити око 
100 будућих школа, чији трошкови не би превазилазили цифру од 20.000 фра-
нака годишње по школи, што је изузетно ниска цена уколико би се у обзир узела 
чињеница да је само једна италијанска четворогодишња школа у Скадру Итали-
ју коштала 30.000 франака годишње.

Школа није могла да функционише без учитеља, које је требало изабрати 
између 10 и 12 кандидата са свршеном основном школом који су можда поха-
ђали неке часове у некој вишој школи. Њих би, према Ипену требало послати 
у католички институт у Салцбургу на дошколовавање. Они би том приликом 
живели у интернату, организованом у католичком духу и под католичким над-
зором, који би том приликом стекли пословичну католичку дисиплину а поли-
тички би се везали за интересе Монархије.

Крајем октобра 1897. Ипен прецизира у Северној Албанији 12 потенцијал-
них локација у којима би се отвориле ове аустроугарске албанске школе, у које би 
бечка влада требала уложити једнократно суму од око 360.000 франака, а читаво 
њихово годишње издржавање не би прелазило суму од 144.000 франака годишње. 

Из овог Ипеновог плана јасно се може закључити да је главни циљ Аустро-
угарске у њеној културној и просветној политици међу Албанцима имао изра-
зито римокатолички – прозелитски карактер. Јер би окосницу будуће албанске 
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интелигенције, самим тим и предводници албанског културног и националног 
покрета, чинили римокатолици. 

Свакако да би главни савезници Аустроугарске по овом питању требали да 
буду језуити, тако да је о свему овоме своје мишљење изнео и главни језуитски 
генерал Лудвиг Мартин, амбасадору Аустроугарске при Светој Столици, грофу 
Ревепорту, који Толева у свом раду у целости цитира [Толева 2016: 356–359].

Наиме, у том писму, финим углађеним стилом и дипломатским језиком, 
језуитски генерал Мартин, оштро критикује бечку владу, зато што не улаже 
довољно новца у формирање бесплатних основних школа, обданишта и сиро-
тишта која би била под надзором Римокатоличке цркве. Јер, према њему, Ал-
банци, код којих просвета и култура нису на високом нивоу, заправо уопште 
их немају, неће ни једну пару уложити на школовање своје деце, они ће децу 
пустити у школе само ако су убеђени да их њихово школовање неће нимало 
коштати. Аустроугарске школе, које су формирале штедљиве бечке бирократе, 
показале су се много лошијим од школа које су формирале знатно сиромашније 
балканске државе. Оне не само да су биле лоше финансиране него су биле и 
лоше вођене. Ипен, који је, по свему судећи био изразито шкрт човек, желео 
је да постигне максималне резултате уз помоћ минималних улагања, што се у 
крајњој мери изразито негативно одразило на цео замишљени систем албан-
ског образовања под аустроугарским назором. 

Конзул у Призрену Писко, 23. јула 1897, пише да би учитељ који добро 
влада словенским језиком могао постепено да у наставу уводи албански језик, 
као што је потребно ангажовање већег броја часних сестара у настави за девој-
чице. Такође, Писко предлаже и увођење једне средње школе у Скопљу, где би се 
школовали будући албански учитељи [Толева 2016: 360–363].

Године 1898. католички надбискуп у Призрену Пасквале Трокси, од Ау-
строугарске тражи донације за католичке школе у Призрену, Ђаковици и Пећи, 
као за школу милосрдних сестара у Пећи. Часне сестре и учитељи у овим шко-
лама долазе углавном из Хрватске [Толева 2016: 383]. 

Аустроугарска ради на стварању религијског протектората над римокато-
лицима у Албанији. У Ипеновом извештају јасно се указује на везу аустријске 
владе и језуитског реда. Цвидинек у свом извештају пише да се у изјавама кон-
зула Аустроугарске не каже ништа – ни једна реч – о понашању језуита у Ал-
банији, која би сведочила у прилог њиховој оданости интересима Монархије. 

Због великих тешкоћа приликом организовања наставе на албанском је-
зику бечка влада покушава да организацију читавог тог подухвата препусти 
језуитима, са чијим генералом успоставља следећи споразум: 

1. Да се генерал привремно одрекне присаједињењу Албаније као језуитске 
провинције, иако је оно веома пожељно. Ово због тога да се не би пробудила 
никаква сумњичавост која би могла донети опасне последице по аустријске по-
литичке циљеве.

2. Именовање аустријског језуите за ректора папске школе.
3. Пружати материјалну подршку реду за сва питања која се тичу његових 

школа.
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4. Језуити морају редовно информисати Министарство спољних послова 
у Бечу. Министарство се са своје стране обавезује да информише оца, генерала 
реда, о свему што се односи на деловања која дипломатски агенти предузимају.

5. Пружити упуства вишим инстанцама реда у Албанији како да инфор-
мишу аустријске конзуларне функционере о било ком питању вредном разма-
трања, тако да се од стране царских и краљевских конзула ради на успоставља-
њу двоструке контроле надгледања понашања језуита према сили заштитници 
и како би на тај начин добили право да из Албаније удаље било ког припадника 
реда који би био предмет протеста Монархије. 

6. Са своје стране, и насупрот свему томе, Аустроугарска се обавезује да 
својим конзулима изда одговарајуће наредбе, како би у границама могућег под-
стицали активности језуита, увек под условом да се сваки свештеник језуита, 
ако му у било ком случају затреба помоћ, обрати искључиво аустроугарским 
агентима. 

У вези с тим ред нуди Аустроугарској следеће услуге:
1. Стварање педагошког центра – Collegio comerziale – при Трговачкој 

школи у Скопљу, где ће се образовати наставници кад стигну у Албанију.
2. Саопштење о свим примедбама које језуитски свештеници дају о профе-

сорима и школама током својих мисионарских путовања (у овом случају они су 
својеврсна просветна инспекција).

3. Дискретна и ефикасна контрола понашања језуитских свештеника [То-
лева 2016: 375–376].

Ипен подржава језуите док барон Цвидинек према њима гаји извесне сумње.
Владан Ђорђевић тачно открива улогу Римокатоличке цркве у формирању 

албанске нације, што потврђује и дисертација Теодоре Толеве; он о томе каже 
следеће: „Откуда је то свемогућа католичка црква, која иначе у свима државама 
европским, у којима је католичка вера владајућа, онаква чудеса прави, није мо-
гла у Арбанији ништа учинити? Отуда што католички свештеник у Арнаутлуку 
не може да живи и да ради само за свој духовни позив. Свештеници су у тој 
земљи политички агенти двеју великих сила, које се међу собом боре за пре-
власт у Арбанији, и које те свештенике издржавају само зато да врше политичку 
пропаганду за њих.” [Ђорђевић 1913: 67].

Пример Прима Докија у потпуности потврђује Ђорђевићев став. 
Први и основни корак за стварање албанске нације био је формирање њи-

ховог књижевног језика, на чијој бази би се формирао систем народних школа, 
које би за циљ имале стварање националне интелигенције и уобличавање наци-
онале идеје. На том путу главни проблем је представљало питање алфабета које 
се веома тешко решавало и без којег би читав труд на стварању националног 
језика и књижевности остао узалудан. У Бечу је питање албанског алфабета 
представљало велики проблем, јер без јединственог алфабета и кодификаци-
је албанског књижевног језика, албанска књижевност и писменост уопште не 
би била могућа, а самим тим ни развој њихове националности и државности. 
Према речима, Владана Ђорђевића, зачуђује колико је албански језик и њихова 
народна књижевност сиромашна. Они уоште нису имали ни епова ни митова, 
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о чему говори и Владанов најљући противник Димитрије Туцовић; који каже: 
„За потврду тога ни немамо никакве збирке арбанаских народних песама, али 
имамо збирку песама племена Кучи које потврђују још нешто више, наиме, да 
друкчији карактер нема ни поезија црногорских племена.” [Туцовић 1974: 11]. 
Зачуђујуће интересантна констатација вође српске социјалдемократије који у 
недостаку албанске националне књижевности просто позајмљује књижевност 
из племена Куча, које, иако блиско Албанцима, ипак је српско племе, као што 
је на албанском Мар Миљан, или Марко Миљанов, српски књижевник и цр-
ногорски војвода, јер је писао на српском језику. Према Владану Ђорђевићу, 
користећи се Етимолошким речником тадашњег албанолога Густава Мајера из 
Граца, објављеним 1891. године у Стразбургу; чије је услуге на кодификацији 
албанског алфабета такође користила и бечка влада, албански језик био је ин-
доевропска мешавина различитих језика, чију је основу чинило свега 2230 речи; 
међу којима је детектовао 540 речи словенског порекла, 870 новогрчког поре-
кла, 1420 речи романског и турског корена и око 400 речи које би припадале 
старом индо–германском наслеђу [Ђорђевић 1913: 12]. 

Другим речима, почетком века Албанцима је, решавањем Источног питања у 
корист балканских држава и нација, претила асимилација и нестајање које су Ау-
строугарска, Италија и Ватикан, успела да спречи, формирањем албанске нације. 

Барон Цвидинек, активни тајни саветник цара, крајем 1897. године, заду-
жује Аустроугарског вицеконзула у Призрену Рапапорта, приликом његовог 
последњег боравка у Бечу да припреми информације о овом осетљивом питању. 

Рапапорт, 31. јануара 1898. године шаље резулатате истраживања у виду 
детаљног извештаја, као и анекс од три табеле албанског алфабета, које је Толе-
ва детаљно истражила у својој дисертацији. Рапапорт у анексу 1 наводи чак 17 
различитих облика писања албанског језика и 20 метода транскрипције. Пита-
ње алфабета је, у ствари питање идентитета; а постојање латиничне и арапске 
симболике не треба сматрати спорним за Албанију будући да чине заједнич-
ко добро муслиманског и хришћанског света. Рапапрот за потребе албанских 
школа предлаже латинични алфабет, али такође констатује, да би за потребе 
албанске књижевности, било потребно, a priori стварање књижевности у коме 
би се питање разрешило само по себи [Толева 2016: 307–312].

Дана 9. августа 1898. Министарство спољних послова по питању алфабета 
ангажује стручњаке попут дворског саветника др Талоција и професора Мајера 
из Граца, а такође и конзула у Скадру Ипена. Беч је припремио израду Библије 
на албанском језику који је по новом алфабету саставио конзул Ипен заједно с 
римокатоличким клерицима у Скадру [Толева 2016: 313–318]. 

Као модел, користили су латинично писмо какво се користило у школама 
у Босни (што значи, да им је српски језик служио као узор), чиме су се у великој 
мери приближили Доситеју Обрадовићу који је радио као учитељ у Валони, где 
је добро научио албански језик и за коресподенцију на њему вешто се користио 
српском ћирилицом [Ђорђевић 1913: 14].

Око алфабета укључен је опат Доки, који 23. априла 1901. године одлази у 
Делбенисти у посету надбискупу, монсињору Бјанкију, који одбија аустријски 
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алфабет, али предлаже сазивање скупштине албанских првака који ће одлучити 
о том питању, пошто ће на тај начин и његово друштво Башкими – промовиса-
ти свој алфабет [Толева 2016: 314]. 

Те 1901. године, по овом питању није постигнут ниједан договор. 
Године 1905. италијански конзул у Скадру пише да се у Италији штампају 

албански уџбеници на основу алфабета друштва Башкими, чиме је Италија ди-
ректно угрозила интересе Беча, који под хитно мора да реагује и реши спорно 
питање албанског алфабета. Из овог извештаја, јасно се види да је опат Примо 
Доки, уствари све време седео на две столице и да је, можда (поузданог доказа 
за то немамо, али све чињенице указују на то) примао новац како од Аустро-
угарске, исто тако и од Италије, покушавајући на све могуће начине да међу 
Албанцима уздигне своје малобројно римокатоличко племе – Мирдите и да им, 
невољно, наметне своју верзију латиничног алфабета [Толева 2016: 332].

Схватајући да су можда, несвесно, радили за интересе Италије у Албани-
ји, бечка дипломатија 1905. у Скадар, шаље човека који ће коначно Албанцима 
решити питање алфабета – Августа Ритера фон Крала (August Ritter von Kral, 
1869–1953; [Deutsch 2017: 396–398]). 

Фон Крал, јасније од својих претходника увиђа да је најраширенији алфа-
бет уствари онај који је познат као Фрашери писмо, а настао је на скупштини 
албанских првака 1880. године. Ово писмо сматрано је „народним” и у вели-
кој мери обухватало је области где се говорило дијалектом Гега, чиме је било 
прихватљиво и за муслимане, али је имало нека незгодна слова, која је на фин 
начин требало заменити латиницом. Највећу сметњу фон Краловом раду чинио 
је, нико други до опат Примо Доки, који његов рад на убрзаном установљавању 
универзалног албанског алфабета доживљава као акт личног непријатељства. 
Крал успева да изолује Докија и да од њега измами сагласност да ће се њего-
ва странка подредити оном алфабету који одабере већина албанских првака. 
Истовремено, док је изоловао Докија, аустроугарски дипломата успева и да 
изолује Мехмед бега Фрашерија, који је у међувремену постао истакнути члан 
младотурске партије. Крал 1908. године организује конгрес у Битољу, који се 
искључиво бави овим питањем: То је време значајних дипломатских активно-
сти везаних за изградњу Санџачке железнице, као и њој ривалске Јадранске же-
лезнице, коју форсирају Италија, Србија и Русија. Такође је важно истаћи, да у 
јулу 1908. избија Младотруска револуција, која је у свом програму турског на-
ционализма имала за циљ претварање Турске у националну државу, секуларног 
типа, са званичним латиничним писмом, што ће у стварности бити остварено 
тек у време Ататуркове диктатуре. Све ове промене позитивно су се одразиле 
на рад конгреса, који је званично усвојио компромис око алфабета; као званич-
ни албански алфабет користиће се оба писма; Фрашеријево писмо и писмо дру-
штва Башкими. Фрашеријево писмо доминираће међу Гегима и муслиманима, а 
Башкими међу римокатолицима и Тоскама [Толева 2016: 326–344].

Ипак, изузетно значајни рад конзула Крала, овим се не завршава. Његова 
главна улога за културни живот Албанаца одиграла се у току Великог рата, када 
је Аустроугарска, успела да окупира ово подручје 1916–1918. године. Тада се 

Бојан Драшковић 231

Крал враћа у Албанију, у својству цивилног комесара земље, и оснива изузет-
но значајну институцију – Албанску књижевну комисију, која је имала улогу 
цензора званичних аката, новина и издања на албанском језику. Тек за те не-
пуне две године, аустроугарске окупације Албаније, Крал успева да Албанци-
ма силом наметне онакво писмо какво је највише одговарало аустроугарским 
интересима и да на тај начин трајно удари печат албанском књижевном језику 
и будућој албанској културној и националној политици, која је преживела Ве-
лики рат, Аустроугарску и која је наставила да се развија све до данашњих дана 
[Толева 2016: 345–346]. 

Српски читалац не може да не примети аналогију између аустроугарске 
политике према Албанцима и оне коју је у комунистичкој Југославији спрово-
дио Јосип Броз Тито. Додуше, Толева сасвим јасно на почетку студије Броза 
назива оцем нових постјугословенских нација, формираних по ранијој бечкој 
рецептури, што сасвим оправдава тврдњу Алена Тејлора о Јосипу Брозу као по-
следњем Хабзбургу [Тејлор 2001: 296]. Титова Југославија, у својој суштини и 
државној идеји коју је заступала, била је својеврсна „Мала Аустроугарска”, у 
којој је, за разлику од претходне где је стуб државне политике чинио однос Не-
маца и Мађара, у њеној балканској реплици тај однос био је замењен односом 
Срба и Хрвата. Такође, се не би могло рећи, ни за једну од ових државних тво-
ревина – вештачких и крајње недемократских – да су представљале, како се то 
дуго веровало и у историографији често истицало, никакву „тамницу народа”, 
пре би се дало закључити да су обе државе биле својеврсне „творнице наро-
да” и нових нација, а да је тај принцип нарочито био примењиван и у случају 
комунистичког СССР–а. Управо дисертација Толеве, рађена на основу ориги-
налне, нове арихивске грађе, јасно указује на чињенице, да су многе национале 
идеје, које су се чиниле оригиналне и створене саме по себи биле плод добро 
организованог и вешто смишљеног политичког пројекта, израженог кроз разне 
меморандуме и операције које су, у конкретном албанском случају, на терену 
спроводили аустроугарски дипломатски представници. 

Читајући дисертацију Толеве, српски читалац не може да се не чуди, својим 
интелектуалцима, колико мало цене свој народ и своја културна достигнућа. 
Јер, док су Аустроугарска, Италија и Ватикан, улагали огромне и незамисливе 
напоре да Албанцима створе, алфабет, школе, културу и државу, дотле је Јован 
Скерлић већ извршио својевсну кодификацију и грубу селекцију новије српске 
књижевности. Никада српска политичка елита није на прави начин схватала 
политички значај своје културе, коју је неправедно сматрала малом, провинци-
јалном и неретко заосталом, понашајући се према својим националним и кул-
турним посланицима као према својеврсним противницима у борби за власт, 
често омаловажавајући њихов рад и њихова духовна достигнућа. Ако би се упо-
редили са својим суседима, у овом случају с Албанцима, схватили би да међу 
њима није било ни Вука ни Његоша и да су књижевна дела, попут Горског вијен-
ца и Луче микрокозме написана на српском језику, била део огромне национал-
не револуције која је побуђивала и подривала основе тадашње конзервативне 
и империјалне Европе. Тек с овим радом, Теодоре Толеве, српски читалац се 
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освешћује и схвата главне разлоге српске непопуларности међу великим сила-
ма. Срби су културна нација, с развијеним књижевним језиком, националном 
свешћу и националним митом, које је потребно, из империјалне перспективе 
Аустроугарске и њених духовних наследница, свести на пожељан првобитни 
албански ниво, као што је Албанце потребно еманциповати и уздићи на ниво 
којим би у сваком погледу могли да парирају Србима. У том „културном” рату 
не бирају се средства и ради се систематично на спровођењу културцида, како 
би српска национална свест и национална осећања максимално отупела.

Такође, рад Толеве у великој мери, рехабилитује и потврђује резултате, код 
нас у науци сматра се превазиђеног и делимично заборављеног политичара, ле-
кара и дипломате Владана Ђорђевића који је књигу Арнаути и велике силе на-
писао за потребе конференције амбасадора у Лондону, 28. јануара 1913. године. 
Њему се оштро супроставио тадашњи вођа српских социјалиста Димитрије Ту-
цовић расправом Србија и Албанија где је, побијајући у народу „озлоглашеног” 
и „назадног” и дубоко „компромитованог” др Владана, у великој мери повла-
ђивао интересима тадашње антисрпске политике суседне Монархије. Због чега 
данас није тешко донети, врло експлицитан, закључак да су тадашњи српски 
социјалисти, као и њихови каснији комунистички наследници, у неку руку, чи-
нили својеврсну „пету колону” у редовима српске државне и националне, а пре 
свега културно–политичке интелигенције. Туцовић је тако, слободно се може 
рећи, био идеолошка претеча данашње „Друге Србије”, која критикујући српски 
национализам и буржоазију, налази оправдање за готово све антисрпски распо-
ложен елементе у окружењу, приписујући Србији и Србима кривицу за колони-
јализам, хегемонизам и наводну геноцидност и подржавајући сваку политику 
супротну интересима српске државе и народа. Туцовић међутим, који на више 
места напада др Владана, у једноме се с њиме слаже; да су Албанци народ на 
изузетно ниском културном и цивилизацијском нивоу; народ без иједне своје 
збирке народних песама и умотворина, потпуно дивље, примитивно балканско 
племе. Иако Туцовић правилно уочава да је судбина Албаније повезана са суд-
бином Јадранског мора, где су вековима уназад пролазили бројни трговачки 
путеви, носећи поред материјалних добара, природно, и културна добра, ипак 
нас оставља необавештеним пред чињеницом да сви ти бројни културни ути-
цаји бројних народа; попут старих Хелена, Византинаца, Венецијанаца, па чак 
и Срба нису нимало утицали на формирање албанске националне особености. 
Албанци су, поред свега тога, били и остали изолован, конзервативан, етнос, 
изразито нецивилизован и недржавотворан коме су други, уз велике тешкоће, 
морали да стварају и креирају државу и нацију, о чему иначе сведочи научни 
рад Теодоре Толеве. Да би се ови изузетно оштри закључци могли ваљано аргу-
меновати и оправдати, потребно је претходно спознати сâм карактер аустроу-
гарског империјализма, усаглашеног с радом језуита, о чему нам Теодора Толева 
даје подробна обавештења у својој студији. 

За разлику од Туцовића, данас то јасније сагледавамо, албанско питање је 
много боље дефинисао Владан Ђорђевић, који је стварање албанске државе ви-
део као ново Источно потпитање, у чијим оквирима се и данас налази косовски 
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проблем, а чије је узроке и генезу докторска дисертација Теодоре Толеве додат-
но разоткрила и објаснила [Ђорђевић 1913: 160].

Из извештаја аустроугарских дипломата, објављених у докторској дисер-
тацији Теодоре Толеве, јасно се открива политичка намера бечке дипломатије за 
цивилизаторском и еманципаторском улогом у оквиру културтрегерског гер-
манског Dranga nach Osten, не само према Албанцима, него и у односу на друге, 
сличне етничке групе, које егзистирају у оквиру исламског Отоманског царства. 
У чему се јасно види сасвим нов и модеран политички приступ бечке дипло-
матије у колонијалној подели света, који у то време још увек није доминирао у 
међународним односима, али који је, у међувремену, знатно еволуирао и који 
бисмо, данас, могли окарактерисати као неоколонијални. У том односу земља 
колонизатор не влада над одређеном територијом и народом грубом војном си-
лом колико културним и економским утицајем. Она је је мајка, која васпитава 
своју заосталу децу, и која штити интересе њихове малоумне, корумпиране по-
литичке елите пред међународном заједницом. Моћ империје – колонизатора, 
у неоколонијализму, или моћ – меког утицаја, огледа се у невидљивом и не-
ухватљивом утицају земље колонизатора. Он делује кроз културу, политичке 
странке, стране фирме и фондације, уз помоћ мноштва малих и наизглед неза-
висних фактора који вешто и координисано раде на експлоатацији и поробља-
вању одређене територије и нације, уз помоћ друштвених елита, које мисле да 
раде у сопственом интересу, а у ствари, део су великог система манипулације. 
Свакако, такав систем политичке манипулације, експериментално проверен на 
Балкану крајем 19. и почетком 20. века, дао је добре резултате, али није био 
подесан у време доминације колонијалних империја, него тек с њиховим ру-
шењем, након Првог и Другог светског рата, да би тек после тога, био створен 
данашњи међународни политички поредак, по мери и стандардима неоколони-
јализма, или империја меког утицаја, чији је пионир била Аустроугарска. 

У данашњем свету, подељеном на мноштво наизглед независних држава, у 
којима се живи веома лоше и где се владајуће групације међусобно боре за пре-
власт, омогућава се невидљивом фактору да дејствује на најјефтинији и наје-
фикаснији начин. Невидљива империја тада постаје координатор, организатор 
и реализатор читавог низа програма, који изводе наизглед „независне” групе, 
удружења и појединци, док је читаво њихово деловање плод вешто осмишље-
ног и добро организованог плана. Сила духовне и политичке манипулације, по-
казала се јачом и ефикаснијом од грубе физичке силе.

Овом приликом важно је истаћи чињеницу да је свет након Берлинског 
конгреса 1878. ушао у еру велике колонијалне експанзије, као и конфротације 
међу великим, империјалним силама, али такође, да је ту епоху пратио и значајан 
пораст национализма, који се, опет у балканском случају, у великој мери, више 
несвесно него свесно, ставља у службу интереса великих империјалних сила. 

Mемоар барона Цвидинека, о потреби стварања албанске нације како би 
се зауставило ширење Србије и Црне Горе на Балкану и приступ Русије топлим 
морима, прочитан на тајном саветовању у Бечу 1896. године, говори у прилог 
томе. 
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Мемоар је написан у јеку Критског устанка који је претио новим отва-
рањем источног питања, за који у том тренутку нису биле заинтересоване ни 
Аустроугарска ни Русија, али је приморао Аустроугарску да започне опсежне 
припреме на формирању албанске нације, о чему се у том тренутку веома мало 
знало, тако да је Аустроугарска одлука, на конференцији амбасадора у Лондону 
1913. године, коју су подржале Немачка, Италија и Британија, о стварању ауто-
номне албанске кнежевине у великој мери изненадиле; како поједине представ-
нике великих сила (Русију и Француску), тако и балканске државе. У ствари, 
Аустроугарска је имала врло кратак рок, од свега петнаестак година, да фор-
мира Албанце као независну нацију и да на тај начин пресече Србији излаз на 
Јадранско море, о чему сведочи ова докторска дисертација. 
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SUMMARY: On the basis of research by Bulgarian historian and theologian Teodora Toleva, 
the author analyzes the ways in which the Austro-Hungarian Foreign Ministry formed the Albanian 
nation, as a political project par excellence, whose effects on the Balkan region have been felt to the 
present day. In her PhD dissertation defended at the University of Barcelona in 2008, written on the 
basis of new, previously publicly unknown sources – mostly political reports written by high Austro-
Hungarian Foreign Ministry officials and representatives in the Ottoman Empire – Toleva provided 
clear and indisputable evidence that the formation of the Albanian nation, alphabet, schools, litera-
ture and national consciousness originated as a political project of Vienna’s diplomacy, with the in-
tention of halting the advance of Russian influence in the Balkans, as well as Serbian resettlement of 
Kosovo, Macedonia and northern Albania. The documents clearly demonstrate not only that the Al-
banians are one of the youngest European nations, but also the „soft influence” techniques by which, 
with the aid of culture, new national entities are created. The author compares Toleva’s work with the 
previous body of knowledge regarding Serbian history, in connection with which, for decades, many 
facts had been hidden from public view for the sake of „political correctness.” At the same time, the 
author presents the destructive consequences of Austro-Hungaria’s policy which, although officially 
gone from the political scene for over a century, continues to live and survive through the political 
activities of its successors on the international scene: the EU, Great Britain, Germany and the U.S.
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САЖЕТАК: Цивилизацијска и геополитичка некомпатибилност српског 
чиниоца и Запада искључује могућност да се Косово и Метохија под фактичку 
контролу Србије врате у сарадњи с ЕУ и НАТО. Стога није целисходно залагање 
за брзо решење, већ активно деловање током тзв. замрзнутог конфликта док 
процес мултиполаризације света не доведе до необиполаризма. Следствено, не-
миновне су промене и на Балкану: његову деатлантизацију пратиће успоставља-
ње (нео)евроазијског субпоретка. То ће подразумевати за Србе и српске земље 
повољније прилике: још већи утицај Русије и Кине, промену унутаррегионалне 
„геополитичке архитектуре”, трансформацију српског чиниоца од аутсајдера 
у фаворита, промену садашњих „неадекватних граница”... У промењеном гео-
политичком амбијенту, решавање косовскометохијског проблема у складу са 
српским интересима било би ефикасније ако би се реализовало свеобухватним 
решавањем српског питања – формирањем интегралне српске државе. У том 
циљу, неопходно је установити основна полазишта, тактичке и стратегијске им-
перативе, те их истрајно спроводити као груписане, међусобно повезане крат-
корочне, средњорочне и дугорочне геополитичке приоритете. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: деатлантизација Балкана, (нео)евроазијски субпоредак, 
интегрално решење, геополитички приоритети, Косово и Метохија, српска др-
жава

ПРОЛОГ

У преломним историјским временима скрупулозну теоријску и ригидну 
академску геополитику нужно је над(о)градити практичном, конкретном гео-
политиком, регионалном према просторном, а рецентном и прогностичком 
(стратеголошком) према временском оквиру, са свим подразумевајућим по-
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следицама које такав приступ не може да избегне. Савременици смо епохално 
важног преусмеравања „главног тока” – Западна цивилизација, коју одликује 
римокатоличко-протестантски религијски идентитет и таласократски, атлан-
тистички геополитички код, а чија светска хегемонија заснована на поморској 
(над)моћи траје од Колумба, иако је и даље силна, не само да добија конкурен-
цију, него је очигледно на деклинистичкој низбрдици. Њен актуелни неприко-
сновени лидер – САД – по свој прилици није више у стању да задржи приви-
легију избора: ако не може и даље да има „глобалну доминацију”, да бар сачува 
„глобално вођство” [Brzezinski 2004]. И тај процес није заустављив, нити ре-
верзибилан. А Балкан, који су увек уређивале велике силе креатори светског 
поретка, одређивале му унутрашње границе, формирале интересне сфере, фа-
воризовале своје експоненте и сузбијале апострофиране локалне супарнике, по 
правилу је први који региструје такве промене.

Балкан је историјски континуирано један од најважнијих региона на гло-
балном, евроазијском и европском геополитичком плану. Упркос неаргумен-
тованом вербалном „цунамију” да је с окончањем биполаризма изгубио зна-
чај, чињенице потврђују да је у „глобалном селу” немирна „балканска махала” 
остала важна за очување хегемоније Запада и позицију САД у „континуираном 
хладном рату” [Трифковић 2017] против Русије, те у све оштријем америчком 
сучељавању с новим главним изазивачем – Кином. Од последње деценије 20. 
века Балкан је под потпуном контролом Запада, што је резултат хладноратов-
ске победе и потоњег униполарног експанзионизма. Из тог силом наметнутог, 
вештачког стања проистекла је постмодерна балканска аномалија. Већи део 
Балкана, изузимајући у одређеној мери северозапад, нема никаквих логичних 
идентитетских цивилизацијско-геополитичких додирних тачака с атланти-
змом. Још је Ј. Цвијић, несумњиви ауторитет у балканологији, истицао „евроа-
зијске особине Балканског полуострва”, а не атлантистичке или неке друге.

Из ових чињеница проистичу три суштинска савремена српска проблема: 
1) С НАТО и ЕУ, несумњиво организацијама таласократског геополитич-

ког профила и Западне цивилизације [Huntington 1996: 161], српски чинилац 
је некомпатибилан јер припада телурократском геополитичком идентитету и 
Православној цивилизацији [Huntington 1996: 26-27];

2) Српски народ и српске земље просторно су позиционирани у регио-
налном, „балканском Heartland-у” [Степић 2001: 107], који је аналоган руском, 
евроазијском Heartland-у, што, такође, производи некомпатибилност с НАТО 
и ЕУ који настоје да контролишу евроазијски, а тиме и „балкански Rimland”.

3) Све очигледнија је српска некомпатибилност (и ирационална потреба) 
с проблематичним и све мање перспективним интегративним економско-по-
литичким моделом ЕУ и војно-безбедносним концептом НАТО [Степић 2013: 
33–59].

Сходно томе, са становишта српског националног интереса позитивно 
решавање косовскометохијског проблема у постојећем атлантистичком геопо-
литичком контексту није могуће! Једина српска шанса је промена односа моћи 
и преобликовање глобалног поретка, што се већ догађа и што се, логично, про-
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јектује на Балкан. Далеко је одмакла мултиполаризација, тј. необиполаризација 
света, а један од првих индикатора тог процеса представља двострано груписа-
ње земаља на оне које признају и оне које не признају тзв. косовску независност. 
[Степић 2018: 41] Аналогних балканских примера/показатеља је све више. Један 
од њих је истрајан отпор Србије чланству у НАТО, формално оправдан каквом-
-таквом „војном неутралношћу”. На сличан начин може се тумачити став 85% 
народа у Црној Гори да се не призна тзв. косовска независност као „геополитич-
ка инвестиција” Запада што, према признању црногорског премијера (фебруар 
2018.), „визионарске” власти нису поштовале. То је, свакако, и неуспели рефе-
рендум у БЈР Македонији (септембар 2018.) о са Запада артикулисаној проме-
ни имена земље, укључујући и чланство у НАТО и ЕУ. Аргумент је и изборна 
потврда (октобар 2018) отпора Републике Српске унитаризацији Босне и Хер-
цеговине, која би за последицу имала њено укључење у НАТО и признање тзв. 
косовске независности... 

ГЕОПОЛИТИЧКО РЕСТРУКТУРИСАЊЕ БАЛКАНА:  
ПРЕДУСЛОВ РЕШАВАЊА КОСОВСКО-МЕТОХИЈСКЕ КРИЗЕ

Косовско-метохијски проблем је дуготрајан и вишедимензионалан – ре-
лигијски, цивилизацијски, демографски, економски, социјални, безбедносни... 
Али, најпре је геополитички јер је реч о борби за територију, у њеном квантита-
тивном (12,3% територије Србије) и квалитативном смислу (од идентитетског до 
ресурсног). То надметање има шире, стратегијско значење и у координатама је 
сталног ривалства великих сила за доминацију на Балкану. Раније су на супрот-
стављеним странама биле централноевропске земље (Аустроугарска, Немачка) 
и источни, евроазијски „колос” (Руска Империја), после Другог светског рата це-
локупни Запад и СССР, а сада, у „Новом хладном рату” [Пандуревић 2018], САД 
и Русија, уз укључивање (први пут) Кине. Сагласно тој глобалној дихотомији, 
направљена је балканска „подела карата” у којој је Србију, Србе и српске земље 
у целини Запад „учитао” као проруски и све више прокинески оријентисан еле-
мент према коме је неопходно спровести кенанолико „обуздавање”.

Улога главних непосредних реализатора тог атлантистичког подухвата по-
верена је хрватско-муслиманском и арбанашком фактору. Њих САД инстру-
ментализују као своје унапред амнестиране „извођаче радова”, чију лојалност 
и ангажман „исплаћују” деловима српског простора. Тако, на јужном „српском 
меком трбуху”, настаје агресиван, моћан, интегрисан арбанашки „играч”, који 
се, на једва прикривеној исламистичкој основи и у виду великоалбанског про-
јекта, шири од веома важних Отрантских врата и обале Јадранског и Јонског 
мора ка унутрашњости православног Балкана. „Клин” је усмерен према косов-
скометохијском делу Србије, тј. ка прворазредно важној „Централној области” 
и „Територијалном језгру” Балканског полуострва [Цвијић 1987: 112], односно 
балканској „геополитичкој макро-тврђави” [Степић 1997: 236]. Нема никакве 
сумње да тај продор представља кључну карику вишедимензионалног процеса 
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расрбљавања Балкана [Степић 2005: 187–198], чији најбољи непосредан пока-
затељ јесте покушај расрбљавања православног верског и културно-цивилиза-
цијског идентитета косовскометохијског простора1. Реализује се као стратешки 
осмишљена, доследна, континуирана и геополитички мотивисана активност 
Запада, посебно интензивна током 20. и почетком 21. века – у оба светска рата, 
кроз монархистичко и титоистичко југословенство, током насилног, оружаног 
растакања СФРЈ, а наставља се и данас.

Из наведеног следи да је српско вођење прозападне политике било и оста-
ло потпун промашај, будући да она искључује позитивно решавање косовско-
метохијског проблема. Самозаваравајуће је очекивање да се балканска полити-
ка САД одједном преобрази или да просрпску оријентацију заузму Немачка, 
Велика Британија, Француска, Холандија... Излаз из српске залуталости у „сле-
пу улицу” нужно је тражити у симбиози интереса с антизападним глобалним 
актерима који предводе преобликовање светског система прво у мултиполарни, 
а потом у необиполарни по формули американизам vs. антиамериканизам, тј. 
евроатлантизам vs. евроазијство. Како геополитичко искуство учи и како се по 
правилу дешава, упоредо с поступном сменом светских поредака долази геопо-
литичко и територијално прекомпоновање Балкана, што српски народ и његова 
елита не би смели да дочекају анестезирани различитим универзалистичким 
наративима и поново заведени идејама о наднационалним интеграцијама, те 
пропусте прилику да поврате изгубљено током ранијих негативних отклона 
историјско-геополитичког клатна.

Српски чинилац, наравно, не може да утиче на промене глобалног поретка 
или на резултат сучељавање евроазијских сила са САД и Западом, али у специ-
фичним околностим може да буде катализатор геополитичког процеса. Косово 
и Метохија већ јесу постали улог у балканској „новој великој игри”. Можда је-
дина шанса да се тај простор задржи у поседу Србије јесте да српски чинилац, 
као активан субјект, а не пасиван објект, постане руско-кинески „повереник” у 
успостављању „балканског субпоретка” новог евроазијског система. Деатлан-
тизација као исход те мултиполарне/необиполарне трансформације произве-
шће „отимање” Балкана из садашње, само једне, америчке или НАТО сфере. 
Штавише, могуће је да она више не остане ни „једна од...”, већ да зоне утицаја 
на Полуострву расподеле само Русија, Турска, Немачка (еманципована од ЕУ и 
НАТО), можда Италија с Ватиканом, уз подразумевајући кинески геоеконом-
ски „плашт” испред и изнад свих. Оне ће мењати све: од вештачки успоставље-
не равнотеже економске и војне (не)моћи регионалних актера, до неприродног 
територијалног мозаика и наметнутих, изразито антисрпских граница.

Нове светске „газде” сузбијаће експоненте САД и ЕУ како не би помогли 
евентуалном повратку Запада на Балкан. Сходно томе, ранији „добитници” 
атлантистичког униполаризма претвориће се у „губитнике” наступајућег евро-
азијског мултиполаризма. Истовремено, дугогодишњи l’enfant terrible (српски 

1 Видети: „Шема ‘корак по корак’ расрбљавања православног верског и културно-цивилизацијског 
идентитета Косова и Метохије” [Степић 2006: 275].
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чинилац) и „маргиналци” (македонски, можда муслимански/бошњачки, дели-
мично бугарски, па и грчки чинилац) требало би да се трансформишу у регио-
налне „узданице” Москве и Пекинга. Србе то „геополитичко Преображење” не 
би смело да затекне неспремне, изненађене, неодлучне, пасивне, југоносталгич-
не, братство-јединствено сентименталне, еврофанатичне... Морали би унапред 
да дефинишу јасан циљ: да знају шта хоће, какву и у којим границама државу 
желе и како да се препоруче зашто су баш они, Срби, и њихова, српска држава, 
а не нека мања или другог народа, геополитички најпогодинији заступник (нео)
евроазијства на Балкану. Упорно, дипломатски умешно, пропагандно вешто и 
убедљивим аргументима неопходно је стално подсећати Русију и Кину да су им 
арбанашки (и хрватски) интереси традиционално супротстављени, да су они 
фанатични следбеници њиховог евро-америчко архисупарника, да Москва и 
Пекинг у њих не би могли да се поуздају чак ни као у евентуалне утилитарне 
савезнике, да су се током америчке униполарне супремације већ експонирали 
не само антируским и антикинеским деловањем, већ и цивилизацијским ни-
подаштавањем... У том контексту, потребно је превентивно деловати против 
арбанашке (и хрватске) „прелетачке спремности”, тј. способности да се у по-
следњем тренутку прикључе победничкој страни и тако покушају да избегну 
судбину „жртвеног јагњета”. 

ПОЛАЗИШТА, ТАКТИКА И СТРАТЕГИЈА  
СРПСКОГ РЕШАВАЊА КОСОВСКОМЕТОХИЈСКОГ ПИТАЊА 

После много пропуста и (не)намерног погрешног чињења, почетни српски 
корак у враћању косовскометохијског простора под фактичку контролу Србије 
већ је учињен – онемогућено је да „Косово шап’том падне”. Упркос ангажма-
ну западних спонзора тзв. косовске независности и њихове офанзиве на свим 
пољима да то питање затворе изнудом српског пристанка на свршен чин по 
моделу sui generis (unique cases), изразито већи део света одбија да то прихвати, 
сматра да се ради о „косовском преседану” (real Kosovo precedent) [Bardos 2018: 
84] и све отвореније негодује имајући у виду сличне проблеме с националним 
мањинама на својој територији. Даље би требало да уследи колективно осло-
бађање од систематски усађиваног „дефетистичког синдрома” и тзв. гасирања 
који сугеришу да се „ништа више не може учинити”, да смо „Косово већ изгу-
били”, да се „помиримо с реалношћу”, да се „ослободимо митоманије и утопи-
стичких идеја”, да разграничењем „добијемо нешто јер сада немамо ништа”... 
На једној страни, томе се супротставља огромна већина српског народа и ин-
телектуалаца, што је потврдио тзв. унутрашњи дијалог о Косову и Метохији, а 
јавно признао сâм председник државе. На другој страни, у малодушности, па-
радоксално, предњаче српски државни челници и политички прваци, водећи 
медији „главног тока”, страни и домаћи „агенти утицаја”, унутрашња „пета” и 
„шеста колона”, српска „дубинска држава”, мањина добро позиционираних ин-
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телектуалаца, чак и неки часници САНУ2. Индикативно је да таквих ставова, 
а у аналогним приликама, готово није било код Хрвата, Арбанаса, Бошњака...

Полазишта косовско-метохијске акције требало би да подразумевају сталну 
присутност суштински истините тврдње да је разби-распад СФРЈ био подухват 
Запада и САД у напону снаге и доказивања глобалне хегемоније, те да је задржа-
вање таквог стања у условима њиховог опадања анахроно, нелогично и у супрот-
ности с интересима нових сила и постулатима новог поретка. Посебно би било 
важно инсистирати да је постојање титоистичке покрајине и њене међе према 
централној Србији апсурдно и неодрживо, те да, као тренутна атлантистичка те-
ковина, представља генератор нестабилности. Иако може да изгледа утопистич-
ки, нужно је тражити „враћање историје” на време пред насилну деконструкцију 
СФРЈ као дело САД и Запада, те подсећати да су управо на тај начин доказивали 
надмоћ над Русијом и Кином. Стога, од тих нових сила може да се тражи ревизија 
принципа и реализације поделе југословенске територије, која не би била дуж 
унутрашњих, вештачких, недемократских, никада верификованих, АВНОЈ-ских 
граница република, већ сада у складу с размештајем конститутивних народа 
по насељима према предратном етно-просторном стању (чак и њиховим демо-
кратским изјашњавањем). Уз тај главни принцип, рационално би било користити 
неколико корективних принципа разграничења (првенствено власничког, функ-
цијско-гравитацијског, физичкогеографског, права изласка залеђа на море...), с 
могућношћу формирања територијалних аутономија за енклавски позиционира-
не области конститутивних народа (не и националних мањина!).

У склопу оправданог ревизионистичког приступа (пост)југословенском 
питању, косовско-метохијски проблем не би се ставио ad acta враћањем у окви-
ре резидуалне „Бивше Југословенске Републике Србије”, већ целовитим реша-
вањем српског питања на Балкану, укључујући у „биланс” читаво столеће срп-
ског демографског десетковања, територијалног сажимања и фрагментирања3. 
На основу кључних полазишта, тактичких замисли и стратешких националних 
императива, требало би установити и истрајно спроводити груписане и међу-
собно узрочно-последично повезане краткорочне, средњорочне и дугорочне 
геополитичке императиве.

Краткорочни императиви

Национална воља. – Најхитније, снажном политичком, научно-образов-
ном, културном, медијском и другом иницијативом потребно је постићи мак-

2 Академик Часлав Оцић приредио је два зборника у којима је, уз остало, прикупио ауторске тексто-
ве и интервјуе неколицине академика САНУ у којима они заговарају „одрицање од Косова”, као и 
бурне реакције других академика, СПЦ и бројних интелектуалаца на та залагања, уз подсећање на 
косовско-метохијски опус САНУ. [Оцић 2017: 221–341 и Оцић 2018: 335–572].

3  На аналоган начин и по истим принципима решавала би се и друга питања – првенствено хрватско 
и муслиманско/бошњачко – али уз санкционисање њихове популационо-просторне експанзије на 
српску штету.

Миломир Степић 243

симум националне слоге да Косово и Метохија недвосмислено, неупитно и у 
целини јесу и остају у саставу Србије. На том темељу градио би се висок сте-
пен одговорности и дисциплине појединаца, институција и слојева српског 
друштва – од политичке номенклатуре, економске елите и интелектуалне за-
једнице, до НВО, неформалних група, чак и криминалних кланова. У томе не 
сме бити значајнијих одступања, што је данас готово правило. Не могу државни 
челници да извргавају руглу уставну одредбу да Косово и Метохија предста-
вљају аутономну покрајину Србије и да релативизују Резолуцију 1244 СБ УН, да 
потписују губитничке међународне уговоре и да их дисциплиновано селектив-
но примењују на српску штету, да шаљу лажне, тенденциозне поруке да „нема-
мо ни педаљ Косова”, да искључују Косово и Метохију изјављујући како „Србија 
има мање од 7 милиона становника”, да противуставно предлажу и раде на пре-
даји, подели, територијалној размени, разграничењу, корекцији граница Србије 
у њеном косовскометохијском делу... Не доводећи у питање слободу говора „у 
свој име”, неопходна је већа самоконтрола неких академика САНУ приликом 
неодговорних и некомпетентних изјава како би требало „са елементима досто-
јанства напустити Косово, које de facto и de iure више није у нашим рукама” или 
„а шта бисмо с Косовом и да нам га врате”. Не сме се поновити скандал да се у 
српском гимназијском уџбенику географије Косово и Метохија на више карата 
појављују као независна држава, а да се у уџбенику историје упорно заступа 
теза о илирском пореклу и аутохтоности Арбанаса, а досељавању Срба. Морају 
се окончати нетачне тврдње о „два милиона Албанаца на Косову”, како ће убрзо 
запосести Врање, Топлицу и Ниш, „демографски преплавити Србију”...

„Окупација Покрајине”. – Ако из међународних разлога није разумно про-
гласити, онда би тренутну ситуацију на Косову и Метохији требало практично 
третирати као стање привремено запоседнуте територије или као окупацију. 
Учинак би био већи ако би се то учинило уз сагласност и координацији са са-
везничким силама и чланицама СБ УН – Кином и Русијом. Уосталом, термин 
окупација Покрајине је адекватан, све више улази у јавни оптицај, у својим бе-
седама користи га Патријарх Иринеј, а експлицитно је наведен у Поруци Све-
тог Архијерејског Сабора СПЦ маја 2018. године [Порука... 2018]. Такву одлуку 
није тешко оправдати и образложити – међународна мисија у косовскомето-
хијском делу Србије не врши (нити је икада вршила) поверени мандат. КФОР, 
који de facto представља НАТО под америчким вођством (био је агресор), при-
страсан је, не штити српско становништво, помаже арбанашким наоружаним 
формацијама приликом агресивних акција према Србима и српским области-
ма, изградио је базу Бондстил која има одлике и функцију окупационог пунк-
та... Као „преломну тачку” требало би искористити нелегално стварање тзв. 
косовске војске (под тим или другим називом). ЕУ изразитом већином својих 
чланица признаје тзв. независно Косово и врши притисак на остале државе 
света да изврше признање, у чему предњаче њене најмоћније државе које са 
САД чине „Земље квинте”. Њена мисија ЕУЛЕКС ствара институције и „изгра-
ђује државу” тзв. независном Косову. Такође, она врши опструкцију истраге 
злочина учињених Србима и кажњавања злочинаца, учествује у криминал-
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ним приватизацијама, корупцијским аферама, купопродајама и отимачинама 
српске државне и приватне имовине, толерише званичну употребу евра, док 
многим чланицама ЕУ то није дозвољено. УНМИК, упркос лошој укупној си-
туацији на Косову и Метохији, до безначајности је смањио своје присуство и 
утицај, преобразивши се у „смоквин лист” за антисрпско деловање Запада. Све 
ове „мисије” крше Кумановски споразум и Резолуцију 1244 СБ УН, оспоравају 
српски суверенитет, непосредно помажу арбанашки сецесионизам, врше оп-
струкцију повратка српских прогнаника и не обезбеђују им сигурност, не до-
звољавају повратак дозвољеног броја српских војно-полицијских снага... Шта 
је то друго него окупација?

Одустајање од брзог, „коначног решења”. – Неопходно је хитно окончати 
дијалог с арбанашким представницима о статусу косовскометохијског дела 
Србије. Довољно је, у формату нижих службеника, свести га на привремена 
техничка питања о безбедности српског становништва и њиховом несметаном 
свакодневном животу, привређивању, слободи кретања, социјалној зашти-
ти, лечењу, школовању по наставним програмима Србије... На међународном 
нивоу такође би требало окончати било какав разговор о територијалном ин-
тегритету и суверенитету Србије, иако ће то „наљутити Запад”. То нарочито 
искључује журбу у постизању „историјског договора о раздвајању Срба и Алба-
наца” у складу с варљивим паролама о „миру, стабилности и будућности наше 
деце”, „приливу страних инвестиција”, „отклањању сметњи на европском путу”, 
„отварању приступних поглавља”... Идеја „замрзнутог конфликта” у ствари 
представља пролонгирање, које не би требало тумачити поједностављено и 
примењивати пасивно, већ као офанзивно спровођење бројних мере на реа-
фирмацији суверенитета Србије – од реторичког, пропагандног и дипломатског 
плана, до практичних корака у самој Покрајини. Право значење „замрзнутог 
конфликта” јесте: не решавати косовскометохијско питање брзоплето, у непо-
вољним међународним условима још увек очигледне доминације ненаклоњеног 
Запада, где резултат може бити само мање или више негативан, већ се активно 
припремати за време када прилике буду адекватније, на шта геополитички по-
казатељи очигледно упућују.

Офанзивније деловање на повлачењу признања. – Процес међународног 
уважавања тзв. косовске независности ушао је 2017. године у четврту фазу – 
признавања практично престају и тренд се преокреће, будући да све више зема-
ља повлачи раније дата признања4. Тренутак је да се прекине са страховањем од 
негодовања Запада и опрезним дипломатским наступом, те да се офанзивније и 
бескомпромисније делује према земљама које се колебају и шаљу сигнале да би 
повукле признање не само због исхитрене раније одлуке, међународног права 
или сличних сопствених проблема, већ и због спољнополитичког преусмерава-
ња на руско-кинески колосек. Не би се требало задовољавати обарањем цифре 

4 Фазни процес признања тзв. косовске независности почео је експлозијом признања 2008. године, 
наставио се инерцијом признања 2009–2013. године, потом је уследило успоравање признања 2014–
2016. године и 2017. године ушао у (почетак) повлачења признања [Степић 2018: 32–40].
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признања испод 100 или на мање од 1/2 чланица УН (96). Дипломатску акцију 
логично је усмерити прво на афричке земље које на традицији антиколонија-
лизма отворено испољавају антиамериканизам и антиатлантизам, на једну или 
више великих, многољудних и значајних држава које ће за собом „повући” и 
друге (на пример: Египат), на постјугословенске земље, нарочито оне принуђе-
не на признање (Северна Македонија, Црна Гора) и на неку чланицу ЕУ, наро-
чито после избора 2019. године, када се очекује да ојачају суверенистичке снаге 
(Чешка, Мађарска). Тако је број земаља које признају тзв. косовску независност 
могуће свести на педесетак – махом на САД и Канаду с трансатлантским европ-
ским савезницима, њиховим садашњим вазалима и неоколонијално зависним 
земљама дисперзно распоређеним широм света. Та групација ће у квантитатив-
ном и квалитативном смислу имати много мању глобалну геополитичку „спе-
цифичну тежину” него што је то данас.

Ојачавање српског елемента. – Вишедимензионално оснаживања Срба и 
крајева насељених српским становништвом на Косову и Метохији захтева кон-
тинуитет и додатни интензитет. Пажња би, свакако, требало да буде усмерена 
(и) на пределе „северно од Ибра”, али првенствено на „српска етничка острва” 
у арбанашком „мору”, све до нивоа појединачне породице. У интегралној стра-
тегији, за сваки простор насељен српским становништвом морао би да се пре-
цизно осмисли посебан план у складу с његовим специфичностима (Сиринићка 
жупа је другачија од Грачанице, Гора од тзв. Косовског Поморавља, Велика Хоча 
од Гораждевца, групе и појединачне породице у Приштини од оних у Косовској 
Каменици.... Исто важи за манастире и њихове поседе, који никако не могу да 
опстану по ћосићевски замишљеном „атоском моделу” јер они нису у право-
славној средини и грчкој држави, већ опкољени агресивними, екстремно нетр-
пељивим, милитантним муслиманским Арбанасима. Сходно томе, Српска пра-
вославна црква би у Рашко-призренској епархији требало да се као економски 
субјект организује неофеудално, тј. да врати систем метоха и прњавора, али у 
модернизованом облику. Повратак прогнаних Срба и њихових потомака нужно 
је да се спроводи тако да буде не само максимално безбедан и економски одр-
жив, већ да има и геополитички учинак (у првом реду у сеоска насеља и по прин-
ципу „унутрашњег урастања” и „спољашњег нарастања” [Степић 1999: 47–48]).

Средњорочни императиви

Заустављање „безалтернативног евроатлантског пута”. – У српском на-
ционалном интересу је да што пре „замрзне” активности на прикључењу ЕУ и 
да на минимум сведе сарадњу са НАТО. Њихово доказано антисрпско деловање 
током деструкције СФРЈ, нарочито учешће у покушају сецесије косовскомето-
хијског дела Србије, јесте директан и важан повод. За Србију и очување Косо-
ва и Метохије у њеном саставу спасоносно је напуштање јавно прокламованог 
спољнополитичког симулакрума „Добро ј’тро чаршијо на све чет’ри стране”. У 
ствари, требало би садашњу оријентацију под паролом „идемо у ЕУ и интензив-
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но сарађујемо с НАТО (фактички САД), а с Русијом и Кином имамо веома бли-
ске, пријатељске односе” трансформисати у контра-формулу: „повезујемо се с 
Кином и Русијом, а одржавамо блиске односе с ЕУ и НАТО (фактички САД)”. 
У том преокрету рационално је бити опрезан, поступан и избегавати реакцију 
још увек моћних ЕУ и САД, који могу да „потпале” социјалне тензије, међует-
ничке и унутарсрпске немире, различито мотивисан бунт, „обојену револуци-
ју”, сепаратистичке делатности, агресију из суседства... С друге стране, стање, 
трендови, интерни проблеми и отпор проширењу унутар ЕУ шаљу поруку да 
се пријем Србије не може очекивати у „разумном року”, што ће и међу српском 
популацијом појачавати евроскептицизам. НАТО ће дуже остати чврст ширећи 
„баук руске претње” и њеног „малигног утицаја”, мада се и ту показују пукоти-
не, међу којима је најиндикативније дистанцирање Турске.

Поступање према „слову” важећих, обавезујућих докумената. – У свакој 
прилици, оштро, упорно, некада и ултимативно, потребно је инсистирати на 
враћању косовскометохијског проблема у оквире УН и захтевати доследну 
примену Резолуције 1244 СБ УН. Уместо да смањује своје присуство и улогу, 
од УНМИК-а би у првој фази требало тражити да ојача и у пуном капацитету 
обавља свој мандат. Друга фаза подразумевала би промену састава и формат 
учешћа објективнијих неатлантистичких сила Русије, Кине, Индије, Бразила и 
других, а била би у функцији реафирмације територијалног интегритета Срби-
је. На унутрашњем плану првенство би имало не више ниподаштавање (као до 
сада), него истицање и испуњавање одредби Устава Републике Србије које се 
односе на статус њеног косовскометохијског дела и на територијалну целови-
тост земље. Оштру јавну критику и законске санкције морали би да поднесу по-
литичке институције, државни службеници, утицајни медији и јавне личности 
који га поричу, позивају на кршење, релативизују и исмевају.

Суспендовање (поништавање) досадашњих преговарачких одлука. – У но-
вим међународним околностима и промењеним односима моћи биће оствари-
во сукцесивно повлачење и/или неспровођење одлука донетих „у преговорима 
с Приштином уз посредовање ЕУ”. То се нарочито односи на одбијени, те стога 
непостојећи тзв. Ахтисаријев план из 2006. године, чије се поједине тачке фак-
тички примењују. Важно је учинити нефункционалним и вршити опструкци-
ју споразума о трансграничној сарадњи, интегрисаном управљању границом 
(„административном линијом”) и трајним граничним („административним”) 
прелазима, личним картама, регистарским таблицама и царинским докумен-
тима, „официрима за везу” и другим. Велику „специфичну тежину” имало би 
проглашавање мртвим тзв. Бриселског споразума из 2013. године (заједно с ње-
говим каснијим додацима), који је у потпуној супротности са српским интере-
сима и Уставом Републике Србије. Ако је потребно, то може да се аргументује 
неспровођењем оних тачака које су биле обавеза „Приштине” (на пример: тзв. 
Заједница српских општина5). 

5  У тзв. Бриселском споразуму њен званичан назив је: Асоцијација/Заједница општина у којима 
Срби чине већинско становништво на Косову.
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Релативизовање граничности административне линије. – У погодном 
тренутку појавиће се прилика за уклањање физичких обележја границе (обје-
ката) дуж покрајинске међе („административне линије”), повлачење граничних 
служби, укидање граничних процедура, царине и других симбола који сведоче 
да је реч о две раздвојене и независне политичко-територијалне јединице. На 
међународном плану требало би затражити да у косовскометохијском сектору 
граница Србије са Северном Македонијом, Црном Гором и нарочито Албанијом 
буде стварна међудржавна граница са свим својим обележјима и под надзором 
српских служби. У ту сврху може да се искористи аргумент контроле кретања 
илегалних миграната, заустављања прилива исламистичких ратника, сузбијања 
тероризма, пресецања рута за трговину људима и људским органима, оружјем, 
наркотицима... (Не)пропусност те границе неопходно је чврсто контролисати 
свим расположивим и најмодернијим средствима – сателитски, електронски, бес-
пилотним летелицама, дроновима, али и бројним и добро наоружаним безбед-
носним снагама, те физичким препрекама (како се већ ради у Европи и свету).

Демонстрирање присуства, моћи и притиска војске. – Снажан и више-
струко важан ефект имало би да се на југу и југоистоку централне Србије, дуж 
покрајинске међе, лучно и по дубини позиционирају бројне и добро обучене 
јединице војске и жандармерије. У првом реду то важи за стално присуство де-
лова оснажене 63. падобранске (поново) бригаде ради евентуалног интервени-
сања у заштити манастира, српских усамљених насеља и окружених етничких 
целина јужно од Ибра. Концентрација у касарнама и на терену била би у близи-
ни „капија” у „зидинама” косовскометохијске „макро-тврђаве” Балкана, а ради 
евентуалног ангажовања на кључним војнокомуникацијским правцима где се 
налазе садашњи „интегрисани прелази”. Те позиције су у Тутину (према језеру 
Газиводе, тј. Рибарићима, Брњаку), у Новом Пазару (према прелазу Рајетиће/
Извор на путу према Звечану), у Рашкој (према Јарињу у Ибарској клисури), 
у Куршумлији (према Мердару и Преполцу), у Медвеђи (према Мутиводама /у 
смеру Приштине/, Свирцу /у смеру Косовске Каменице/ и Тулару /у смеру Ба-
тлавског језера, тј. Подујева и Приштине/), у Бујановцу и Врању (према Кон-
чуљској клисури и Великом Трновцу, укључујући и арбанашки „panhandle Бре-
зница–Муховац између Врања и покрајинске међе), у Прешеву (према прелазу 
Мучибабе у смеру Гњилана, те према липковском арбанашком побуњеничком 
„осињаку” на северу БЈРМ / Северне Македоније).

Реконституисање српске цивилне заштите. – У српским крајевима, оп-
штинама и насељима на Косову и Метохији потребно је на (не)формалан начин 
поново организовати масовну, свеобухватно конципирану и широко поставље-
ну цивилну заштиту. Она би, поред мирнодопске (помоћ приликом елементар-
них непогода и сл.), имала и безбедносну улогу (осигуравање јавних окупљања, 
превенција „понављања 2004.”, брзо реаговање на покушај масовног арбанашког 
упада у српске крајеве...). Посредством друштвено-спортских активности (кам-
пови у природи, извиђачи, оријентиринг, стрељаштво, ловачка друштва, бори-
лачке вештине...) могуће је повећавати организациони ниво, брзину деловања, 
ефикасност, физичку спремност и оспособљеност за отпор. Функционисање би 

КиМ: српски геополитички императиви



248

требало да буде интегрално и умрежено, те у непосредној координацији с бе-
збедносним капацитетима Србије.

Компромитација косовских „привремених институција”. – Веома је важно 
стално подсећање домаће и светске јавности и доносилаца одлука да је тзв. неза-
висно Косово „немогућа држава”, да је натогеног порекла, да је настала кршењем 
међународног права, да је резултат унутрашње терористичке побуне и спољашње 
оружане агресије, да Арбанаси као национална мањина немају право на самоопре-
дељење... Водећи арбанашки политички представници морају бити стигматизовани 
као општепознати, али због политичких потреба Запада неоптужени и неосуђени 
терористички команданти, исламистички екстремисти, криминалци, злочинци... 
Не би смело да престане указивање на некомпетентност, корумпираност, етнич-
ку искључивост и пристрасност наметнутих политичких, образовних, културних, 
научних, здравствених, управних, судских и других институција тзв. независног 
Косова. Сходно томе, императив српским представницима и службеницима јесте 
да их напусте (првенствено тзв. Владу и Скупштину како не би давали легитими-
тет) или да њихово коришћење сведу на најмању меру, а да их поново успоставе у 
оквиру интегралног државног система Србије. Српско бирачко тело не би смело 
да учествују у изборном процесу сецесионистичке косовске творевине, већ Срби-
је. Посебан акцент оспоравања био би стављен на полицију, њихове специјалне 
јединице и посебно на тзв. Косовске безбедносне снаге које на нелегалан начин 
прерастају у војску (под тим или неким еуфемистичким називом). Томе ће допри-
нети изношење бројних доказа да су криминализоване, антисрпске, у функцији 
великоалбанског експанзионизма и формиране на исламистичко-терористичким 
основама и с истим циљевима, те да је њихово постојање и деловање опасно за мир 
и стабилност читавог Балкана. У том смислу, могуће је анимирање суседа, па чак, 
у постатлантистичкој балканској будућности, и формирање антивеликоалбанског 
савеза, тј. коалиције Србије, Црне Горе, Северне Македоније и Грчке са циљем да се 
онемогући стварање тзв. Природне Албаније. [Степић 2012: 179–180]

Питање постојања Бондстила. – Приближава се повољан timing за по-
кретање политичко-дипломатске офанзиве против постојања базе „Бондстил” 
као симбола окупације косовскометохијског дела Србије, „сигурне куће” за ар-
банашке терористе пре и после акција у северном делу Северне Македоније и 
места где се припрема(ла) нелегална тзв. косовска војска. Она представља ва-
жну тачку за америчку (и арбанашку) контролу не само балканске „Централне 
области”, „Територијалног језгра” и „Геополитичке макро-тврђаве”, који имају 
континуиран значај, већ и „геополитичког четвороугла” Кончуљска клисура 
– Бондстил – Качаничка клисура – Кумановско-прешевска повија, круцијал-
ног у савременом геостратегијском контексту [Танасковић и др. 2001: 34]. Ради 
остварења овог средњорочног приоритета потребно је мотивисати Русију јер 
је Бондстил” инструмент за угрожавање гасоводних траса и заустављање њене 
балканске „осовине пријатељства” као „недостајућег вектора” неоевроазијске 
геополитике [Степић 2014: 111–131]. Још више та америчка база угрожава ин-
тересе Кине за безбедним функционисањем правца Пиреј – Солун – Скопље – 
Београд – Будимпешта као „кичме” иницијативе „Кина+16”, тј. карике која спаја 
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европски фрагмент копненог Новог Пута свиле и Поморског Пута свиле за 21. 
век. На тај начин она доводи у питање читаву иницијативу Појас и пут, односно 
„Свилену (геополитичку) концепцију” [Stepić and Zarić 2016: 452].

Дугорочни императиви

Стратешка преоријентација земље. – Прворазредни национални интерес 
јесте праћење промена глобалних односа моћи и поступно, а у критичном мо-
менту („тачки прелома”) и потпуно – политички, економски, културно и наро-
чито геополитички и геостратегијски – преоријентисање земље на евроазијски 
курс. Досадашња дволична политика и бројна „стратешка партнерства”, али с 
несразмерним приклањањем Западу, очигледно постају све неодрживији. Шта-
више, и за јасно постјугословенско профилисање српског националног иденти-
тета корисно је демистификовати апокрифну тезу, која се приписује Св. Сави, 
да Србија, Срби и српске земље представљају „исток Запада и запад Истока”. То 
детерминистички упућује на привидно могућу и корисну формулу и–и, која, у 
ствари, прераста у губитничку еквидистанцу ни–ни. На једној страни, САД и 
ЕУ све чине против српских интереса (лакмус-папир су Косово и Метохија) и 
стално испоручују нове захтеве за неизвестан пријем у евроатлантско окриље. 
На другој страни, због прозападне политике, истрајавања на „путу у ЕУ” по 
сваку цену и веома интензивне сарадње с НАТО (све, изузимајући формално 
чланство), Русија и Кина су према Србији опрезне и неповерљиве. Парадокс је 
да баш оне, као две чланице СБ УН, не само инсистирају на поштовању Резо-
луције 1244, него и чине језгро другог, антиатлантистичког пола на глобалном 
плану. Стога је неопходно да се српски чинилац на Балкану „ослободи из замке” 
у којој се налази, онемогућен да се реши рецидива титоистичког југословенства 
и несврстаности, те да своје „геополитичко понашање” усклади с објективном 
позицијом да је (само) „запад Истока”.

Враћање Косова и Метохије под фактичку контролу Србије. – У ново-
створеној „реалности”, која подразумева даље глобално јачање српских патрона 
Кине и Русије, а релативно опадање српских опонената САД и нарочито ЕУ, 
на Балкану односи могу да се радикално промене, чак и потпуно преокрену. 
Стога није искључено да се арбанашким сецесионистима прекине подршка ми-
сија КФОР, УНМИК и ЕУЛЕКС, те да се оне укину, повуку или трансформишу. 
Њихова структура и деловање могу да се промене у смеру потврде и очува-
ња суверенитета Србије. У тим условима, Србија има прилику да с „источном 
међународном заједницом” (Русија, Кина, Индија...) разради повратак Косова 
и Метохије под своју de facto контролу (de iure већ постоји по Уставу Србије, 
Резолуцији 1244 СБ УН и међународном праву). Често се може чути, чак и из 
стручних кругова, да је то „призивање рата” за који Србија „нема синова за жр-
твовање”, мада није неизбежно да се то учини невојним путем.

Правно и политичко-територијално десубјективизовање Косова и Мето-
хије (и Војводине). – Упоредо с враћањем под своју фактичку контролу, Србија 

КиМ: српски геополитички императиви



250

би, користећи дефанзиву Запада, требало да укине статус територијалне ауто-
номије за Косово и Метохију (и Војводину) јер је она у титоизму настала као 
антисрпска творевина и ради „обуздавања” Србије. Са становишта српских ин-
тереса, не постоји ни један разлог да се статус аутономне покрајине задржи, јер 
може да се обнови њен деструктивни потенцијал. Нужне су бројне систематске 
(и системске) мере за поништавање последица вишедеценијског постојања по-
крајине (хало-ефект покрајинске међе, поарбанашени и неоправдано „косови-
зовани” географски називи, одвојен економски систем, одомаћена реторика и 
терминологија као што је „Косово” /без Метохије/, „Косово и Србија”, „Косов-
ско Поморавље”, „Косовари”...). Уместо (две) покрајине и инвалидног „ужег” 
дела, у редефинисаној Србији постојала би два нивоа власти и политичко-те-
риторијалног организовања – државни и општински. Евентуално би се устано-
вио и средњи – регионални – с великим бројем (12–13), а малим овлашћењима 
региона, далеко од федералних или покрајинских [Степић 2002: 127–147].

Арбанашки (и хрватски) чинилац као „жртвено јагње”. – Арбанаси и Хр-
вати током Другог светског рата, титоистичке и посттитоистичке Југославије, а 
нарочито у време атлантистичке доминације после слома СФРЈ, у геополитич-
ком и другом смислу су веома профитирали на рачун Срба и српског простора. 
Они, једни с југа, а други са запада, били су главни „обуздавачи” српског чини-
оца, и то најдиректније на три начина: етноцидним (чак геноцидним) физич-
ким елиминисањем и принудним верско-националним преобраћањем српског 
становништва, насилним заузимањем српских области и просторно-популаци-
оном супституцијом, те политичко-територијалним конституисањем и омеђа-
вањем тако да обухвате не само сопствени, него и знатан део српског простора. 
Стога, арбанашки и хрватски чинилац морају се третирати као „реметилачки 
фактор” и постати „жртвена јагњад” [Дугин 2004: 194] у реализацији евроа-
зијске концепције која ће на Балкану заменити атлантистичку. Једини прави, 
опипљив, ефикасан и за будућност опомињући губитак којим би арбанашки и 
хрватски експанзионизам био санкционисан јесте одузимање заузетих српских 
земаља и повратак тих области не само под популациону, већ и под политичку 
српску контролу и унутар граница једне или више српских политичко-терито-
ријалних јединица. Истовремено, неопходно је сталном дипломатском, науч-
ном и медијском активношћу указивати да су намере арбанашке (и хрватске) 
геополитике стратешки прозападно, проталасократски оријентисане, како се 
не би десило да они постану „прелетачи” на кинеску и руску страну (више пута 
су већ доказивали да су склони утилитарним коперниканским обртима у уну-
трашњој и спољној политици).

„Обуздавање” арбанашког (и хрватског) чиниоца територијалним сажи-
мањем и фрагментацијом. – Арбанашког геополитичког „играча” на Балкану 
нужно је превентивно свести само на (федерализовану) Албанију, можда и без 
Скадра. Тако би се пресекао главни арбанашки експанзионистички „Дримски 
вектор” од Јадрана ка Косову и Метохији као „срцу” Балкана. Такође, хрватског 
атлантистичког експонента требало би свести на смањену (федерализовану) 
Хрватску на начин да њена територија више нема улогу „геополитичке чељусти” 
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[Степић 2001: 341] чији облик, према хрватском схватању, детерминистички 
диктира „одгризање” и „гутање” српских области западно од Дрине и Дунава. 
Ако се таква просторна редукција не изврши, арбанашка (и хрватска) мегало-
манија била би фактички награђена и у погодној историјској прилици би се 
поновила (на пример: великоалбанско ширење према Рашкој области, Топлици, 
Врањској котлини..., а великохрватско према западном делу Републике Српске 
и Бањалуци, Источној Херцеговини, Семберији, Срему, Бачкој...). То не значи 
војно-демографски реваншизам због српских страдања током 20. и почетком 
21. века, већ сузбијање два синхронизована механизма расрбљавања Балкана и 
враћање на „природно стање ствари”.

Српски чинилац од аутсајдера атлантизма до фаворита евроазијства. – 
На новом, евроазијски устројном Балкану српски чинилац постао би „геополи-
тички повереник” Русије и Кине. Ту улогу не би добио само зато што се упорно, 
по цену великих жртава и првенствено ради сопственог опстанка супротставио 
униполарном поретку у време највеће америчке моћи, већ зато што га одликују 
континентализам, припадност евроазијској Православној цивилизацији, прво-
разредан географски положај, респектабилни просторни габарити и доказана 
поузданост као јединог регионалног партнера новим водећим глобалним акте-
рима. Стога би се управо према њему, а не према неком другом балканском ак-
теру, усмериле кључне геополитичке конекције – како „осовина пријатељства” 
из Москве, тако и „свилена нит” из Пекинга. Да би вршио поверену „мисију” 
српски чинилац би требало да буде не само вољан, него и спреман, што под-
разумева неколебљивост, бескомпромисност, (само)дисциплину, капацитет 
(просторни, демографски, научни, организациони...), вишедимензионалну сна-
гу (идеолошко-националну, економску, војно-безбедносну...) и геополитичку 
„кондицију” (истрајно балканско лидерство, контрола суседа, држање атланти-
стичких „прстију” даље од Балкана...). Такав српски „играч” на Балкану, с још 
јачим евроазијским савезницима него што су данас, сасвим сигурно би решио 
косовскометохијски проблем.

Косово и Метохија у интегралној српској држави. – Фактичка реинтегра-
ција Косова и Метохије може да се постигне парцијално, тј. у границама рези-
дуалне АВНОЈ-ске Србије, али би пацификовање арбанашког експанзионизма 
(и других аспирација) било дугорочније у склопу целовитог политичко-терито-
ријалног решавања српског питања. Оно би се постигло посредством српско-
-руске/кинеске „симбиозе интереса”, а за основу би имало просторни размештај 
српског становништва по насељима у СФРЈ пре њеног разби-распада [Đurić i 
dr. 1993], уз уважавање српског приватног и црквеног земљишног власништва. 
У ширем смислу, интегрална српска држава – Српска Федерација – обухватала 
би и просторе српских отуђених верско-регионалних варијетета, тј. „инстант-
-нација” насталих (нео)хабсбурговским6 титоистичким „етно-инжењерингом”. 

6 В.: Теодора Толева, Утицај Аустроугарске империје на стварање албанске нације, „Филип Вишњић”, 
Београд 2016. и осврт Бојана Драшковића у овој књизи на семинално дело ове, нажалост прерано 
преминуле, бугарске историчарке. 
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Истовремено, она би омогућавала превазилажење индукованих српских геопо-
литичких хендикепа. Међу њима свакако највећи јесте непостојање излаза на 
море, који би морао да буде хидрогеографски широк, еколошки одржив, сао-
браћајно функционалан, економски ефикасан и војно-безбедносно одбрањив 
(с обзиром на етно-посторне датости, могао би да буде не на једном, већ на два 
сектора).

* * *
Иако сваком, а нарочито геополитичком предвиђању прети Касандрино 

проклетство, без научно утемељене прогностике и сценаристике нема нацио-
налне стратегије. Никада се неће „допловити до обале” [Оцић 2015: 12] ако се 
буде бежало од ризика и страховало од приговара да је стратегологија, у ствари, 
слична прорицању судбине, блиска „теорије завере” и у губитничком сукобу с 
неизвесном стварношћу... Али, геополитичка наука учи да нема ништа промен-
љивије од балканских реалности – добијања и губљења територија, редефини-
сања граница, сучељавања интереса, смена победника и поражених, успона и 
падова доминације великих сила. Историја потврђује да су на Балкану обрти не 
само могући, него и очекивани. Ићи им у сусрет – питање је опстанка.
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SUMMARY: The civilizational and geopolitical incompatibility of the Serbian factor and the 
West excludes the possibility of returning Kosovo and Metohija under factual control of Serbia in 
cooperation with the EU and NATO. Therefore, the striving for a quick solution is not worthwhile. 
Instead, what is needed is an active engagement in the context of a so-called frozen conflict, until 
the process of the multipolarization of the world ends up in neobipolarism. Within that process, 
changes in the Balkans are inevitable: their deatlantisation will be followed by the establishment 
of a (neo) Eurasian sub-order. This will result in a more favourable state of affairs for Serbs and 
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Serbian lands: even greater influence on the part of Russia and China, change of the intra-regional 
„geopolitical architecture,” transformation of the Serbian factor from an outsider into a favourite, 
and changes of the present „inadequate borders.” In the changed geopolitical environment, the reso-
lution of the Kosovo-Metohija problem in line with Serbian interests would be more effective if it 
were realized through a comprehensive resolution of the Serbian issue – the formation of an integral 
Serbian state. To that end, it is necessary to establish basic starting points and tactical and strategic 
imperatives, and to persistently implement them as grouped, interrelated short-term, medium-term 
and long-term geopolitical priorities.

KEY WORDS: deatlantisation of the Balkans, (neo)Eurasian sub-order, integral solution, geo-
political priorities, Kosovo and Metohija, Serbian state
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WORDS, WORDS, WORDS

Kosmet or Kosova? Kos and Kosovo, metoh and Metohia. Other toponyms. An-
throponyms. Names and (territorial) claims.

THE LAND

Location: border region. Area: comparatively small, but „dense”. Natural Re-
sources. Geoeconomics. Geopolitical importance. Perception of the space: geopiety. 
(Sub)regional boundaries: spatial organization.

THE PEOPLE

Number. Dynamics: demographic explosion and its consequences. Density. Age. 
Sex. Other structures: occupational, ethnic, linguistic, confessional, educational, ur-
ban, rural, health, literacy... Migrations. Comparative view. Population policies: prob-
lems of demographic transition. Census boycott: politicization of statistics.

THE PAST

The Age of Ascent. The Age of Tribulation. The Age of Migrations. The Age 
of Oppression. The Age of Restoration. The Age of Communism. Archaism: Past in 
the Present and Future. Legacies of the Past: Negative and Positive. Pre-modernity, 
Modernity and Post-modernity: cummulation of the problems. Undigested History.

Напомена: Први део (стр. 341 до 345) рада: Časlav Ocić, Kosovo and Metohia: 
Investing in Ethnicity, in: Discourse on Multilingual Cultures. Popular Culture, Society and 
Arts: Literature, Linguistics, Economics, edited by Yuichi Midzunoe, Taga Shupan; Tokyo 
1999, pp. 341–364. Прештампано у: ЗМСДН, бр. 120, стр. 331–334 као: Kosovo and 
Metohia Issue – Research Proposal.
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THE PRESENT TIME-CONTEXT

World: globalization. Western Europe: integration. Central and Eastern Europe: 
(post-communist) transition. Yugoslavia: breakup/disintegration of the state and 
country, war ...

Serbia: sealed from the outside (UN and US economic sanctions) and from the 
inside (avoidance of the modernization reforms).

SOCIAL SPACE AND SOCIAL RELATIONS

Ethnicization of social relationships. Social space: sociofugal and sociopetal. 
Dualism and social density. Social stratification. Social mobility. Polarization. Domi-
nance pattern. In-group exclusivity. In-group non-transparency: walls - real and sym-
bolic. Command system and group cohesiveness. Compliance. Discipline: subsocial 
control. Ostracism. Shame. Hypocrisy. Mimicry. Detribalization process. Sociopathy: 
criminalization (ethnic Mafia). Social inhibition. Tensions. Neighbour images: stereo-
types and (reflected) self-stereotypes.

ECONOMIC (UNDER)DEVELOPMENT

Level and structure of Region’s development. Regional disparities. Interregio–
nal economic flows. Regional policy: goals and methods, costs and re sults, goals and 
achievement. Efficiency problem. Failure of the Positive Discrimination (,,Affirmative 
Action”) Model. Autarky and autarchy. Privileges of the nomenklatura. Redistribu-
tion and parasitism. Psychic income: investing in ethnicity. Separatism: economic and 
political. Unemployment. Poverty. Conspicuous consumption. Black market. ,,Black” 
(parallel) state: double taxation. Carrying capacity: economic emigration.

CULTURAL LANDSCAPE

Multiculturalism. Cultural boundaries and cultural ambivalence. Elements of 
cotradiction: cross-cultural influences. Territorial subculture. Tradition and moder-
nity. Universalism–particularism. Work culture. Symbols. Taboos.

RELIGION

Religiosity. Clericalism. Christianity and Islam – interconfessional relations. Re-
ligion and politics

LANGUAGE

Languages characteristics. Mutual linguistic influences. Dositej Obradovic’s attempt 
to reform the Albanian alphabet. Toponomastics. Diglossia. Polyglotism. Ethnic slurs: 
ethnophaulism. Language and politics: glottopolitics.
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EDUCATION

Age structure of the population and education. Elementary schools. Secondary 
schools. University. Departments and faculty staff. The number and structure of stu-
dents. Politicization of the University. Diploma Disease.

IDEOLOGY AND POLITICS

Politicization. Polarization: ethnic political parties and organizations. Political 
power structure. Nepotism, clientism, bribery, corruption, parasitism of the pseudo-
elite. Public opinion. Legacy of communism. (High) level of ethnic political aspira-
tion. Euphoria and hostility. Disappointment and frustrations. Political emigree acti–
vity. Organized crime and politics. Autonomy. Secessionism.

GEOPOLITICS

Ethno-contact zone. The Balkans geopolitical knot. Multiethnic equilibrium in 
Kosovo and Metohia and the stability of the Region.

LAW

Un/written Law: decisions of zoti te shtepise (pater familias), kuvendas, kanuns (The 
Canon of Leke Dukagjini), pleqnias. Besa: the pledged word. Dorzonia. Adjudication.

Retaliation: vendetta. Dushan’s Code. Immigrants from Albania: citizenship 
problem.

Ownership: problems of privatization. Law and politics: minority rights, human 
rights or the right to secession.

FAMILY AND HOUSEHOLD

Group absolutism, group identification and group solidarity (viscidity). Extend-
ed family, clan, phratry and tribe. Sororate. Levirate. Pro-natalist behaviour. Famillial-
ism. Androcracy. Patriarchy.

MULTIETHNICITY

Source of conflicts and the element of disintegration of the state and society. 
Factor of cooperation. Precondition for creative cross-cultural enrichment process. 
Ethnocentrism and social integration, Interethnic communica tion.

IDENTITY

Individual and collective identity. Strong, almost exclusively, ethnic identifi-
ca- tion. The Kosovo pledge - The cornerstone of Serb identity. Inventing tradition  
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Illyrianism: the problems of interpretation. Limes. Identification with the agressor: 
The Jannisaries phenomenon. Overall crisis and the identity problem. Identity crisis 
in post-Titoist Yugoslavia.

PARALLELISM

(Self)isolation. Inward projection: endo-conviviality. Avoidance of contacts. Co-
presence. Silent trade. Working together in silence. Co-action tendencies - convergence 
or divergence? Who is right in the case of the Kosovo parallels - Euclid or Lobachevski?

CONFLICT

Conflict of interests. Conflict of values. Conflict of identities. Credibility crisis. 
Ethnic aversion: biases and prejudices. Antagonisms. Ethnoexpansionism. Forced Al-
banization and Islamization. Ethnic cleansing. Assimilation. Ostracism (blacklists of 
the ,,collaborateurs”). Terrorism. Repression. Mass manipulation. Role of the media. 
Propaganda and lobbying. A/polemity: from armistice to war?

COOPERATION

General politicization of ethnicity as a hindrance to communication. Coopera-
tion at work. Trade. Business (particularly underground economy). Cooperation in 
criminal activity.

VOJVODINA AND KOSOVO-METOHIA: A COMPARISON 
INSTRUMENTALIZATION OF KOSOVO AND METOHIA

In the ex-Yugoslavia. By the Great Power(s) (International Community) and by 
neighbours.

,,FUTURE STATUS”

Substantial autonomy. Global interdependence and provincial independence.
(Un)conditional independence - Domino effect: Western Macedonia, Eastern Monte-
negro, Republika Srpska, Republic of Serbian Krayina, Istria, Transylvania, Catalonia,
Bask Countries, Corsica, South Tyrol, Ireland, Transdnyestria, Nagorno Karabakh, 
South Ossetia, Abkhasia, Chechnya, Northern Cyprus, Kurdistan, Tibet, Taiwan, 
Xingkyang, Tamil Elam (Sri Lanka), Kashmir, Southern Thailand...

PROSPECTS

The Balance of fear and/or dialogue. From struggle to co-existence. Divided re-
sponsibility.

KOSOVO – BETWEEN LEGEND(S) AND REALPOLITIK

МОДЕЛИ ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ ЕПАРХИЈЕ РАШКО-ПРИЗРЕНСКЕ  
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

ВЕЛИБОР ЏОМИЋ
otacvelibor@gmail.com

САЖЕТАК: Епархија рашко-призренска Српске Православне Цркве има своју хиљадуго-
дишњу канонску јурисдикцију на читавој територији Косова и Метохије. Она се од 1999. године 
нашла у положају какав није забележен у њеној хиљадугодишњој историји. Током претходних го-
дина у преговорима између представника Републике Србије и Привремених институција самоу-
праве из Приштине уз посредовање Европске уније постављало се питање правне заштите култур-
ног наслеђа или „манастира и цркава” Епархије рашко-призренске Српске Православне Цркве. У 
раду се анализирају до сада познати и примењивани модели правне заштите који су познати као 
јерусалимски, цариградски, светогорски и ватикански модел, као и тзв. екстериторијални модел. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Српска Православна Црква, Епархија рашко-призренска, Република Ср-
бија, Албанци, међународна заједница, преговори, модели правне заштите

Од закључивања тзв. Бриселског споразума 19. априла 2013. године до данас 
је с различитих релевантних домаћих1 и међународних адреса2 више пута у 
јавности помињано питање правног регулисања статуса „имовине” или „обје-
ката” СПЦ на Косову и Метохији или „културног наслеђа на Косову и Мето-
хији”. Ово питање је на готово идентичан начин дефинисано и у нацртима 

1 Председник Републике Србије Александар Вучић је 7. августа 2018. године на конференцији за ме-
дије изјавио: „Тражићемо решавање питања личне, приватне имовине Срба, имовине СПЦ, имо-
вине у власништву привредних субјеката регистрованих у централној Србији изван Косова и др-
жавне и друштвене имовине Србије на Косову”, [Политика, електронско издање, 7. август 2018,  
http://www.politika.rs/sr/clanak/408759/Vucic-Nema-lakog-ni-bezbolnog-resenja-za-Kosovo-i-Metohiju, 
10. мај 2019].
Председник Вучић је на 4. конгресу лидера света и традиционалних религија у Астани 10. октобра 
2018. године „позвао верске лидере на заштиту манастира и цркава Српске Православне Цркве на 
Косову и Метохији, које су под сталном претњом оних који не верују у цивилизацију и културно 
наслеђе”, портал Радио-телевизије Војводине, 10. октобар 2018.
http://www.rtv.rs/sr_ci/politika/vucic-pozvao-verske-lidere-na-zastitu-manastira-i-crkava-spc-na-
kosovu-i-metohiji_956906.html, 10. мај 2019.

2 О истој теми је директно говорио и Метју Палмер, заменик помоћника америчког државног секре-
тара. Он је 20. октобра 2018. године за РТС изјавио: „Сваки договор би по природи морао да буде 
вишедимензионалан. Имао би и безбедносни апект, и политичку и економску компоненту и нешто 
о имовини Српске Православне Цркве на Косову, и о Газиводама, и о Трепчи” [портал Радио-теле-
визије Србије, 20. октобар 2018.
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/politika/3295300/palmer-za-rts-sto-pre-do-dogovora-beograda-
i-pristine-nema-crvenih-linija.html, 10. мај 2019].
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разних преговарачких докумената, а посебно изјава учесника у преговарач-
ком процесу3. 

Питању правне заштите Епархије рашко-призренске на Косову и Мето-
хији до сада није посвећивана дужна пажња, а несумњиво је реч о питању од 
највећег значаја за српски народ и Републику Србију. Уочљиво је да се не пре-
цизира шта се подразумева под субјектом правне заштите у овом случају и у 
ком државно-правном оквиру треба заштити „објекте СПЦ” или „културно 
наслеђе” на Косову и Метохији. Да ли је, наравно, могућа заштита духовног и 
културног наслеђа од оних, како је навео председник Републике Србије Алек-
сандар Вучић у Астани 10. октобра 2018. године, „који не верују у цивилизацију 
и културно наслеђе”4?

Неопходно је да се укаже да се под субјектима правне заштите не може 
подразумевати само неколико „објеката СПЦ од великог културног значаја” 
попут Пећке Патријаршије, Високих Дечана, Грачанице, Богородице Љевишке 
и сличних. Српска Православна Црква на Косову и Метохији је оличена у Епар-
хији рашко-призренској коју не чини само неколико објеката него епископ, 
свештенство, монаштво, верни народ, црквене установе, архијерејска намесни-
штва, црквене општине, парохије и, наравно, „објекти” и то преко 1600 цркава 
и манастира, црквишта и манастиришта, гробаља и гробљишта и сва непокрет-
на и покретна црквена имовина на Косову и Метохији5. 

3 Вечерње новости су 9. августа 2018. године објавиле текст под насловом Тражимо неограничену за-
штиту за манастире. Према информацијама које државни органи Републике Србије нису деман-
товали, овај дневни лист је навео да ће у дијалогу с Приштином о свеобухватном решењу Београд 
инсистирати на посебном положају СПЦ у покрајини кроз признат положај СПЦ на Космету, као 
и да се „на неограничен период задржи правни режим заштите за 44 објекта који представљају 
специјалне зоне српске културне и верске баштине”.
[http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:742893-Trazimo-neogranicenu-zastitu-
za-manastire, 10. мај 2019].
Марко Ђурић, директор Канцеларије за Косово и Метохију у Влади Републике Србије, преко твите-
ра је објавио да је „не само наша делегација у Бриселу покренула питање заштите српске културне 
и духовне баштине на Косову и Метохији већ је председник Вучић званичницима ЕУ предочио и 
сасвим конкретан план који нашој Цркви гарантује апсолутну заштиту”. Ђурићеви наводи су обја-
вљени у тексту „Београд покренуо питање заштите српских манастира на Косову: Бриселу предста-
вљен конкретан план”, [Телеграф, електронско издање, 29. септембар 2018.
https://www.telegraf.rs/vesti/politika/2995225-beograd-pokrenuo-pitanje-zastite-srpskih-manastira-na-
kosovu-briselu-predstavljen-konkretan-plan-foto, 10. мај 2019].
Екипа Вечерњих новости је објавила текст под насловом „Заштита за 44 светиње и споменика” с на-
поменом да је реч о плану Београда којим се тражи заштита за 44 објекта који представљају специ-
јалне зоне српске културне и верске баштине и да положај СПЦ буде признат на Космету”, [Вечерње 
новости, електронско издање, 10. октобар 2018.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:754038-NOVOSTI, 10. мај 2019].
Последњи у низу је наводни Нацрт споразума између Београда и Приштине у тексту под насловом 
„Процурео документ у коме се детаљно наводи под којим условима и на који начин ће Србија при-
знати Косово”, [Еспресо, електронско издање, 1. фебруар 2019. 
https://www.espreso.rs/vesti/politika/345195/srbija-daje-presevo-i-medvedju-ali-dobija-sever-procureo-
dokument-u-kome-je-detaljno-podeljeno-kosovo, 4. мај 2019].

4 „Вучић позвао верске лидере на заштиту манастира и цркава СПЦ на Косову и Метохији” [портал 
Радио-телевизије Војводине, 10. октобар 2018.
http://www.rtv.rs/sr_ci/politika/vucic-pozvao-verske-lidere-na-zastitu-manastira-i-crkava-spc-na-
kosovu-i-metohiji_956906.html, 10. мај 2019].

5 Детаљније у: В. Џомић, Шта је СПЦ на Косову и Метохији и зашто је од 2008. године искључена из 
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Под „културним наслеђем” на Косову и Метохији се једино може подразуме-
вати свеукупно културно материјално (покретно и непокретно) и нематеријално 
културно наслеђе које није само везано за Епархију рашко-призренску Српске 
Православне Цркве него и за Републику Србију, али и друга правна и физичка 
лица која су власници и држаоци културних добара на Косову и Метохији.

До сада је познато више правних модела за заштиту одређених светиња 
или регулисање правног положаја Цркве или неке верске заједнице. Реч је о 
јерусалимском, цариградском, светогорском и ватиканском моделу. Све чешће 
се помиње и тзв. екстериторијални модел. Да ли је неки од ових модела прихва-
тљив за Републику Србију и Српску Православну Цркву? 

ЈЕРУСАЛИМСКИ МОДЕЛ

Јерусалимски модел у данашњем правном оквиру и изразу је нормиран 
актом о међусобном разумевању различитих цркава и верских заједница, по-
знат као Status quo. Наведеним правним актом је регулисано питање коришће-
ња верских објеката у Јерусалиму и Витлејему док остала Света места у Израелу 
и Палестини њиме нису обухваћена. 

Турски султан Осман III је 1757. године први увео ово питање у османски 
правни поредак. Том приликом је нормирано да представници различитих ве-
роисповести у Јерусалиму и Витлејему, који су поседовали или су заједнички 
користили одређена Света места, без сагласности осталих нису могли ништа 
променити у Светим местима, нити, пак, предузимати активности које би на-
рушиле постојеће нормиране односе. Други султански ферман је издат 1852. 
године, а трећим из 1853. године су потврђене одредбе фермана из 1757. године. 
Британски државни службеник Лионел Каст [Cust 1980] је 1929. године сачинио 
сажетак овог важног документа.

У случају Косова и Mетохије, jерусалимски модел није прихватљив зато 
што је реч о правном акту који уређује својинскоправне односе и начин кори-
шћења, првенствено богослужења и одржавања у светињама, између различи-
тих цркава и верских заједница и то искључиво у Јерусалиму и Витлејему, а не 
у читавом Израелу и Палестини. На Косову и Метохији није спорно питање 
својинских права над сакралним објектима Српске Православне Цркве, Римо-
католичке цркве и Исламске заједнице. Јер, јасно је да Исламска заједница на 
Косову и Метохији не полаже и не истиче никакво своје право над Пећком Па-
тријаршијом или Грачаницом нити, пак, Епархија рашко-призренска полаже и 
истиче неко своје право над неком џамијом. 

С друге стране, овај, изворно османски феудални модел из 18. века, није 
применљив у 21. веку када постоји међународно право које се све више „угра-

преговора о Косову и Метохији? [портал Нова српска политичка мисао, 21. септембар 2018.
http://www.nspm.rs/kosovo-i-metohija/sta-je-spc-na-kosovu-i-metohiji-%E2%80%93-i-zasto-je-od-
2008.-crkva-iskljucena-iz-pregovora-o-kim.html?alphabet=l, 4. мај 2019].
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ђује” у национална државна законодавства и које има примат над националним 
државним законодавствима. С треће стране, Турска је и некада и сада неспорно 
била држава, као што је и Израел данас држава. У конкретном случају, за нас 
јерусалимски модел не би било прихватљив ни због тога што би у састављању 
таквог евентуалног документа учествовала и тзв. Република Косово коју Репу-
блика Србија и Срби не признају и коју не могу признати као државу на окупи-
раном делу своје територије.

ЦАРИГРАДСКИ МОДЕЛ

Цариградски модел је настао 1923. године на основу Конвенције о размени 
грчког и турског становништва с протоколом од 30. јануара 1923. године [Стој-
ковић 1998: 155–161], Уговора о миру с Турском од 24. јула 1923. године [Стој-
ковић 1998: 162–181], Конвенције о границама Тракије од 24. јула 1923. године 
[Стојковић 1998: 181–184], Протокола о неким концесијама датим у Отоман-
ском царству и Декларације од 24. јула 1923. године [Стојковић 1998: 185–189], 
Протокола о евакуацији турских територија окупираних од стране британских, 
француских и италијанских снага од 24. јула 1923. године [Стојковић 1998: 189–
191], Протокола о територији Карагачу и острвима Имброс и Тенетос од 24. јула 
1923. године [Стојковић 1998: 191–192], Протокола уз Уговор из Севра између 
Великих савезничких сила и Грчке од 10. августа 1920. године у вези са зашти-
том мањина у Грчкој и Уговор од 10. августа 1923. године у вези с Тракијом 
од 24. јула 1923. године [Стојковић 1998: 193], Декларације о слободи пловидбе 
мореузима од 24. јула 1923. године [Стојковић 1998: 194] и Конвенције о наста-
њивању и јурисдикцији од 24. јула 1923. године [Стојковић 1998: 195–202].

Наведени споразуми и декларације из Лозане, у чијем су припремању и 
закључивању учествовале Велика Британија, Француска, Италија, Јапан, Грчка, 
Румунија, Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, Бугарска и Турска, настали су 
после грчко–турског рата, који је вођен од маја 1919. до октобра 1922. године. 
Тај рат се у историјској науци још назива и Ратом у Малој Азији. Ратни сукоб 
је неповољно завршен по Грке, који су морали да се повуку на границе од пре 
почетка рата, a потом и да приступе размени становништва. Малоазијски Грци 
су били принуђени да напусте своје вековне домове и огњишта.

Васељенска Патријаршија у Цариграду (данашњем Истамбулу) је, после 
закључивања и спровођења лозанских споразума, остала без верног народа и 
значајног дела свештенства и монаштва. Планом исељавања једино нису били 
обухваћени Грци из Цариграда. Из свих осталих делова Турске су исељени. 
Права Васељенске Патријаршије, посебно верска и имовинска, нису заштићена 
наведеним споразумима, односно, Цариградска Патријаршија је препуштена на 
милост и немилост турским властима у Анкари. Непун век након закључивања 
споразумâ у Лозани, Васељенска Патријаршија је на простору Турске остала с 
нешто око две хиљаде верника и то само у Цариграду. Иако су у формалноправ-
ном смислу били изузети од исељавања, православни Грци из Цариграда су, за-
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право, били принуђени да се у потоњим деценијама исељавају. Многе велике 
светиње национализовала је турска држава и већ скоро сто година у њима нема 
ни свештеника, ни монаха, ни верника, ни богослужења. Велики број светиња је 
запустео, а значајан број је проглашен за непокретно културно наслеђе Турске. 
Неке светиње су трајно уништене.

Цариградски модел, такође, није применљив у случају Косова и Метохије. 
Ратни сукоби на Косову и Метохији 1999. године нису вођени између две др-
жаве као што је био случај са Грчком и Турском. У нашем случају су регуларне 
јединице војске и полиције изводиле акције неутралисања и уништавања па-
равојних терористичких јединица тзв. ОВК која је вршила терористичке акте 
према цивилном становништву и безбедносним органима. У тај сукоб се, од 
24. марта до 10. јуна 1999. године, укључио и НАТО пакт и стао на страну те-
рористичке ОВК. Савет безбедности Уједињених нација је у вези с Косовом и 
Метохијом усвојио Резолуцију 1244.

Република Србија нема право да закључује споразуме с тзв. Републиком 
Косово о пресељењу преосталог српског становништва (између 120 и 130 хиља-
да) с простора Косова и Метохије на територију тзв. уже Србије већ је њена оба-
веза да, примарно, помогне и охрабри њихов опстанак после тешких 20 година 
окупације и да, секундарно, упорно и неизоставно захтева повратак на Косово 
и Метохију преко 200 хиљада Срба који су прогнани 1999. године и касније. 
Осим тога, Република Србија нема право да се одриче државне, приватне и цр-
квене имовине на Косову и Метохији већ мора упорно и неизоставно да захтева 
повратак отете и узурпиране имовине законитим власницима. И, наравно, да 
тражи поштовање и заштиту свих људских права и слобода. Ни овај модел, као 
што се види, не може да буде прихватљив за Србе и Епархију рашко-призренску 
Српске Православне Цркве.

СВЕТОГОРСКИ МОДЕЛ

Организовани монашки живот на полуострву Света Гора је почео 963. го-
дине када је Свети Атанасије Атонски основао манастир Велика Лавра. Први 
општи црквеноправни акт Свете Горе је из 972. године и назива се Трагос (у 
преводу значи „јарац”, јер је написан на јарећој кожи). Света Гора је од свог 
настанка била под одређеним правним режимима најпре Византије, а потом 
Душановог царства, па Турске и до данас Републике Грчке. 

На Берлинском конгресу 1878. године је, поред осталог, разматрано и пи-
тање Свете Горе. У члану 62 Берлинског уговора гарантовано је право на слобо-
ду вере и изричито је била забрањена дискриминација по основу вере у погледу 
уживања грађанских или политичких права, рада у јавним службама, обављања 
јавних функција и указивања почасти, или обављања различитих професија и 
делатности у било ком месту. Гарантована је слобода и у погледу хијерархијске 
организације различитих заједница, као и њихов однос са својим духовним по-
главарима. Монасима на планини Атос је, без обзира на то из које су земље по-
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тицали, гарантовано право да задрже своје раније поседе и повластице и да, без 
икаквог изузетка, потпуно уживају једнака права и прерогативе [Mowat 1915: 79–
83]. Од 1912. године фактички, а од 1913. године и закључивања Букурешког уго-
вора формално до данас, Света Гора је саставни део територије Републике Грчке. 

Светогорски (атоски или атонски) модел је у савременом црквеноправном 
изразу настао 10. маја 1924. године6 када је Двоструки ванредни сабор 20 све-
тогорских манастира усвајио Устав Свете Горе7 (Καταστατικοσ Χαρτισ Του Αγιου 
Οροσ – Уставна повеља Свете Горе). У савременом државноправном смислу, 
светогорски модел је као изворни црквени модел везан и за Закон – Декрет о 
потврди Устава Свете Горе, који је потписао председник Републике Грчке Павле 
Кундуриотис 10. септембра 1926. године8. Пре тога, „почетак савременог прав-
ног статуса Свете Горе везује се, de facto, за успостављање грчког суверените-
та над Атонским полуострвом, новембра 1912. године, а de iure потпадање под 
грчки суверенитет регулисано је одредбом члана 5 Букурешког уговора (1913), 
којим је одређена нова гранична линија отоманских територија на Балкану”. 
[Папастатис 2004: 525].

Важећи Устав Републике Грчке од 11. јуна 1975. године (с изменама и допу-
нама од 2001. године) [The Constitution of the Greece from 2001] у свом норматив-
ном делу садржи и одредбу која регулише положај Свете Горе као самоуправне 
монашке републике на територији Републике Грчке. У чл. 105 Устава Републике 
Грчке је прописано да „полуострво Атос, које се простире изнад Велике Вигле 
и чини подручје Свете Горе, у складу с њеним старим повлашћеним статусом, 
самоуправни је део Грчке Државе и њен суверенитет је неприкосновен. С ду-
ховног аспекта, Света Гора остаје под директном јурисдикцијом Васељенске 
Патријаршије. Сви лица која тамо обитавају без икаквих других формалности 
стичу грчко држављанство чим постану искушеници или монаси”. Дакле, реч 
је о самоуправној монашкој заједници и грчкој територији sui generis која се, 
неспорно, налази под пуним суверенитетом грчке државе. У ставу 2 истог члана 
је прописано да је „Света Гора, у складу с њеним устројством, под управом два-
десет Свештених Манастира између којих је цело полуострво Атос подељено; 
територија Свете Горе је изузета од експропријације”. У члану 105 став 3 Устава 
је прописано да се „администрација Свете Горе врши од стране представника 
Свештених Манастира, који чине Свештену Општину. Никакве промене нису 
дозвољене у административном систему или у броју манастира Свете Горе, 
било у погледу њиховог хијерархијског поретка или њихових места у односу 
на она која су им одређена. На Свету Гору се забрањује настањивање неправо-
славнима и шизматицима (расколницима)”. Даље, прописано је да је „детаљно 
уређење устројства и органи Свете Горе и начин њиховог функционисања про-
писано Уставом Свете Горе који, у сарадњи с представницима државе, саставља 

6 Καταστατικος Χαρτις Του Αγιου Ορος, Αγιον Ορος, 1931. На српском језику: [Устав Свете Горе од  
10. маја 1924. године 1959] и у: [Ангелопулос 1997].

7 Највиши правни акт Свете Горе се још назива и Статутом. 
8 Закон – Декрет о потврди Устава Свете Горе 10. септембра 1926. године, у: [Устав Свете Горе од  

10. маја 1924. године 1959: 69–84].
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и гласањем усваја двадесет Свештених Манастира и ратификују га Васељенска 
Патријаршија и Грчки Парламент” [The Constitution of the Greece from 2001: чл. 
5]. Даље, прописано је да се „верно поштовање устројства Свете Горе с духов-
ног аспекта налази под јурисдикцијом Васељенске Патријаршије, а с админи-
стративног под јурисдикцијом Државе, којој припада и искључива надлежност 
одржавања јавног реда и безбедности” [The Constitution of the Greece from 2001], 
а да „горе наведене надлежности Државе врши управитељ (гувернер), чија су 
права и обавезе дефинисани законом” [The Constitution of the Greece from 2001]. 
Такође, „законом је предвиђена и управна власт коју врше манастирске управе 
и Свештена Општина, као и царинске и пореске повластице Свете Горе” [The 
Constitution of the Greece from 2001]. Суверенитет Републике Грчке над Светом 
Гором је признат и Уставом Свете Горе.

Из наведеног је јасно да је светогорски модел на Косову и Метохији, иначе 
први пут поменут 1998. године9, а потом и више пута потенциран са званичних 
државних адреса10, али и у појединим утицајним медијима11, из више разлога 
неприменљив и неприхватљив за Србе и Српску Православну Цркву на Косову 
и Метохији. 

Први и најважнији разлог је у томе што је Република Грчка држава, и то 
древна и озбиљна, а терористичка творевина тзв. Република Косово није др-
жава него окупирана територија Републике Србије. И овде би се могла ставити 
тачка, јер је црквеноправни и државноправни положај Свете Горе с њених 20 
светогорских манастира, више скитова и келија уређен канонским правом Цр-
кве, важећим правним актима Свете Горе и Републике Грчке. Неспоран је и сва-
ком правнику изузетно видљив суверенитет Републике Грчке над Светом Гором 
као делом јединствене и недељиве територије грчке државе, који се налази под 
посебним правним режимом. Из цитираних одредби се види да светогорски 
манастири нису екстериторијални него су самоуправни и да се сви, без изузет-
ка, налазе на територији Републике Грчке.

9 Примену тзв. светогорског или атоског модела на Косову и Метохији први је, ради поделе терито-
рије Косова и Метохије и тзв. разграничења Срба и Албанаца, заговарао Добрица Ћосић (Косово, 
Вечерње новости, Београд 2004). Уочљиво је да Ћосић као неправник није разликовао екстерито-
ријалност као принцип у праву и самоуправни положај Хиландара и осталих светогорских мана-
стира на Атосу у Грчкој, јер су то за њега исти појмови (стр. 98). Ћосић је у „Предлогу за животну 
коегзистенцију албанског и српског народа” у септембру 2004. године предлагао да „средњовековни 
српски манастири Пећка Патријаршија, Дечани, Грачаница и Девич с повраћајем земљишта и шума 
национализованих 1945. године имају самоуправни положај и права по атоском моделу у грчкој 
држави” (стр. 254). Посебан правни статус је тражио само за четири српска манастира. Тај предлог 
никада није ни разматран у Српској Православној Цркви. 

10 Министар иностраних послова Ивица Дачић је с државне функције заговарао имплементацију Ћо-
сићевих теза о тзв. атоском моделу на Косову и Метохији. У тексту „Разграничење са Албанцима 
је трајно решење” у електронском издању Вечерњих новости од 13. августа 2017. године, Дачић је 
наводни српско-албански договор везао за „идеју компромиса историјског и етничког права”, као 
и за „обезбеђење српске православне баштине стварањем самосталних манастирских заједница по 
атоском моделу у Грчкој”.

11 Тзв. атоски модел је потом додатно разрађен у тексту „Шта подразумева ‚атоски модел’ за храмове 
- самоуправа манастирима”, који је објављен у електронском издању Вечерњих новости 15. августа 
2018. године. Епископ бачки др Иринеј (Буловић) је оштро реаговао на наводе о примени тзв. ато-
ског модела на Косову и Метохији.
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Постоје и друге чињенице које јасно указују да се Република Грчка и тзв. 
Република Косово никако не могу упоређивати. Треба имати на уму да је Репу-
блика Грчка, по одредбама Устава од 11. јуна 1975. године, парламентарна репу-
блика. Тзв. Република Косово је окупациона творевина коју 2/3 човечанства не 
признаје као државу. Даље, у погледу структуре становништва, такође, постоје 
разлике: у Грчкој је 98% православних хришћана, а 2% има Јевреја, муслимана, 
протестаната и Јермена. На простору Косова и Метохије у апсолутној већини 
је, захваљујући вишедеценијском етничком чишћењу, прогона и изгона Срба и 
осталих не-Албанаца, становништво исламске вероисповести.

У Грчкој је примењен систем државне цркве. У чл. 3 Устава Републике Грчке 
је прописано да је „главна вера у Грчкој је вера Источне Православне Христове Цр-
кве”. Тзв. Устав Републике Косово12 почива на начелу одвојености верских заједни-
ца од те тзв. државе, а Закон о верским слободама од 2007. године13, који је прогла-
сио Специјални представник Генералног секретара Уједињених нација, односе са 
црквама и верским заједницама нормира на супротним основама од грчког модела 
државне Цркве. Осим тога, простор Свете Горе представља јединствену целину док 
је читаво Косово и Метохији заправо наша Српска Света Гора. На Светој Гори нема 
и не може бити других становника осим монаха, а на Косову и Метохији у нашој 
Цркви постоје и свештеници и верници. На Светој Гори физичка лица немају своју 
имовину, а на Косову и Метохији имају. Осим тога, сви монаси на Светој Гори су, 
без обзира на њихову националност, грчки држављани. Контрола уласка на Свету 
Гору и изласка из ње је у искључивој надлежности грчке полиције. Такође, грчка 
полиција је надлежна за одржавање безбедности на Светој Гори.

Напред наведено указује да светогорски или атоски модел није прихва-
тљив за за питање положаја Епархије рашко-призренске Српске Православне 
Цркве на Косову и Метохији.

ВАТИКАНСКИ МОДЕЛ

Ватикански модел14 je нормиран правним поретком Републике Италије у 
којој је 82% римокатолика, а остатак становништва чине верске мањине: проте-
станти, муслимани, православни, Јевреји и други. У члану 7 Устава Италије од 
1948. године [The Constitution of the Italian Republic from 1948] је прописано да 
су „држава и Католичка Црква независне и суверене свака у сопственој сфери. 
Њихови односи су регулисани Латеранским уговорима. Измене уговора које су 
прихватиле обе стране не захтевају процедуру уставних амандмана”. 

12 Tzv. Ustav Republike Kosovo, tzv. Službeni list Republike Kosovo, br. 25/12, 6/13 i 20/15.
13 Zakon o verskim slobodama od 2007. godine, Službeni list Privremenih institucija samouprave na Kosovu 

- Priština, god. II, br. 11/2007.
14 Неприхватљивост овог модела сам делимично разматрао у раду под насловом Осврт на предлоге о 

регулисању статуса Српске Цркве на Косову и Метохији у Политичкој платформи и Резолуцији На-
родне скупштине Србије, који је 13. јануара 2013. године објављен на званичној интернет страници 
Српске Патријаршије.
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Латеранским уговором између Свете Столице и Италије од 11. фебруара 
1929. године [Trattato 1929] је регулисан положај Државе Ватиканског Гра-
да и Свете Столице у оквиру државе Италије, а посебно њихови међусобни 
односи тако да је и овај модел немогуће користити за уговорно регулисање 
положаја Епархије рашко-призренске Српске Православне Цркве на Косову 
и Метохији.

Латерански уговор је закључен у име Пресвете Тројице између представ-
ника римокатоличке црквене и италијанске државне власти који су припадали 
истој, римокатоличкој државној вероисповести. Ситуација на Косову и Мето-
хији није ни приближно слична. У преамбули Латеранског уговора је наглашено 
да се он закључује „како би се Светој Столици осигурала апсолутна и видљива 
независност и гарантовао непобитни суверенитет” [Trattato 1929]. Потврђен је 
уставни статус римокатоличке вере као једине државне вере још од 1848. годи-
не [Trattato 1929: чл. 1], а Светој Столици је признат суверенитет над Државом 
Ватиканског Града [Trattato 1929: чл. 2]. Од тада се Светој Столици и формално-
правно, уставним актом признаје не само верски него и правно-политички су-
бјективитет, тј. она од тада постоја и државно-правна институција, али с јасно 
раздвојеним надлежностима – верским и државним. 

Одредбе о стварању јединствене територије ватиканске државе на тери-
торији Краљевине Италије представљају, заправо, најважнији део Латеранског 
споразума и то је јасно прописано одредбом којом „Италија признаје Светој 
Столици пуно власништво и ексклузивну моћ и суверену надлежност над Ва-
тиканским Градом” [Trattato 1929: чл. 3]. Још једном уговорном одредбом је то 
прецизније и јасније поновљено, јер је прописано да „суверенитет и искључи-
ва надлежност коју Италија признаје Светој Столици над Ватиканским Градом 
подразумева да на датој територији не може да важи никаква ингеренција ита-
лијанске Владе и да не постоји друга власт осим Свете Столице” [Trattato 1929: 
чл. 30]. Изузетак је учињен у погледу доступности трга Светог Петра у Ватикан-
ском Граду за који је нормиран отворени статус, а „подређен је моћи полиције 
италијанских власти” [Trattato 1929: чл. 3 ст. 2]. Света Столица је нормирана 
као носилац својинских права над свим непокретностима на територији Вати-
канског Града [Trattato 1929: чл. 5, ст. 1]. Личност римског папе је проглашена за 
„свету и неповредиву” [Trattato 1929: чл. 8], а у погледу кривичноправне зашти-
те изједначена је с личношћу италијанског краља [Trattato 1929: чл. 8]. Римски 
папа је од тада и шеф Државе Ватиканског Града као апсолутни изборни мо-
нарх, а не само верски поглавар.

Осим тога, установљено је и ватиканско држављанство [Trattato 1929: чл. 
9 и 10], а Света Столица је добила право да оснива своја дипломатска послан-
ства (нунцијатуре) [Trattato 1929: чл. 11 и 12], а имовинска права су јој посеб-
но гарантована [Trattato 1929: чл. 13 и 14]. Гарантоване су и бројне пореске и 
царинске олакшице Светој Столици [Trattato 1929: чл. 15 и 16], а кардиналима 
је гарантована част која припада принчевима [Trattato 1929: чл. 20 и 21]. Непо-
требно је даље наводити одредбе Латеранског споразума, јер се из напред наве-
дених јасно уочава њихова неприменљивост на Косову и Метохији.
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Измене и допуне Латеранског уговора од 1929. године су заједнички усво-
јиле Света Столица и Италија 18. фебруара 1984. године и то у форми новог 
Уговора између Свете Столице и Републике Италије [Accordo 1984]. Две др-
жаве – Држава Ватиканског Града и Република Италија – у потпуности су, на 
равноправним основама нормирале сва статусна питања и оквире међусобне 
сарадње. То је нормално и природно у италијанским условима, али, судећи по 
приликама и положају Епархије рашко-призренске, тешко је рећи да би се ту 
могао наћи прави узор. 

Евентуално приступање српске стране примени ватиканског модела на 
Косову и Метохији значило би, прво, признање да је друга уговорна страна – 
држава Косово, а то је за Српску Православну Цркву неприхватљиво. Ни оста-
ли услови за примену тог модела апсолутно не одговарају стварности на Косову 
и Метохији. На пример, Држава Ватиканског Града представља једну целину, 
а на Косову и Метохији, када је у питању Епархија рашко-призренска, немамо 
такву ситуацију. У Италији, у чијој се средини налази Држава Ватиканског Гра-
да, постоји и Бискупска конференција Италије као и у свим другим државама у 
којим делује Римокатоличка црква. И та чињеница сведочи у прилог неприхва-
тљивости тзв. ватиканског модела на Косову и Метохији. 

ЕКСТЕРИТОРИЈАЛНИ МОДЕЛ

У последње време се све чешће помиње тзв. екстериторијални модел за 
поједине наше цркве и манастире на Косову и Метохији. Углавном, овај модел 
се помиње као самостални, а понекад уз погрешну перцепцију уз атоски или 
светогорски модел. Уочљиво је да се, приликом помињања овог модела као „оп-
тималног за наше манастире на Косову и Метохији”, не наводи пример државе 
у којој је такав модел већ примењен. 

Да би се схватио принцип екстериторијалности неопходно је да се зна и 
схвати принцип територијалности. Државна територија, уз становништво и су-
вереност (власт), представља један од три елемента сваке државе. Уз државну 
територију се везује и принцип територијалности под којим се подразумева да 
се државна власт врши над свим субјектима на читавој територији своје држа-
ве. Не сме се губити из вида да је „настанком модерне државе, територијално 
начело постоја основно начело за примену правних норми” [Лукић, Кошутић и 
Митровић 2002: 61].

Принципа екстериторијалности (exterritoriality), иначе, у теорији државе и 
права познатог и као „фикција у праву”, нема без принципа територијалности. 
Принцип екстериторијалности је искључиво везан за дипломатско-конзуларна 
представништва и друге просторе међународних организација с дипломатским 
имунитетом, као и стране бродове.

Под екстериторијалношћу као принципом у праву се подразумева се да се 
власт, тј. сувереност једне државе не простире на одређеној територији која се 
географски налази на подручју те државе. Сходно принципу екстериторијал-
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ности, „иначе прихваћеном у међународном праву, право једне државе се не 
примењује на њеној територији ако се ради о земљишту на коме се налазе згра-
де страних представништава него право држава о чијим се представништвима 
ради” [Благојевић 2003: 49].

Наведени модел се супротставља самом бићу не само наше Цркве него и 
наше државе на Косову и Метохији. Прво, разматрање питања екстериторијал-
ности за одређени број православних цркава и манастира на Косову и Метохи-
ји значи да се Србија одриче тог дела своје територије и да тиме изјављује да не 
само да у овом тренутку нема сувереност на том делу своје окупиране терито-
рије него и да не жели да врши своју суверену власт на тој територији. 

Принцип екстериторијалности се успоставља „специјалним уговорима” 
[Лукић 1995: 253] између две државе које су, једна другу, признале и de facto и 
de iure. Дакле, међусобно признање две државе је услов без кога нема питања 
екстериторијалности. Осим тога, државна власт се, сходно принципу терито-
ријалности, увек врши према свим грађанима који се налазе на државној тери-
торији. 

Нико нема право да посебан, екстериторијални, статус тражи само за не-
колико важних храмова и манастира. Јер, то би подразумевало да се примена 
принципа територијалности и сувереност друге државе тражи за све остале су-
бјекте (епископа, свештенство, монаштво и верни народ Епархије рашко-при-
зренске) и све остале православне храмове и манастире. Друго, такав модел не 
постоји када су у питању цркве и манастири, а посебно православне. 

Онај који би, којим случајем, тражио примену принципа екстериторијал-
ности на неколико наших цркава и манастира на Косову и Метохији тражио би 
и примену принципа територијалности тзв. албанских власти над свим оста-
лим Србима и свему што је српско и православно на Косову и Метохији.

Трагајући за неким примером екстериторијалности (осим у случајевима 
дипломатско-конзуларних представништава и др.) успели смо да пронађемо да 
је у ФНР Југославији био примењен тзв. екстериторијални модел. Наиме, на те-
риторији данашњег села Маглића (негдашњег села Буљкес) код Бачког Петров-
ца од 1945. до 1949. године је успостављена екстериторијална грчка општина. 
Реч је о бачком селу у коме је до краја Другог светског рата било доминантно 
становништво немачке националности. Крајем рата, Немци су напустили село, 
а већ у мају 1945. године је насељено грчким избеглим комунистима из покрета 
Ослободилачке војске ЕЛАС и члановима њихових породица (око 4,5 хиљаде 
Грка). ФНРЈ је село изоловала, у њему су примењивани грчки закони, драхма је 
била средство плаћања, а штампан је и посебан новац – буљкески динар, власт 
су вршили припадници Комунистичке партије Грчке. Грчко екстериторијално 
село је расформирано због подршке коју су буљкески грчки комунисти пружи-
ли Резолуцији Информбироа 1948. године. Становници Буљкеса су расељени 
возом у Чехословачку, Пољску и друге социјалистичке државе. У науци се овај 
пример назива „експериментом” и „грчком утопијом у Југославији” [Ристовић 
2007]. И наведени пример на практичан начин говори о неприменљивости овог 
модела на Косову и Метохији.
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ЗАКЉУЧАК

Пристајање на било који од наведених модела заштите појединих манасти-
ра и цркава на Косову и Метохији неминовно би значило да се, с једне стране, 
признаје тзв. Република Косово и да се, с друге стране, све остало што припада 
Епархији рашко-призренској Српске Православне Цркве, укључујући и Пећку 
Патријаршију која је ставропигијални манастир под канонском јурисдикцијом 
Патријарха српског, ставља под правни и политички режим тзв. Републике Ко-
сово или, пак, тзв. Велике Албаније. Или, најпрецизније казано, албанског ве-
ликодржавног пројекта са свим његовим негативним појавним облицима. То 
би, без сумње, значило одрицање Републике Србије од Косова и Метохије.

Осим питања (не)постојања ефикасног и прихватљивог модела правне за-
штите наших Светиња као једног дела Епархије рашко-призренске Српске Пра-
вославне Цркве од велике је важности и питање примене правних норми из 
таквог модела од стране Албанаца и њихових политичких представника на Ко-
сову и Метохији. Питање је, све и када би се пристало на било који од наведених 
модела, како би косовско-метохијски Албанци примењивали своје тзв. прописе 
на наше манастире, цркве, свештенство, монаштво и верни народ Епархије ра-
шко-призренске.

Неколико заштићених средњовековних манастира и цркава би у врло 
кратком року остале и без постојећих верника, који су 20 година преживели у 
најтежим безбедносним и егзистенцијалним условима. Питање попуне мона-
штва у нашим манастирима би било веома проблематично и у потпуној зави-
сности од албанских власти. 

Међународно-правна заштита наших Светиња сама по себи не би била од 
велике помоћи. На Косову и Метохији се од 1999. године не могу применити 
ни елементарне међународноправне одредбе које гарантују живот, безбедност 
и достојанство сваком човеку, па и Србима. Из тог разлога је илузорно очеки-
вати ефикасну заштиту културних добара наше Цркве на Косову и Метохији 
(довољно је видети пример неефикасности те заштите приликом вишекратног 
гранатирања Манастира Високи Дечани, који се налази на УНЕСКО-вој листи 
заштићених културних добара. Или, неефикасну заштиту међународноправно 
заштићеног културног наслеђа од исламистичког уништавања у Сирији).

Било који од наведених модела је, осим наведеног, противан важећем и 
обавезујућем Уставу Републике Србије од 2006. године [Устав Републике Србије 
од 2006]. Неспорно је да је у преамбули Устава јасно прокламовано да је „Покра-
јина Косово Метохија саставни део територије Србије” [Устав Републике Србије 
од 2006] и да су „из таквог положаја Покрајине Косово и Метохија следе уставне 
обавезе свих државних органа да заступају и штите државне интересе Србије 
на Косову и Метохији у свим унутрашњим и спољним политичким односима” 
[Устав Републике Србије од 2006]. Истина, постоје и неки субјекти који, у жељи 
да минимизирају и омаловаже наведени део Устава Републике Србије, наводе да 
„уставна преамбула нема нормативни карактер”, али такви заборављају правну 
норму из чл. 8 Устава Републике Србије којом је прописано да је „територија 
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Републике Србије јединствена и недељива” и да је „граница Републике Србије је 
неповредива, а мења се по поступку предвиђеном за промену Устава”. 

Неприменљивост наведених модела на Косову и Метохији у случају Епар-
хије рашко-призренске треба да послужи државним властима Републике Србије 
као највећи разлог да се олако не улази у „раскидање Гордијевог чвора” на Косо-
ву и Метохији. Никако се не сме прихватити став да се питање статуса и заштите 
Епархије рашко-призренске на Косову и Метохије или културне баштине реша-
ва неким посебним уговором попут бране на Газиводама или рудника Трепча.

Постојање идеје за неким новим моделом правне заштите Епархије рашко-
-призренске на Косову и Метохији указује на то да се негира правна заштита 
Републике Србије на том простору. У том случају, један део Епархије рашко-
-призренске би био под правним режимом Републике Србије (Архијерејско на-
месништво Новопазарско и остали манастири, црквене установе, свештенство, 
монаштво и верни народ у том делу Епархије), а други под неким другим и дру-
гачијим правним режимом.

Република Србија, српски народ и јерархија Српске Православне Цркве 
имају обавезу да брину о очувању не само културног и сакралног наслеђа него и 
о свим правима Срба, Епархије рашко-призренске и свих држављана Републике 
Србије на Косову и Метохији у сладу с јединим и основним моделом – правним 
поретком Републике Србије.
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MODELS FOR THE LEGAL PROTECTION OF THE DIOCESE OF RAŠKA-PRIZREN OF THE 
SERBIAN ORTHODOX CHURCH IN KOSOVO AND METOHIJA

VELIBOR DŽOMIĆ
otacvelibor@gmail.com

SUMMARY: The Diocese of Raška-Prizren of the Serbian Orthodox Church is the inheritor 
of a thousand-year canonical jurisdiction throughout the territory of Kosovo and Metohija. Since 
1999, its position has been unlike any other recorded in its millennial history. Over the past years, 
the issue of the legal protection of cultural heritage, i.e. the monasteries and churches in Kosovo 
and Metohija has  come to the foreground, and this issue has also been raised in the context of 
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negotiations between representatives of Belgrade and Priština in Brussels. This paper analyzes 
known and applied models of legal protection, known as the Jerusalem, Constantinople, Mount 
Athos and Vatican models, as well as the so-called extraterritorial model.

The application of any of the above-mentioned protection models for individual monasteries 
and churches in Kosovo and Metohija would mean the recognition of the so-called Republic of 
Kosovo, while everything else that belongs to the Serbian Orthodox Church in Kosovo and Metohiјa 
would become subject to the legal and political regime of the so-called Republic of Kosovo. Without 
any doubt, this would mean Serbia’s renunciation of Kosovo and Metohija.

Also important is the question of whether the legal norms of any of the existing models 
would be actually be applied by Albanians and their political representatives within the so-called 
Republic of Kosovo, especially if we have in mind their negative relationship towards the Serbs and 
the Serbian Orthodox Church from 1999 to the present day. In a short time, protected monasteries 
and churches would remain without believers. The question of the peopling of our monasteries 
with monks and nuns would be very problematic. The international legal protection of our shrines 
would not be of great help by itself because, since 1999, elementary international legal provisions 
that guarantee the life, safety and dignity of every human being in Kosovo and Metohija have not 
been applied, especially when it comes to the Serbs. For this reason, it is illusory to expect effective 
protection of the cultural assets of our Church in Kosovo and Metohija. In the end, each of the above 
models is opposed to the Constitution of the Republic of Serbia, UN Security Council Resolution 
1244 and the historical rights of Serbs in Kosovo and Metohija.

KEY WORDS: Serbian Orthodox Church, Diocese of Raška and Prizren, Republic of Serbia, 
Albanians, the international community, negotiations, models of legal protection
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КОСОВО И МЕТОХИЈА 
ДЕЛФИ МЕТОД У ДЕФИНИСАЊУ СРПСКЕ СТРАТЕГИЈЕ

СИНИША БОРОВИЋ 
Академија инжињерских наука Србије, Београд, Србија 

Академија електротехничких наука Руске федерације, Москва, Руска федерација 
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САЖЕТАК: Темељ и оквир за решавање косовскометохијског питања су Устав Републике 
Србије и Резолуција 1244 Савета безбедности УН. По Резолуцији 1244 КиМ је део Републике Ср-
бије под привременом контролом УН. Република Србија задржава суверенитет и контролу гра-
нице према Албанији, Црној Гори и Македонији. Арбанаси на КиМ задржавају аутономију у виду 
заједнице албанских општина (ЗАО) с извршним функцијама, без државних атрибута и контроле 
границе. Република Србија припрема снаге безбедности и савезнике за ослобађање КиМ у датим 
историјским условима, а простор КиМ третира као привремено запоседнуту територију (ПЗТ), 
као део државне територије Србије под окупацијом). Након тога организовати повратак прогна-
них Срба.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Устав Србије, Резолуција СБ УН; висок степен аутономије за националне 
мањине; организовани повратак протераних Срба 

ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА

Мишљења смо да је српско државно руководство погрешно дефинисало 
циљ у процесу решавања косовскометохијског питања. Наш циљ не сме бити да 
прихватимо решење с којим ће бити задовољни косовски Арбанаси, САД и ЕУ, а 
да Срби нешто добију за узврат – да не изгубе баш све. Та капитулација би могла 
да има далекосежне негативне последице по будућност српске нације. Таквим 
„решењем” приморавају се Срби на ирационалну послушност страном факто-
ру, који ће даље наставити с политиком притисака и уцена, што ће за крајњи 
исход имати растакање свих државних и културних националних институција, 
које би, на било који начин, могле мобилисати националну енергију у циљу очу-
вања виталних интереса српске државе и народа. Јер, не треба се заваравати да 
ће се растакање Србије зауставити на Косову. После Косова, ако се ово питање 
не реши правично, на ред ће доћи Војводина и Санџак, као и могућа „исправ-
ка” граница у интересу суседних држава. Поништавање резултата борбе српског 
народа у последња два века за слободу и независност, водило би будућност др-



жаве Србије у неизвесност. А без своје државе Срби ће препуштени на милост 
и немилост страним силама, које перманентно показују да у Србији и српском 
народу виде непријатељску опасност по своје интересе. Ради опстанка народа и 
државе, наш циљ када је у питању Косово и Метохија мора бити:

Реинтеграцију АП КиМ у састав Републике Србије. 
При томе, заједно с аутентичним представницима косовских Албанаца 

(и других националних мањина), треба пронаћи такве модалитете инклузије у 
систем Републике Србије који ће гарантовати правну сигурност и статус наци-
оналних мањина према стандардима САД и ЕУ, тј. као што они решавају права 
националних мањина у својим земљама.

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

1. Стварање јасне стратегије за враћање суверенитета Републике Србије 
над својом јужном покрајином. 

2. Доследна примена те стратегије.
3. Актуелна руководства од 2000. године која је у Србији помагао Запад 

да дођу на власт (да би оправдао агресију на СРЈ и њено разбијање), показу-
ју непринципијелност, стратегијску несигурност и стално подстицање сумње 
у сопствене снаге и евентуалну помоћ пријатеља и савезника ради стварања 
могућности очувања и заштите српских интереса на КиМ.

4. Лидери ДОС-а нису имали националну стратегију и због поверења у за-
падну демократију или због потребе подмиривања дуга у освајању власти при-
хватили су услове Запада: од сарадње са Хашким трибуналом до „преговора” 
о КиМ (тзв. Бриселски споразум), као националне приоритете на путу у бољу 
будућност. Прихватили су измештање проблема КиМ из надлежности ОУН у 
надлежност ЕУ.

5. Лидери ДОС-а који су схватили да су изманипулисани или нису успе-
вали довољно верно да остварују стратегију САД и НАТО, елиминисани су из 
власти пре истека очекиваног „рока трајања” . Остали њихови следбеници по-
што су били неуспешни на власти остали су неуспешни и у опозицији и зато 
су постали још подложнији страним утицајима и зависнији од туђе подршке. 
После распада ДОС-а неки органи власти су се неодговорно односили према 
КиМ и Резолуцији СБ УН 1244. (Војно руководство је то редовно захтевало и од 
КФОР-а и од највишег руководства, а увек је добијало одговор да је то „поли-
тичко питање”, а наше највише руководство на то није реаговало).

6. Поједини политички активисти, прозападни медији и НВО намећу ва-
шингтонско-бриселску визију српске „нове реалности” и снажномотивисани, 
својим геополитичким и геоекономским интересима покушавају да наметну 
једнострана решења питања КиМ, јер по њима Србија је својом кривицом и 
заслужено изгубила право управљања својом јужном Покрајином.

7. Свако помињање заштите српских интереса на КиМ представља се као 
кочница напредовања Србије у придруживању ЕУ за коју владајуће структуре 
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не виде алтернативу, упркос изјавама француских (и других европских) лидера 
да у скорије време неће бити проширења ЕУ. Не само због санирања последица 
Брегзита него и због потребе ресетовања темеља европских интеграција.

8. Као што је некада сарадња са Хашким трибуналом била услов напредо-
вања Србије ка ЕУ, сада је то «правно обавезујући докуменат» о заокруживању 
косовске државности.

9. Када би Србија тај услов одмах испунила, њој би били постављени нови 
услови све док САД и НАТО у потпуности на Балкану не остваре своје стра-
тегијске интересе, окруживање Русије и свођење Србије на државу која нема 
могућности да самостално води своју унутрашњу и спољну политику. Одвајање 
Војводине, Рашке области, Пчињског округа, укидање Републике Српске и пре-
кид сарадње с Руском Федерацијом.

10. КиМ је део српске државне територије који је након нелегалне агресије 
НАТО-а стављен под привремену контролу Уједињених Нација, након чега је 
НАТО на КиМ изградио своју војну базу и помогао арбанаским сепаратистич-
ким снагама да изврше етничко чишћење територије КиМ и промене његову ет-
нодемографску структуру насилним путем, а затим да једностраним актом про-
гласе независност КиМ од Србије и успоставе парадржавне институције. Након 
свега се од Србије захтева да добровољно прихвати „нову реалност” на терену. 

11. Злочини над Србима се не кажњавају, а вође „ОВК” најодговорнији за 
злочине постали су највиши руководиоци и национални хероји, „дипломате” и 
„преговарачи”.

12. Фалсификовање истине од Маркала до Рачка постало је основно зани-
мање америчких и енглеских оперативаца специјалног ратовања.

13. Српска реална и одговорна политика мора бити усмерена на разбијање 
свих експанзионистичких и сепаратистичких насртаја на нашу територију и за 
то мора припремати реалне снаге и средства.

14. Поништавање српског косовског наслеђа, етике, морала и завета, којим 
је оно чувано вековима, представља дугорочно погубан пут и води националној 
издаји која разбија хомогеност српске нације и води њеном нестајању с историј-
ске сцене.

15. Државе које поштују територијални интегритет Републике Србије, а 
пре свих Кина, Русија и Индија, постају водеће економске силе. За 15 година 
САД ће бити само једна од развијених држава која неће бити у врху светске 
економске моћи. Слично ће бити и с њеном војном снагом.

16. Признање косовске независности стагнира, неке земље повлаче при-
знање, а многе важне земље нису ни признале (Русија, Кина, Бразил, Индија, Ју-
жна Африка, Венецуела, Боливија, Иран, Мексико, Индонезија, Аргентина, Бе-
лорусија, Израел, Шпанија, Словачка, Румунија, Грчка, Кипар, Нигерија, Оман, 
Уганда ... (Малдиви, Суринам, Сао Томе и Принципе и Гвинеја Бисао повукли 
су признање).

17. Великоалбанске територијалне претензије угрожавају безбедност на 
Балкану, а прерастање Косовских безбедносних снага у Војску Косова подупи-
ре такве аспирације.
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18. Западне земље подстичу сепаратизам у Рашкој области, Пчињском 
округу („Прешевској долини”) и у Војводини.

ПРАВНЕ ОСНОВЕ ЗА ОСТВАРЕЊЕ СУВЕРЕНИТЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
НАД СВОЈОМ ЈУЖНОМ ПОКРАЈИНОМ 

1. Неповредивост државних граница суверених држава као темељни прин-
цип међународног поретка; свака држава је обавезна да га брани свим располо-
живим ресурсима.

2. Од 2000–2017. сталним попуштањима и уступцима српске власти су 
битно угрозиле државни и правни поредак Републике Србије на КиМ, а зау-
зврат су добијали само празна обећања.

3. Напредак Србије ка чланству у ЕУ директно се условљава прихватањем 
независности самопроглашене квази државе Косово. Србија је једина држава 
која се условљава да се, ради пријема у чланство ЕУ, одрекне суверених права 
на делу своје територије.

4. Међународни правни поредак пружа заштиту суверенитета и терито-
ријалног интегритета државе, све док се држава као титулар не одлучи да се 
доборовољно одрекне тих гаранција (јер се изнуђени услови употребом силе и 
преваре третирају као ништавни).

5. Формална сагласност матичне државе о промени државно правног ста-
туса дела своје територије је коначна, трајна и неопозива одлука и не може бити 
предмет накнадног поништења. Зато се од нас тражи да потпишемо правно оба-
везујући писани споразум.

6. Савет министара ЕУ 17. марта 2008. год. усвојиo je декларацију да је Ко-
сово sui generis – јединствен случај која је у супротности с Резолуцијом 1244 СБ 
УН која такав термин не познаје.

7. Резолуције СБ УН имају предност над свим другим међународним спо-
разумима и одлукама.

8. Само за Србију ЕУ је отворила посебно поглавље 35 које се бави норма-
лизацијом односа с Приштином док се не постигне „свеобухватна нормализа-
ција односа између Републике Србије и Приштине”.

9. Европска унија је мимо Резолуције 1244 на КиМ послала своју мисију 
ЕУЛЕКС која нема легитимитет СБ УН.

10. Бриселски споразум је почетак гашења и повлачења институција др-
жаве Србије с КиМ. Косово добија грб и заставу, српски судови и тужилаштва 
интегрисани су у правосудни систем тзв. Косова. Признате су дипломе и лична 
документа тзв. Косова. Почела је узурпација државне имовине Републике Ср-
бије. Успоставља се граница, тзв. гранични прелази, Косово добија међународ-
ни позивни број и почиње лобирање за пријем у међународне организације и 
институције.
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ПОЛИТИЧКЕ ЧИЊЕНИЦЕ 

1. Арбанаси на простору Косова и Метохије никада нису имали државу.
2. Албанци имају матичну државу.
3. Косовске Арбанасе су страни освајача српских земаља користили као 

јаничаре..
4. Освајачи су владали КиМ некада вековима, некада деценијама и година-

ма и увек су одлазили или били отерани тамо одакле су дошли.
5. Простор КиМ увек је ослобађала српска војска која је увек била на стра-

ни ослободилаца против окупатора.
6. Косовски Арбанаси су културнa и цивилизацијскa добра на КиМ уни-

штaвали а не стварали.
7. Добронамерни (и Србији лојални) косметски Арбанаси се прибојавају 

последица „прављења куће на туђој земљи”.
8. База Бондстил је нелегално изграђена на окупираној територији.
9. НАТО агресија је противправно изведена без сагласности Уједињених 

нација; СР Југославиај/Србија није напала ни једну земљу чланицу НАТО-а.

ПРИПРЕМЕ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЈУ КИМ  
И ОБНОВУ СУВЕРЕНИТЕТА СРБИЈЕ

1. Систематско јачање српских ресурса – безбедносних снага, војно-од-
брамбених снага, логистике, PR активности, дипломатије, обезбеђења савезни-
ка, културних активности, припрема становништва, оспособљавање државних 
институција, извлачење испод непосредног утицаја ЕУ и НАТО. Коначно ства-
рање националне стратегије Републике Србије (с посебним делом за КиМ) који 
ће се заснивати на Уставу Републике Србије и Резолуцији 1244 СБ УН.

2. Пружити сваку подршку српском народу на КиМ и подстицати и пома-
гати повратак прогнаних.

3. Скупштина Републике Србије мора поништити све једностране акте са-
мопроглашених институција Приштине који нису у складу с Резолуцијом 1244 
СБ УН и Уставом Републике Србије.

4. Инсистирање на одговорности за ратне злочине почињене над српским 
народом на КиМ.

5. Заштита државне, друштвене, приватне и црквене имовине на КиМ од 
стране међународних снага, а касније уз помоћ српских безбедносних снага.

6. Канцеларију за КиМ уздићи на ниво Министарства за КиМ.
7. По сваку цену држати север КиМ и смањити утицај приштинских само-

проглашених органа властина тај део КиМ.
8. Србија нема потребе да срља у „коначне и обавезујуће споразуме с неле-

гитимним властима Приштине”.
9. Као полазна претпоставка за очување српских националних интереса 

на КиМ јесте повратак расељених Срба на своја имања. (Као пример наводимо 
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општину Вучитрн. У 14. веку у општини Вучитрн живело је 100% Срба. 1941. 
год. било је 60% Срба, а од 1991. године 7% Срба. Данас је стање још горе).

10. Програмом Владе Србије треба предвидети изградњу комплетно нових 
насеља тамо где Срби имају формално право на повратак или на стратегијски 
важним локацијама на државном и друштвеном земљишту које формалноправ-
но припада Републици Србији. У новим насељима сваком домаћинству које се 
врати обезбедити кућу и земљу без права на отуђење.

11. „Братимљење” општина из централне Србије и Војводине са општина-
ма на КиМ у циљу бржег и ефикаснијег развоја инфраструктуре, индустријских 
и прерађивачких капацитета.

12. Извршити ревизију незаконито и насилно одузете или продате имови-
не Срба на КиМ под притиском и у бесцење.

13. Над српским рудницима и Брезовици на КиМ успоставити партнер-
ство или концесиони однос с великим земљама које су наши савезници и при-
јатељи.

14. Поништити одлуку којом су три општине централне Србије припојене 
КиМ.

15. Предвидети могућност изградње заједничке базе Војске Србије и Руске 
Федерације за обуку летачког кадра, оклопно-механизованих и артиљеријско-
-ракетних јединица на одабраној локацији (У Србији за то постоји оптимала 
локација).

16. Утврдити тачан броја Арбанаса на КиМ јер се тим податком манипу-
лише. Колики је број косметских Албанаца који имају важећи српски пасош. 
Колико их годишње тражи продужетак важења тог пасоша?

17. Председник државе и/или премијер и/или министар здравља треба да 
јавно понуде једногодишње бесплатно лечење од штетног дејства осиромаше-
ног уранијума (бомбардовање 1999) свим лицима с подручја КиМ у здравстве-
ним установама у централној Србији и Војводини.

18. Донети стратегијску одлуку о реинтеграцији КиМ у састав Републике 
Србије а затим приступити разради и планирању спровођења стратегије.

МЕТОДА ЗА СТРАТЕГИЈСКО ПРЕДВИЂАЊЕ – ДЕЛФИ

Делфи метода коришћена је у два циклуса с три популације испитаника: 
студенти и грађани 532 учесника и експертска група од 17 експерата.

Испитаници су сагласни да се мора се сачувати:
l српски народ на КиМ,
l културно-историјско благо и верски објекти, 
l целовитост територије КиМ у оквиру Републике Србије.
Експертско језгро је након истраживања усагласило могуће алтернативе, 

критеријуме и полазну матрицу за доносиоца одлуке – створен је модел за ви-
шекритеријумско (ВКО) – вишеатрибутивно одлучивање (ВАО).
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МОДЕЛИ ЗА СТРАТЕГИЈСКО ОДЛУЧИВАЊЕ

l У стратегијском одлучивању доносилац одлуке и његов стручни штаб 
дужни су да разраде алтенативе. 

l Доносилац одлуке који нема разрађене алтернативе, већ се унапред опре-
дели за једну, онда он нема ни више критеријума па такав доносилац одлуке 
мора да плати сваку цену ради њене реализације.

l Стратегијске одлуке се могу доносити ад хок без метода, методама за 
стратегијско предвиђање, вишекритеријумском оптимизацијом, секвенцијал-
ним одлучивањем, одлучивањем при ризику, конфликту и неодређености/не-
извесности (за све методе развијени су софтвери). 

l Ко учествује у стратегијском одлучивању мора се за то оспособити и сво-
је способности коректно користити и борити се да то буде прихваћено.

l Наши ставови биће најлакше прихваћени ако их унапред можемо егзакт-
но исказати и квантификовати па их упоредити с другима и извршити избор.

l Стратегијско одлучивање укључује: научно предвиђање, процену веро-
ватноће реализације (или математичко очекивање), показатеље успешности и 
стратегијско планирање.

l Добра управљачка стратегија мора одражавати интересе целине. она 
онда има шансе да систем изведе из невоља или да предупреди да систем не 
дође у нежељено стање.

АЛТЕРНАТИВА ДОНОСИОЦА ОДЛУКЕ

A1 - Резолуција 1244. КиМ је део Србије под привременом контролом Ује-
дињених нација. 

A2 - Србија задржава суверенитет и контролу границе према Албанији, 
Црној Гори и Македонији, косовски Арбанаси задржавају аутономију и форми-
рају своју заједницу општина без државних атрибута и граница.

A3 - Србија попушта пред западним уценама и испуњава наметнута реше-
ња без потписивања обавезујућих документа.

A4 - Србија припрема војску и савезнике за ослобађање ким у датим исто-
ријским условима, а простор КиМ третира као привремено запоседнуту тери-
торију (пзт) – део државне територије републике србије под окупацијом. након 
тога организован повратак прогнаних Срба на КиМ.

A5 - Српско руководство потписује обавезујуће документе под притиском 
и даје легитимитет сецесионистичкој творевини да постане држава (а затим и 
члан међународних институција).

A6 - Србија води преговоре и дијалог с Приштином и западним освајачи-
ма, али не прихвата уцене и одржава стање без нових уступака.

КиМ: српска стратегија (Делфи метод)
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КРИТЕРИЈУМИ

K1 - Србија остварује пуни суверенитет над својом територијом
K2 - Србија и српски народ располажу државном и приватном имовином 
K3 - Србија штити културно и историјско наслеђе на КиМ 
K4 - Србија због војне интервенције трпи људске губитке и материјална 

разарања
K5 - Србија има међународну подршку у оквиру ОУН
K6 - Србија добија санкције и међународну изолацију
K7 - Србија има савезнике за борбу и дипломатију

ОРВ И УТИЦАЈ КРИТЕРИЈУМА НА АЛТЕРНАТИВУ

ОРВ - Оцена релативне важности критеријума: 1–3
Утицај критеријума на алтернативу: позитиван (+) или негативан (-) 
3+К1 Србија остварује пуни суверенитет над својом територијом
2+К2 Србија и српски народ располажу државном и приватном имовином
2+К3 Србија штити културно и историјско наслеђе на КиМ 
3-К4 Србија због војне интервенције трпи људске губитке и материјална 

разарања
1+К5 Србија има међународну подршку у оквиру ОУН
2-К6 Србија добија санкције и међународну изолацију
2+K7 Србија има савезнике за борбу и дипломатију

ПОЧЕТНА ТАБЕЛА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ

Ј

I 

 К Р И Т Е Р И Ј У М И

K-1 K-2 K-3 K-4 K-5 K-6 K-7

А
Л

ТЕ
РН

А
ТИ

ВЕ

A-1 8 8 7 2 9 1 9

A-2 10 9 8 3 8 4 8
A-3 3 2 3 2 5 2 4
A-4 10 8 6 8 10 6 8

A-5 1 1 3 9 2 1 3

A-6 7 3 5 6 7 2 7

ОЦЕНА РЕЛАТИВНЕ 
ВАЖНОСТИ К-Ј 3 2 2 3 1 2 2

УТИЦАЈ К-Ј НА 
ОДЛУКУ + + + - + - +
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ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКА ОПТИМИЗАЦИЈА И РАНГИРАЊЕ
(MЕТОДЕ ВИШЕАТРИБУТИВНОГ ОДЛУЧИВАЊА  

и професионални верификовани софтвер ВАО)

ПАРЦИЈАЛНИ ПОРЕДАК 
(не приказује се због обима текста)

ПОЛИГОН ПОРЕТКА АЛТЕРНАТИВА 
зелено подручје – прихватљиво 

црвено подручје – неприхавтљиво
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МРЕЖНИ ПРИКАЗ ПОРЕТКА АЛТЕРНАТИВА 
(не приказује се због обима текста)

ПОТПУНИ ПОРЕДАК АЛТЕРНАТИВА
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УТИЦАЈ КРИТЕРИЈУМА НА АЛТЕРНАТИВЕ 
(не приказује се због обима текста)

ПРИКАЗ АЛТЕРНАТИВА И ОДЛУКЕ У КООРДИНАТНОМ СИСТЕМУ 
(иделно компромисно решење је ако је одлука у првом квадранту)
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ВИЗУЕЛНИ ИНТЕРВАЛИ СТАБИЛНОСТИ 
(не приказује се због обима текста)

СИМУЛАЦИЈА УТИЦАЈА ИЗМЕНЕ КРИТЕРИЈУМА НА АЛТЕРНАТИВЕ  
– ИСПИТИВАЊЕ СТАБИЛНОСТИ РЕШЕЊА 

(не приказује се због обима текста)

ОЦЕНА ЕФИКАСНОСТИ АЛТЕРНАТИВЕ

ИДЕАЛНО РЕШЕЊЕ

ОПТИМАЛНО КОМПРОМИСНО РЕШЕЊЕ

l ПОРЕДАК АЛТЕРНАТИВА (А1, А2, А4, А6, А3, А5)
l Након вишекритеријумске оптимизације и рангирања алтернатива доно-

сиоцу одлуке препоручује се следеће КОМПРОМИСНО РЕШЕЊЕ:
l АЛТЕРНАТИВЕ ПРИХВАТЉИВЕ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ (А1, А2, А4):
l НАЈБОЉА АЛТЕРНАТИВА ЈЕ А1 (БОРИТИ СЕ ЗА ДОСЛЕДНО ПРО-

ВОЂЕЊЕ РЕЗОЛУЦИЈЕ 1244 СБ ОУН).
l ПРИХВАТЉИВА АЛТЕРНАТИВА ЈЕ А2 (АУТОНОМИЈА И ЗАЈЕДНИ-

ЦА АЛБАНСКИХ ОПШТИНА БЕЗ ДРЖАВНИХ АТРИБУТА И ГРАНИЦА).
l ТРЕБА УЗЕТИ У ОБЗИР ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ И ПРИПРЕМИТИ СЕ ЗА 

АЛТЕРНАТИВУ А4 (ВОЈНА ОПЦИЈА).
l НЕПОВОЉНЕ АЛТЕРНАТИВЕ СУ А6 И А3 И НЕ ПРЕПОРУЧУЈУ СЕ.
l НАЈНЕПОВОЉНИЈА АЛТЕРНАТИВА ЈЕ А5 И ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ ОД-

БАЦИВАЊЕ.
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ЧИЈИ СУ ОНДА КОСОВО И МЕТОХИЈА? 
НАШИ ЗАПАДНИ ПАРТНЕРИ ЗНАЈУ ЧИЈИ СУ КИМ

Извор:
https://www.pinterest.com/pin/489062840760841604/

Приступ: 15. 2. 2018.

SERBIAN CHURCHES AND MONASTERIES IN KOSOVO AND METOHIJA PROVINCE

КиМ: српска стратегија (Делфи метод)
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МИ ЗНАМО ЧИЈЕ ЈЕ КИМ

Епархија Рашко–Призренска: Према Уставу Српске Православне Цркве 
КиМ се налази у канонској јурисдикцији Епархије Рашко-Призренске. Она за-
хвата простор територије две древне епископије из предсветосавског периода 
Призренске (1018. година) и Рашке (1020. година). На подручју Епархије Рашко-
-Призренске налази се око 1500 православних манастира, цркава, црквишта, 
капела и испосница. На сваких 2,5 км налази се неки белег присуства Срба на 
КиМ. Проверени подаци говоре о 1994 српска топонима. Поред тога на КиМ 
се налазе 534 српска гробља, 96 тврђава и старих градова, 14 двораца српске 
властеле а и ту списак није коначан. Данас Епархија Рашко-Призренска само на 
КиМ има 5 архијерејских намесништава и 32 црквене општине.

http://www.srpski-despot.com/detalj.aspx?object=220
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КАКО ЕВЕНТУАЛНИ БУДУЋИ ГОСПОДАРИ КИМ ПОШТУЈУ КУЛТУРНО 
НАСЛЕЂЕ И ИСТОРИЈСКЕ СПОМЕНИКЕ: 

УНИШТЕНИ И ДЕМОЛИРАНИ СРПСКИ МАНАСТИРИ И ЦРКВЕ НА КИМ

http://4.bp.blogspot.com/_BeClJMs84Ng/SamwuOHI0QI/AAAAAAAABsM/FVJlRwxr0mw/
s1600- h/kristallnacht+2004.jpg

КиМ: српска стратегија (Делфи метод)
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ПРИШТИНА

l Црква Светог Николе (19. век)
КОСОВО ПОЉЕ

l Црква Светог Николе (1940)
l Црква Свете Катарине

ВУЧИТРН

l  Саборна Црква 
Светог Илије (19. век)

l Црква у Прилужју
ОБИЛИЋ

l  Црква Рођења Пресвете 
Богородице (20. век)
КОСОВСКА МИТРОВИЦА

l Храм Светог Саве
ПОДУЈЕВО

l Храм Светог Илије (1929)
ИСТОК

l Црква Светог Петра и Павла
l Градска црква у селу Бање

ВИТИНА

l Градска црква
ШТИМЉЕ

l  Црква Светог 
Архангела Михаила (1920)
ДЕЧАНИ

l  Пет минобацачких пројектила 
испаљено на манастир
СРБИЦА

l Манастир Девич (15. век)

ПРИЗРЕН

l Богородица Љевишка (1308)
l Храм Христа Спаса (14. век)
l  Саборни Храм 

Светог Ђорђа (1856)
l  Црква Светог Николаја 

(Тутићева 14. век)
l  Црква Светог Николаја 

(Руновићева 16. век)
l Црква Свете Недеље (14. век)
l  Црква Светог Пантелејмона 

(14. век) Поткаљаја
l  Црква Светог Козме и Дамјана 

(14. век) Поткаљаја
l  Црква Свете Недеље, 

село Живињане код Призрена
l  Манастир Светих Арханђела  

(14. век)
l  Гробни маузолеј цара Душана 

(код Призрена)
l  Богословија 

„Свети Кирило и Методије”  
(19. век)

l Владичански двор у Призрену

ЂАКОВИЦА

l  Црква Успења Пресвете 
Богородице (16. век)

l  Саборна Црква Свете 
Тројице (1940)

l  Црква Свеог Лазара, 
село Пискоте

l  Црква Светог Илије, 
село Бистражин

ПЕЋ

l  Црква Светог Јована Претече, 
градска црква

l  Црква Пресвете Богородице, 
село Бело Поље код Пећи

l  Црква Светог Јована Претече 
у Пећкој Бањи

УРОШЕВАЦ

l Саборни Храм цара Уроша
l  Црква Светог Илије, 

село Некодим
l  Црква Светог Петра и Павла, 

село Талиновац
l  Црква Пресвете Богородице, 

село Софтовић

КОСОВКА КАМЕНИЦА

l Црква у Доњој Шипашници
l Црква Светог Николе у Каменици

ОРАХОВАЦ

l Црква Свете Недеље, село Брњак

Уништени и демолирани српски манастири и цркве

ЗАКЉУЧАК

Предлог оптималне компромисне стратегијске одлуке српског руковод-
ства:

У разговорима се држати Резолуције 1244 СБ УН по којој је КиМ део Ре-
публике Србије под привременом контролом УН. Р. Србија задржава суверени-
тет и контролу границе према Албанији, Црној Гори и Македонији. Арбанаси 
на КиМ задржавају аутономију у виду заједнице албанских општина (ЗАО) с 
извршним функцијама, без државних атрибута и контроле границе. Р. Србија 
припрема снаге безбедности и савезнике за ослобађање КиМ у датим историј-
ским условима, а простор КиМ третира као привремено запоседнуту територи-
ју (ПЗТ – део државне територије Р. Србије под окупацијом). Након тога орга-
низовати повратак прогнаних Срба. 

Зашто се намеће хитно решавање статуса КиМ?
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Да би се прешло на следећу фазу: обавезујући споразум с републиком 
Хрватском. Ту нас чекају нови стратегијски изазови: Хрватска је чланица ЕУ и 
НАТО. НАТО своје стратегијске одлуке доноси научно коректно и проводи их 
упорно. НАТО стратегија за овај простор (и шире) нама је позната1.
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Београд: Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа. Историја Србије, 
треће издање, Нови Сад 2014.

Џомић, Велибор (2018). Шта је СПЦ на КиМ и зашто је 2008. године Црква искључе-
на из преговора о КиМ, НСПМ, 21. 9. 2018. [http://www.nspm.rs/kosovo-i-metohija/
sta-je-spc-na-kosovu-i-metohiji-%E2%80%93-i-zasto-je-od-2008.-crkva-iskljucena-iz-
pregovora-o-kim.html].

1 НАПОМЕНА: Велика заблуда српских интелектуалаца који су школовани на Западу и српских 
политичара који су дошли на власт уз помоћ Запада јесте веровање у „западну” демократију и морал. 
Кроз историју и данас у изазивању и решавању светских проблема Запад се држи најгоре комбинације 
профитерског и милитаристичког приступа. То се неће променити чак и ако Запад буде поражен.
Неке одлуке (ЦИА и БНД) донете су још 1977. године. Једна од НАТО одлука из 1977. године је да се Ср-
бима не може дозволити контрола обе обале Дунава. Ако Хрватска пређе Дунав (110 км2) онда, вероватно, 
тај простор неће обрађивати славонски сељаци (пола Славоније је необрађено). То је потенцијална нова 
НАТО база у нашој северној покрајини, а затим следи даље остваривање (нама познате) НАТО стратегије. 
Срби, као православна и правдољубива нација, никада не смемо прихватити, од хегемона намет-
нуту тренутну реалност, тј. да сила има предност над правом.
Зато предлажем да се преговори о будућности КиМ врате у СБ УН јер се ЕУ показала неуспешном, 
а у преговорима ЕУ није била статусно неутрална. Ако се договори измена формата преговора, Ср-
бија би морала укључити и оне који у СБ увек гласају принципијелно, тј. пружају Србији подршку 
у борби за истину, (међународно) право и правду.
Научно поштени и непристрасни економисти лако доказују да је КиМ као самостална држава не-
одржива и да коначно мора остати у саставу Србије, односно реинтегрисати се у Србију која и сама 
треба да интензивира своја настојања у правцу снажнијих (и квалитетнијих) интеграција у балкан-
ски и европски/евроазијски простор.
Тада наша дипломатија мора рашчистити с „пријатељима” који цепањем Србије стварају Велику Албанију. 
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SUMMARY: The author’s view is that Serbia’s leadership has accepted or established the wrong goal 
in regard to resolving the final status of Serbia’s Autonomous Province of Kosovo and Metohija. Our goal 
must not be to accept a solution that will satisfy the Kosovo Albanians, the U.S. and the EU, with the Serbs 
merely getting something in return so as not to lose absolutely everything. Our goal must be to find a solu-
tion for the reintegration of AP Kosovo and Metohija into the Republic of Serbia that will guarantee the le-
gal security and status of national minorities (including the Albanian one), in accordance with U.S. and EU 
standards, i.e., with the way in which they have resolved national minority rights in their own countries.
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КОСОВО И МЕТОХИЈА 20 ГОДИНА ПОСЛЕ НАТО АГРЕСИЈЕ: 
НА СР ЈУГОСЛАВИЈУ: 

ПРЕСЕК СТАЊА  И ПРЕПОРУКЕ

У јуну 2019. године навршиће се 20 година од краја НАТО агресије на СР Југо-
славију. Нелегална агресија окончана је враћањем на сцену међународног пра-
ва, у облику Резолуције 1244 Савета безбедности УН, која је и данас на снази. 
У протеклих 20 година, западне силе су на све начине покушавале да релативи-
зују и, евентуално, пониште Резолуцију 1244, што непоштовањем сопствених 
обавеза, попут обавезе расформирања било какве оружане силе косовско-ме-
тохијских Арбанаса, што охрабривањем, односно подстицањем тих истих Ар-
банаса на кршења Резолуције, све до једностраног проглашења независности у 
фебруару 2008. године. С друге стране, српска страна није до сада, ни у једном 
саставу, искористила могућности које Резолуција 1244 пружа, нити инсисти-
рала на свим правима које она обезбеђује држави Србији. Укупан резултат је 
стање које имамо данас. Тзв. Косово је и даље провизоријум, чардак ни на небу 
ни на земљи, најсиромашнија, најкорумпиранија, најкриминализованија и нај-
бесправнија средина у данашњој Европи. Српски народ на Косову и Метохији 
је угроженији него икад у последњих 20 година, а Арбанаси беже с Косова и из 
Метохије главом без обзира. Шта је решење, и да ли се о „решењу” уопште може 
– и треба – говорити?

Очигледно је да с друге, приштинске, стране нема адекватних саговорника 
и да их у скорије време неће ни бити. Између осталог, због тога што je ути-
цај криминогено-мафијашких – глобално умрежених – кругова огроман, а ек-
стремни су индукована мржња и нетрпељивост према Србима и Србији међу 
њиховим доминантним „елитама” (регрутованим управо из таквих „контро-
верзних” кругова). То, међутим, не значи да српска страна треба једноставно 
да слегне раменима и да пасивно чека док се неко конструктиван не појави са 
супарничке стране. Пропаст садашњег формата преговора не значи да се напра-
вио неки вакуум, нити да је све што је претходило том слому нужно поништено 
и неважеће. Напротив, и логички и формално, садашњи неуспех нужно води 
враћању на почетно стање, а то је, на међународном плану, Резолуција 1244, а 
на унутрашњем – Устав Србије. Ни мање ни више од тога.

Сада се Србији отвара прилика за нови почетак – који заправо представља 
повратак на једино чврсто тло које нам је под ногама: међународно и домаће 
право. Међутим, било би пожељно да повратак на старо буде праћен и новим 
– јединим логичним, легитимним и легалним – приступом: строгим инсисти-
рањем на поштовању управо ова два акта. То је једино што Србија у протеклих 
20 година није покушала. Не на речима, већ у пракси. И могао би се понудити 
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убедљив аргумент да је то један од разлога за садашње лоше стање ствари на 
овом пољу.

Дакле, чини се да је дошло време да, ако се већ Србија речима позива на 
Резолуцију 1244, она коначно почне да доследно и упорно инсистира на њеном 
испуњавању, на кључним тачкама: 1. повратак свих избеглих, расељених и на-
силно протераних од јуна 1999. до данас, 2. повратак оружаних снага Србије и 
граничара у броју прописаном у Резолуцији 1244, 3. безусловно расформирање 
тзв. Војске Косова и сродних оружаних формација (пре свега, ОВК која се нера-
зоружана, у потаји, трансформише у новију верзију хрватског ЗНГ). Наравно, 
ово би било праћено и одбраном српског суверенитета и држављана Србије где 
год то нису у стању да учине међународни фактори који су за то задужени, уз 
релативизацију свих „граница” које су постављене између Косова и Метохије и 
остатка Србије, с обзиром на то да Србија не признаје тзв. Косово као незави-
сну државу. Јер, евентуално „замрзавање конфликта” нипошто не подразумева 
и замрзавање деловања државе Србије, у складу с домаћим и међународним 
правом. У том смислу, могу се понудити и убедљиви аргументи да је управо 
недостатак оваквог понашања државе Србије и охрабрио приштинску страну 
на повлачење разних једностраних, дестабилизирајућих потеза.

Што се тиче разговора о „суштинској аутономији” која је предвиђена 
и Резолуцијом 1244 и Уставом Србије, пре почетка било каквих разговора, 
Србија је дужна да инсистира на истовременом попису становништва у Ср-
бији, Македонији, Црној Гори и Албанији, да би се, коначно, прецизно утвр-
дио број етничких Арбанаса на Косову и Метохији. Тај попис би био под ме-
ђународним надзором комисије састављене од експерата из земаља сталних 
чланица СБ УН. Тек прецизним увидом у демографско стање на терену било 
би могуће покренути иоле смислене преговоре о обиму и степену „суштинске 
аутономије”.

Врло је вероватно, готово сигурно, да друга страна и њени ментори неће 
прихватити ни једно од горепоменутих, правно беспрекорно утемељених ста-
вова. Али то, по први пут, не треба да буде проблем Србије него њихов проблем. 
Србија није дужна да попушта онима чији једини аргументи леже у топузу и 
непоштовању права, што домаћег, што међународног. Уз то, Србија има не само 
право на својој страни, већ и савезнике какве није, услед постојања једнополар-
не хегемоније, могла да има пре 20 година. Никад нема оправдања за добровољ-
но пристајање на наметнуто неправо, а понајмање сада.

Није сваки проблем „решив”, нити носи императив „коначног решавања”. 
То се, на крају, коси и са самим животом, који никад не нуди „коначна реше-
ња” после којих ће сви мирно и сложно одјахати према залазећем сунцу. Једина 
истинска реалност коју нам нуди историјско искуство јесте да српско-арбана-
шко непријатељство није од јуче, да има карактеристике вишевековног, трај-
ног и можда неразрешивог сукоба, без обзира на разна привремена „примирја” 
постизана током векова. Ово није ништа трагично нити специфично само за 
Србе и Арбанасе. Поготово у данашњем времену, где се цео послератни светски 
поредак и на њему заснована савезништва и аранжмани силовито руше пред 
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нашим очима. Свет не улази, нажалост, у мирније луке, већ у бурно конфликт-
но раздобље, у којем ће доћи до нових прегруписавања, и нових односа снага. 
Једини начин опстанка и евентуалног напретка у таквој ситуацији јесте чврсто 
заступање сопствених интереса и трезвен поглед на намере других.

Будућност припада онима који се за њу припремају.
Сврха овог зборника је да понуди Србији исполински снажну и чврсту 

подлогу неспорних чињеница повезаних с Косовом и Метохијом. На том фун-
даменту она може да гради своје позиције и крене у нову борбу за своје нацио-
налне и цивилизацијске интересе, који, разуме се, нису нужно омеђени админи-
стративним границама АП Косова и Метохије – али су нераскидиво повезани 
с Косовом и Метохијом, темељом српског идентитета. Држава која дозволи да 
јој се на основу неправа и насиља нешто отме, која се добровољно одриче соп-
ствених интереса и тапија – неће још дуго бити држава. У том смислу, Косово 
и Метохија залог је наше државности и наше будућности. Овај зборник је једно 
од оруђа која ће нам бити потребна у борби која следи, а која је, по природи овог 
света, по речима бесмртног Владике Петра Петровића II Његоша – непрестана. 
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