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Урош Шу ва ко вић*

ПАР ТИ ЈЕ У СР БИ ЈИ И  
КО СО ВО И МЕ ТО ХИ ЈА 1990-2000.

Резиме

У овом периоду, који је један конституишући период 
за партијски плурализам у Србији, нема ни једне релевантне 
политичке партије која се залаже за независност Косова, 
са изузетком албанских партија на Косову и Метохији које 
не признају државу Србију нити њен конституционално-
политички систем,. Чак и Албанске партије из јужног 
или средишњег дела Србије не траже то, него се само 
залажу за либерализацију превођења непокретне имовине, 
са скривеном политичком намером да олакшају исељавање 
Срба и Црногораца са Косова и Метохије под притиском.

Иако националистичка еуфорија није успела да 
доведе на власт у Србији протагоносте радикалних 
националистичких идеја, као што је то био случај у 
свим другим бившим југословенским републикама, са 
изузетком Црне Горе, сигурно је да су најутицајније 
парламентарне политичке партије биле износиле радикалне 
националистичке ставове и захтеве и у својим програмима 
и у својим дневнополитичким активностима. У исто време 
треба да се помене да се са развојем и консолидацијом 
партијског плурализма у Србији један такав радикално-
националистички, па чак и шовинистички тон у њиховим 
програмско-политичким ставовима и опредељењима 
смањивао, тако да су те политичке партије у Србији 
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одбациле неке од њихових „кључних“ и „трајних“ радикално-
националистичких програмских опредељења и намера 
већ неколико година после њиховог појављивања у 1990.-
им годинама. У питању није било само одбацивање ових и 
таквих програмско-политичких ставова и опредељења, него 
истовремено прихватање потпуно супротних политичких 
опредељења. Социјалистичка Партија Србије показује 
највећу консистентност у својим програмско-политичких 
опредељењима у односу на Косово и Метохију, док су друге 
парламентарне партије знатно промениле своја програмска 
опредељења.
Кључне речи: политичке партије, програмско-политичка 

опредељења, Косово и Метохија, Србија, 1990-
2000.

I 
Увод но раз ма тра ње

По ли тич ки плу ра ли зам у Ср би ји, ус по ста вљен Уста-
вом Ре пу бли ке Ср би је из 1990. го ди не,1 из не дрио је у овом 
пе ри о ду 316 по ли тич ких пар ти ја ко је су спро во ди ле сво ју 
по ли тич ку ак тив ност у Ср би ји.2 Ова ква мно го број ност по-
ли тич ких пар ти ја про из вод је ни за раз ли чи тих ути ца ја – од 
срп ског по ли тич ког мен та ли те та „два Ср би на – три пар ти је“, 
до за кон ског ре ше ња о по треб ној ми ни мал ној по др шци све га 
100 би ра ча за осни ва ње по ли тич ке стран ке.

* Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у При шти ни са при вре ме ним се ди-
штем у Ко сов ској Ми тро ви ци

1 Устав Ре пу бли ке Ср би је из 1990. го ди не не са мо да ус по ста вља ви ше стра-
нач је и ре а фир ми ше уло гу по ли тич ких стра на ка у по ли тич ком жи во ту, по-
себ но про це су кан ди до ва ња др жав них функ ци о не ра, већ пред ста вља и пр ви 
устав ни текст у исто ри ји срп ске устав но сти ко ји са др жи сам по јам по ли тич-
ке пар ти је, тј.  „по ли тич ке стран ке“ ка ко у Уста ву из 1990. сто ји. Ви ди Урош 
Шу ва ко вић: „По ли тич ке пар ти је у по ли тич ком си сте му кон ци пи ра ном до-
но ше њем Уста ва Ре пу бли ке Ср би је 2006. го ди не“, у У. Шу ва ко вић, М. Јо ва-
но вић, Ж. Об ра до вић (ур. и прир.): Устав Ре пу бли ке Ср би је из 2006. – не ки 
еле мен ти но вог по ли тич ког си сте ма, те мат ски збор ник ра до ва, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Тре ћи ми ле ни јум, Бе о град, 2007, стр. 120-133.

2 У. Шу ва ко вић: По ли тич ке пар ти је и гло бал ни дру штве ни ци ље ви, Тре ћи 
ми ле ни јум, Бе о град, 2004. го ди не, при лог I и II, стр. 335-378. Ова ци фра об у-
хва та 210 по ли тич ких стра на ка упи са них у Ре ги стар по ли тич ких ор га ни за-
ци ја Ре пу бли ке Ср би је и 106 по ли тич ких пар ти ја ко је су упи са не у Са ве зни 
ре ги стар по ли тич ких ор га ни за ци ја Ју го сла ви је, чи је је се ди ште на те ри то-
ри ји Ре пу бли ке Ср би је.
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Јед но це ло ви то на уч но ис тра жи ва ње на те му из на сло-
ва мо гло би да об у хва ти ево лу ци ју по ли тич ких ста во ва о Ко-
со ву и Ме то хи ји (у да љем тек сту: Ко смет) свих ре ги стро ва-
них по ли тич ких пар ти ја. Та кво ис тра жи ва ње би, ме ђу тим, 
би ло ве о ма све о бу хват но, ску по и – не по треб но. Раз лог не-
по треб но сти на уч ног ис тра жи ва ња та квог оби ма на ла зи се 
у чи ње ни ци да су пар ти је спе ци фич не ор га ни за ци је чи ји је 
основ ни циљ осни ва ња – „осва ја ње, од но сно оста нак на вла-
сти или уче шће у вла сти“,3 а пу тем вр ше ња вла сти оне вр-
ше ути цај на дру штве но кре та ње, од но сно на оства ри ва ње 
од ре ђе них гло бал них дру штве них ци ље ва. Има ју ћи то у ви-
ду, са мо успе шне по ли тич ке пар ти је, а то зна чи оне ко је су 
из бо ри ма за до би ле пар ла мен тар ни ста тус,4 мо гле су ути ца ти 
на кре и ра ње др жав не по ли ти ке Ср би је у по гле ду ре ша ва ња 
про бле ма на Ко сме ту. Сто га је зна чај но пра ти ти ево лу ци ју 
у про грам ском-по ли тич ким ста во ви ма са мо пар ла мен тар них 
пар ти ја, и то пре све га оних ко је има ју ви ше-ма ње кон ти-
ну и ран пар ла мен тар ни ста тус у пе ри о ду 1990-2000. го ди на. 
То су Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је (СПС, у свим са зи ви ма 
На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не); Срп-
ска ра ди кал на стран ка (СРС, у свим са зи ви ма од 1992); Но ва 
де мо кра ти ја (НД, у свим скуп штин ским са зи ви ма), Де мо-
крат ска стран ка (ДС, у свим скуп штин ским са зи ви ма, из у зев 
у са зи ву од 1997. го ди не, ка да је бој ко то ва ла из бо ре); Де мо-
крат ска стран ка Ср би је (ДСС, у свим са зи ви ма од осни ва ња 
1992. го ди не, са из у зет ком са зи ва од 1997. го ди не, ка да је бој-
ко то ва ла из бо ре), Срп ски по крет об но ве (СПО, у свим са зи-
ви ма) и Ју го сло вен ска ле ви ца (ЈУЛ, од 1997. го ди не).5 Осим 

3 У. Шу ва ко вић: По ли тич ке пар ти је и гло бал ни дру штве ни ци ље ви, Тре ћи 
ми ле ни јум, Бе о град, 2004, стр. 177-178.

4 У. Шу ва ко вић: „Ин стру мен ти ме ре ња успе шно сти по ли тич ких пар ти ја“, 
Збор ник  Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке, бр. 118-119, Но ви Сад, 2005. 
стр. 395-403.

5 Мо же нам се за ме ри ти на ме то до ло шкој не до след но сти, с об зи ром на чи ње-
ни цу да се ра ди о стран ци ко ја је би ла у На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Ср-
би је за сту пље на са мо у са зи ву од 1995. го ди не. Ме ђу тим, ка ко је ова пар ти ја 
на ста ла и де ли мич но од чла но ва СПС ко ји су би ли из ра зи ти је ју го сло вен ски 
ори јен ти са ни, или су до шли у не ки кон фликт са том стран ком, а њен глав ни 
иде о лог и пред сед ник Ди рек ци је је би ла Ми ра Мар ко вић, су пру га Сло бо да-
на Ми ло ше ви ћа, то су чла но ви ове пар ти је и пре не го што је она фор мал но 
по ста ла пар ла мен тар на на ре пу блич ком ни воу, би ли чла но ви Вла де Ре пу-
бли ке Ср би је или по сла ни ци фор мал но још у окви ру СПС.
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на ве де них стра на ка, чи је де ло ва ње сма тра мо ма ње-ви ше кон-
стант ним по ли тич ким оп ци ја ма на по ли тич кој сце ни Ср би је, 
тре ба у по гле ду раз ма тра ња од но са пар ти ја пре ма про бле му 
на Ко сме ту кон ста то ва ти да ал бан ске по ли тич ке пар ти је са 
Ко сме та у чи та вом овом пе ри о ду бој ко ту ју устав но-прав ни 
по ре дак Ср би је,6 не при зна ва ју ћи њен су ве ре ни тет над Ко-
сме том ни ти ње не ин сти ту ци је, ства ра ју ћи та мо па ра лел не 
ор га не вла сти. Ка ко на гла ша ва М. Шу то вић, „не при ста ја ње 
Ал ба на ца на срп ски су ве ре ни тет на Ко со ву, пред ста вља ло је 
пре пре ку срп ској сло бо ди из бо ра. Ал бан ци су се на ла зи ли 
на услу зи срп ским не при ја те љи ма, та ко да је Ко со во по ста-
ло улаз или „ме ко тки во“ кроз ко ји су они про ди ра ли, бит но 
ути чу ћи на срп ски ме ђу на род ни по ло жај. За блу да је ми сли-
ти ка ко је за не га тив не по сле ди це ис кљу чи ви кри вац срп ска 
на ци о нал на по ли ти ка пре ма Ко со ву, ње но ту тор ство над Ал-
бан ци ма, јер ал бан ски ли де ри од у век су за тва ра ли отво ре ну 
мо гућ ност спо ра зу ма са Ср би ма“.7 С об зи ром на од би ја ње да 
пар ти ци пи ра ју у ин сти ту ци ја ма по ли тич ког си сте ма Ср би-
је, ста во ви ал бан ских по ли тич ких пар ти ја са Ко сме та у овом 
ра ду ни су пред мет раз ма тра ња. Ипак, у свим скуп штин ским 
са зи ви ма На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је, из у зев оног 
јед но го ди шњег од 1992. го ди не ка да ни су осво ји ли по тре бан 
цен зус, би ле су пред ста вље не ло кал не пар ти је ал бан ске на-
ци о нал не ма њи не из Бу ја нов ца и Пре ше ва,8 чи ји су пред став-
ни ци у На род ној скуп шти ни, у ма ње-ви ше уви је ној фор ми, 
до след но пре но си ли по ли тич ке ста во ве ал бан ских пар ти ја са 
Ко сме та, та ко да ће мо њи хо ве про грам ско-по ли тич ке ста во-

6 На по чет ку ју го сло вен ске кри зе, став ал бан ских пар ти ја са Ко сме та је био да 
они при зна ју по ли тич ко-прав ни по ре дак СФРЈ, али не и онај ко ји је ус по ста-
вљен Уста вом Ре пу бли ке Ср би је из 1990. го ди не. По сле ди ца та квог ста ва је 
да је Де мо крат ски са вез Ко со ва, пар ти ја ал бан ског ли де ра са Ко сме та Ибра-
хи ма Ру го ве, упи са на у Са ве зни ре ги стар по ли тич ких ор га ни за ци ја СФРЈ, 
рег. бр. 5, ре ше њем бр. 2/3-008/5-1990-13 од 12.09.1990. го ди не, али да ни ка да 
ни је под не ла зах тев за упис у исто вр сни ре ги стар Ср би је. Ова кав упис јој, 
ме ђу тим, и да нас омо гу ћу је ле гал но де ло ва ње на те ри то ри ји Ср би је.

7 М. Шу то вић: Ко со во из ме ђу по рет ка и ано ми је, Чи го ја штам па, Бе о град, 
Фи ло зоф ски фа кул тет, Ко сов ска Ми тро ви ца, 2008, стр. 265.

8 У Пр вом са зи ву На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, ал-
бан ска Пар ти ја за де мо крат ско де ло ва ње има ла је 1 по сла ни ка, у Тре ћем 
са зи ву од 1993. го ди не ко а ли ци ја Пар ти је за де мо крат ско де ло ва ње и Де мо-
крат ске пар ти је Ал ба на ца осво ји ла је 2 по сла нич ка ман да та, а у Че твр том 
са зи ву Де мо крат ска ко а ли ци ја Пре ше во-Бу ја но вац 1 по сла нич ки ман дат.  
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ве у овом ра ду об у хва ти ти, иако по ли тич ки ути цај ал бан-
ских пар ти ја из ове две оп шти не са ју га цен трал не Ср би је на 
фор ми ра ње по ли ти ке Ср би је пре ма про бле ми ма на Ко сме ту 
ни је био зна ча јан.

II 
Про грам ско по ли тич ки ста во ви глав них по-
ли тич ких пар ти ја у ср би ји у ве зи са ре ша ва-

њем про бле ма на Ко со ву и Ме то хи ји  
(1990-2000)

Вр ше ћи кла си фи ка ци ју „ста во ва и при сту па пре ма Ко-
со ву и Ме то хи ји, као и срп ском на ци о нал ном пи та њу у це-
ли ни“ у вре ме рас па да СФРЈ, др Јо ван Ба зић на бра ја сле де ће 
по ли тич ке кон цеп ци је: со ци ја ли стич ку, ра ди кал ну, ли бе рал-
но-де мо крат ску, ко му ни стич ку и мон ди ја ли стич ку.9 Он из-
два ја као „нај зна чај ни ју“ со ци ја ли стич ку кон цеп ци ју, ко ју 
су за сту па ли СПС и Сло бо дан Ми ло ше вић. Као пар ти је ко је 
су у то до ба за сту па ле ра ди кал ну при ступ овом пи та њу из-
два ја ју се Срп ска на род на об но ва (СНО),10 Срп ски по крет об-
но ве и Срп ска ра ди кал на стран ка, при че му СПО ре ла тив но 
бр зо на пу шта ову кон цеп ци ју при хва та ју ћи ста во ве ко ји би 
се нај бо ље де фи ни са ли као мон ди ја ли стич ки. Ли бе рал но-де-
мо крат ски при ступ ре ша ва њу срп ског на ци о нал ног пи та ња, 
па ти ме и од но са пре ма Ко сме ту, по схва та њу Ба зи ћа, има ју 
Де мо крат ска стран ка и Де мо крат ска стран ка Ср би је. Тре ба 
уочи ти да ДСС, у дру гој фа зи, по сле пе то ок то бар ских про ме-
на и, на ро чи то, с из бо ром ње ног ли де ра Во ји сла ва Ко шту ни-
це за пре ми је ра Ср би је, про мо ви ше на ци о нал но-де мо крат ску 
кон цеп ци ју у по гле ду сво јих ста во ва пре ма про бле ми ма на 
Ко сме ту. Ка да је реч о ко му ни стич кој кон цеп ци ји, Ба зић је 
тач но при пи су је Са ве зу ко му ни ста - по кре ту за Ју го сла ви-
ју,11 док у по гле ду при пи си ва ња ко му ни зма као кон цеп ци је 
Ју го сло вен ској ле ви ци (ЈУЛ)12 сма тра мо да је тач ни је утвр-

9 Ј. Ба зић: „Ста во ви срп ских по ли тич ких стра на ка пре ма Ко со ву и Ме то хи ји 
у вре ме рас па да СФРЈ“, у: Ср би на Ко со ву и Ме то хи ји, збор ник ра до ва са на-
уч ног ску па СА НУ, књ. CXII, Оде ље ње дру штве них на у ка, књ. 26, Бе о град, 
2006, стр. 333-347

10 Ова пар ти ја ни ка да ни је сте кла пар ла мен тар ни ста тус.
11 Ни ова стран ка, фор ми ра на под ја ким ути ца јем вр ха ЈНА, ни ка да ни је по-

ста ла пар ла мен тар на стран ка у Ср би ји.
12 ЈУЛ је по стао пар ла мен тар на пар ти ја у Ср би ји тек на кон из бо ра 1997. го ди-
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ди ти да је реч о ре фор ми са ној, об но вље ној ле ви ци као те о-
риј ском кон цеп ту на ком је ЈУЛ био за сно ван,13 уз из ра зи-
то на гла шен ју го сло вен ски при ступ.14 Ко нач но, као но си о це 
мон ди ја ли стич ког при сту па, ко ји од ре ђу је су штин ски као 
„ана ци о на лан и па ци фи стич ки“, овај аутор ви ди је дан уски 
круг ин те лек ту ал ца ко ји су се су прот ста вља ли на ци о нал ној 
по ли ти ци Сло бо да на Ми ло ше ви ћа ко ја је до би ла по др шку 
на VI II сед ни ци ЦК СКС, а ка сни је се раз ви ја ју и по ли тич-
ке ор га ни за ци је на њој за сно ва не, ме ђу ко ји ма се у јав но сти 
из два ја ју Удру же ње за ју го сло вен ску де мо крат ску ини ци ја-
ти ву (УЈ ДИ), Са вез ре форм ских сна га Ју го сла ви је (СРСЈ) и 
Гра ђан ски са вез (ГС).15 Не ки дру ги ауто ри, по пут Д. Ву ко-
ма но вић, ра ди је ука зу ју на еле мент „за јед нич ког“ у ве зи са 
на ци о нал ним пи та њем, у про гра ми ма ре ле вант них по ли тич-
ких пар ти ја у Ср би ји. Тај је еле мент, пре ма ње ном су ду, Ме-
мо ран дум СА НУ, из ко га су да ље „кључ не хи по те зе пре у зе те 
и да ље ела бо ри ра не у про гра ми ма свих ре ле вант них по ли-
тич ких пар ти ја у Ср би ји... Те ма ти за ци ја је уте ме ље на на апо-
ка лип тич ној ини ци јал ној пер цеп ци ји чи ји је је ди ни из лаз ко-
лек тив на про паст или бор ба за нај ви ши циљ – за ује ди ње ње 
на ци је и др жа ве у Јед но: „сви Ср би у јед ној др жа ви“ по ста ла 
је др жа во твор на по ли ти ка срп ских по ли тич ких ели та то ком 
90-их го ди на XX ве ка“.16 Има и оних ауто ра ко ји ука зу ју да 

не, и то на сту па ју ћи  у ко а ли ци ји са СПС, док је тај ста тус из гу био у ја ну а ру 
2001. го ди не, на пр вим на ред ним пар ла мен тар ним из бо ри ма, на ко је је иза-
шао са мо стал но.

13 Об но вље ну ле ви цу у Евро пи у по след њој де це ни ји XX ве ка чи не углав ном 
стран ке ко је су из вр ши ле тран сфор ма ци ју из не ка да шњих ко му ни стич ких 
пар ти ја на кон про ме на ко је су усле ди ле по па ду Бер лин ског зи да.

14 „Циљ овог по кре та је да на иде ји ле ве и ју го сло вен ске ори јен та ци је оку пи 
све исто ми шље ни ке ко ји то же ле. Ле во је схва ће но на ве о ма флек си би лан 
на чин – ту се на ла зе ко му ни сти, со ци ја ли сти, со ци јал де мо кра ти, све до зе-
ле них. Ју го сло вен ска ори јен та ци ја ни је ве за на са мо за при вр же ност Са ве-
зној Ре пу бли ци Ју го сла ви ји као др жа ви ју го сло вен ских на ро да ко ји у њој 
жи ве, већ је ве за на и за иде ју ју го сло вен ства, ко ја је ве же ви ше од јед ног ве ка 
има ла по др шку нај про гре сив ни јих умо ва код свих ју жно сло вен ских на ро-
да.... Ју го сло вен ска ле ви ца сво јом те о риј ском осно вом сма тра сва ку иде ју 
сло бо де, од но сно сва ку ми сао ко ја до при но си осло ба ђа њу чо ве ка од на си ља, 
си ро ма штва, из ра бљи ва ња, по ни же ња, не зна ња – са др жа ну у фи ло зо фи ји, 
на у ци, ре ли ги ји, умет но сти“. Плат фор ма Ју го сло вен ске ле ви це, бро шу ра, 
Бе о град, јул, 1996, стр. 5-6

15 Ни јед на од ових пар ти ја ни ка да ни је са мо стал но сте кла пар ла мен тар ни ста-
тус.

16  Д. Ву ко ма но вић: „Ср би ја као „(не)до вр ше на др жа ва“ у про гра ми ма по ли-
тич ких стра на ка“, у М. Су бо тић, Ж, Ђу рић:: Ср би ја – по ли тич ки и ин сти ту-
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су у по гле ду на ци о нал не по ли ти ке „не ке стран ке че сто ме-
ња ле ста во ве по овом пи та њу, као на при мер СПО и ДС“.17 

Уоч љи во је да, ка да је реч о пе ри о ду 1990-2000. го ди на, 
по ли тич ки ста во ви пар ти ја у Ср би ји у ве зи са про бле ми ма 
на Ко сме ту не за у зи ма ју мно го про сто ра у про грам ским до-
ку мен ти ма глав них пар ти ја. У по гле ду на ци о нал не по ли ти ке 
да ле ко се ви ше па жње по све ћу је од но си ма у Ју го сла ви ји и 
прав ци ма њи хо вог ре де фи ни са ња, од но су пре ма Ју го сла ви ји 
као др жа ви, пра ву на са мо о пре де ље ње ју го сло вен ских на ро-
да и, у том кон тек сту, зах те ву за при зна ва ње истог пра ва и 
срп ском на ро ду, итд. Нај ви ше па жње у про грам ским тек сто-
ви ма про бле ми ма на Ко сме ту по све ћу ју со ци ја ли сти и ра ди-
ка ли, де мо кра те то чи не ве о ма са же то за у зи ма ју ћи на че лан 
не га ти ван став пре ма те ри то ри јал ним ауто но ми ја ма, док 
ДСС у свом Про гра му уоп ште не по ми ње Ко со во и Ме то хи-
ју, са оп шта ва ју ћи са мо оп шти став о по ло жа ју на ци о нал них 
ма њи на ко ји би се мо гао при ме ни ти и на Ко смет. Раз ло зи за 
ова кво по сту па ње пар ти ја мо гу би ти раз ли чи ти: од то га да 
су сма тра ле да пи та ње про бле ма на Ко сме ту ни је на днев ном 
ре ду, пре ко то га да је СПС имао ве ли ку по др шку за сво ју по-
ли ти ку пре ма Ко сме ту па да сто га ни је по ли тич ко опор ту но 
тој по ли ти ци опо ни ра ти, а ни су хте ли ни да је по др жа ва ју с 
об зи ром на соп стве ни опо зи ци о ни ста тус, па до то га да ни су 
хте ле да ула зе у су коб са ино стра ним цен три ма мо ћи за ко је 
је, од мах по сле пот пи си ва ња Деј тон ског спо ра зу ма, глав на 
те ма по ста ло пи та ње оства ри ва ња се це си је Ко сме та. 

Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је је, у чи та вом овом пе-
ри о ду, вла да ју ћа стран ка у Ср би ји. Она је прав ни и по ли тич-
ки на след ник Са ве за ко му ни ста Ср би је (СКС). Има ју ћи то у 
ви ду, по треб но је уочи ти да по сто ји кон ти ну и тет ње не по ли-
ти ке пре ма Ко сме ту са по ли ти ком СКС, и то оном по ли ти ком 
ко ја је до би ла сво ју по твр ду на VI II сед ни ци Цен трал ног ко-
ми те та Са ве за ко му ни ста Ср би је (ЦК СКС), одр жа ној 23-24. 
сеп тем бра 1987. го ди не.18

ци о нал ни иза зо ви, збор ник ра до ва, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2008, стр. 116-117.

17 С. Ор ло вић: По ли тич ке пар ти је и моћ, Ју го сло вен ско удру же ње за по ли тич-
ке на у ке, Чи го ја-штам па, Бе о град, 2002, стр. 298.

18 VI II сед ни ца ЦК СКС, као и XXX сед ни ца Пред сед ни штва ЦК СКС одр жа-
на 18-19. сеп тем бра 1987. го ди не у скло пу ње не при пре ме, уско су ве за не са 
од но сом по ли тич ког ру ко вод ства Ср би је и Са ве за ко му ни ста Ср би је уоп ште 
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 У свом пр вом про грам ском до ку мен ту,19 усво је ном на 
свом осни вач ком, I кон гре су, СПС је оце нио ка ко је „Ко со во 
и Ме то хи ја при о ри тет но на ци о нал но, етич ко, исто риј ско и 
др жав но пи та ње срп ског на ро да и не раз двој ни део Ср би је“. 
На гла ша ва ју ћи да је за со ци ја ли сте су шти на њи хо ве по ли ти-
ке пре ма Ко сме ту на ци о нал на рав но прав ност, СПС кон ста-
ту је да се с усва ја њем но вог Уста ва Ре пу бли ке Ср би је 1990. 
го ди не „ства ра ју се усло ви за ефи ка сно функ ци о ни са ње 
прав не др жа ве, мир, сло бо дан жи вот и рад, лич ну и имо вин-
ску си гур ност, ин те гри тет гра ђа на и на ци о нал ну рав но прав-
ност Ал ба на ца, Ср ба, Цр но го ра ца, Му сли ма на, Хр ва та, Ту-
ра ка, Ро ма и при пад ни ка свих дру гих на ци о нал но сти“. Исто-
вре ме но с тим, СПС се опре де љу је да ће нај о длуч ни је ра ди ти 
„на то ме да се за у ста ви исе ља ва ње, обез бе ди по вра так исе-
ље них Ср ба и Цр но го ра ца и до се ља ва ње гра ђа на ко ји же ле 
да жи ве и ра де на Ко со ву и Ме то хи ји“, али и на то ме да свет 
са зна пу ну исти ну о Ко со ву и Ме то хи ји, о узро ци ма и те-
шким по сле ди ца ма де ло ва ња ал бан ских шо ви ни ста и се па-

пре ма про бле ми ма на Ко сме ту и пред у зи ма њу ме ра на њи хо вом от кла ња-
њу. Би ла је за пра во реч о то ме хо ће ли се на ста ви ти по ста ром, ухо да ном, 
би ро крат ском мо де лу по ли тич ког по на ша ња да се до но се за кључ ци ра зних 
ор га на чи је из вр ша ва ње по том ни ко не пра ти, и ко ји се због то га и не из вр-
ша ва ју, те да се ус по ста вља ве штач ка рав но те жа из ме ђу по сто је ћег ал бан-
ског се па ра ти зма на Ко сме ту, ко ји је у пу ном за ма ху и тзв. „ве ли ко срп ског 
на ци о на ли зма“, ко ји ни при бли жно ни је имао та кво упо ри ште, а све у ци љу 
спро во ђе ња по ли ти ке „Сла ба Ср би ја – ја ка Ју го сла ви ја“, а што је за пра во би-
ла плат фор ма оних чла но ва пар тиј ског и др жав ног ру ко вод ства Ср би је ко ји 
су би ли оку пље ни око та да шњег пред сед ни ка Пред сед ни штва СР Ср би је 
Ива на Стам бо ли ћа и дру гог, ве ћин ског де ла ру ко вод ства ко ји су се за ла га ли 
за про ме не, за ефи ка сно спро во ђе ње до не тих ме ра и за да та ка, за ула же ње у 
бит ку са свим на ци о на ли зми ма од ко јих је у том тре нут ку онај ал бан ски био 
нај о па сни ји по оп ста нак Ср би је и Ју го сла ви је и за по ли ти ку за сно ва ну на 
иде ји „Ја ка Ср би ја – ја ка Ју го сла ви ја“, а ко ји су по др жа ли та да шњег пред-
сед ни ка Пред сед ни штва ЦК СКС Сло бо да на Ми ло ше ви ћа. О ово ме ви ди у: 
Осма сед ни ца Цен трал ног ко ми те та Са ве за ко му ни ста Ср би је, Бе о град, 
23-24. сеп тем бар 1987. го ди не, збор ник ауто ри зо ва них ди ску си ја, (ур. М. 
Ву јо вић) II, фо то тип ско из да ње, СПС, Сло бо да, Сми сао, Бе о град, 2007; XXX 
сед ни ца Пред сед ни штва Цен трал ног ко ми те та Са ве за ко му ни ста Ср би је, 
I-II, збор ник до ку мен тар не гра ђе-не а у то ри зо ва не маг не то фон ске бе ле шке 
(ур. и прир. Ж. Об ра до вић, А. Ра сто вић, У. Шу ва ко вић), СПС, Сло бо да, Сми-
сао, Бе о град, 2007; Осма сед ни ца ЦК СКС – 20 го ди на по сле, збор ник ра до ва 
са исто и ме ног на уч ног ску па одр жа ног у Бе о гра ду 24. сеп тем бра 2007. го ди-
не (ур. У. Шу ва ко вић), Сми сао, Сло бо да,  Бе о град, 2009.

19 Про грам ске осно ве и Ста тут Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је, бро шу ра, 
Глав ни од бор СПС, Бе о град, ок то бар, 1990.
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ра ти ста. У „Про грам ским осно ва ма СПС“ из 1990. го ди не се 
још ис ти че да ће се та пар ти ја „бо ри ти за ства ра ње усло ва за 
бр жи еко ном ски раз вој Ко со ва и Ме то хи је, што је би тан 
услов за бла го ста ње, ми ран и без бе дан жи вот свих на Ко со ву 
и Ме то хи ји”. На свом II кон гре су, ко ји је одр жан ок то бра 
1992. го ди не, да кле у тре нут ку ка да је СФРЈ не ста ла са по ли-
тич ке и ге о граф ске кар те све та, а Ср би ја и Цр на Го ра од лу-
чи ле да оста ну да жи ве у за јед нич кој др жа ви – Са ве зној Ре-
пу бли ци Ју го сла ви ји (СРЈ), СПС усва ја свој но ви про грам ски 
до ку мент „Осно ве про гра ма СПС“.20 Тај до ку мент је, фор-
мал но, и да нас ва же ћи основ ни про грам ски до ку мент Со ци-
ја ли стич ке пар ти је Ср би је, иако су у ме ђу вре ме ну до но ше не 
раз не кон гре сне ре зо лу ци је и де кла ра ци је ко ји ма је он до пу-
ња ван и де ли мич но ме њан. У ње му се по на вља ју ста во ви, 
оце не и за ла га ња у ве зи са про бле ми ма на Ко сме ту, уз не ка 
пре ци зи ра ња, па се та ко кон ста ту је да је „про блем Ал ба на ца 
на Ко со ву и Ме то хи ји, пре све га, у то ме што мно ги ме ђу њи-
ма не при зна ју др жа ву у ко јој жи ве, њен устав и за ко не ко ји 
им та пра ва га ран ту ју. Не ки од њих не сме ју да ко ри сте пра ва 
ко ја има ју као гра ђа ни Ср би је због сна жног при ти ска ко ме су 
из ло же ни од стра не ми ли тант них ал бан ских се па ра ти ста“. 
Од ба цу ју ћи сва ку мо гућ ност от це пље ња Ко сме та од Ср би је, 
СПС на гла ша ва да је „увек би ла спрем на за отво ре ни и сло-
бод ни ди ја лог о свим пре пре ка ма пу ном оства ре њу људ ских 
пра ва ал бан ских и дру гих ма њи на у Ср би ји”. Исто вре ме но, 
со ци ја ли сти СПС осу ђу ју сва ки об лик ет нич ког чи шће ња, 
ука зу је на то да су жр тве та кве по ли ти ке осим Ср ба и Цр но-
го ра ца и Тур ци, Го ран ци, Ро ми, Хр ва ти и дру ги ко ји су жи-
ве ли или жи ве на Ко сме ту. Исте ста во ве СПС по на вља и на 
свом III кон гре су из мар та 1996, уз ис ти ца ње да је глав ни за-
да так по вра так исе ље них Ср ба на Ко смет. У до ку мен ту „Ср-
би ја 2000 – ко рак у но ви век“,21 по ла зе ћи „од трај ног опре де-
ље ња о на ци о нал ној рав но прав но сти и о пра ви ма на ци о нал-
них ма њи на по нај ви шим ме ђу на род ним стан дар ди ма“ СПС 
по себ но на гла ша ва спрем ност и отво ре ност за ди ја лог „са 
ал бан ском на ци о нал ном ма њи ном на Ко со ву и Ме то хи ји, са 
сви ма ко ји су за скла дан ви ше на ци о нал ни жи вот и раз вој у 
Ср би ји, а про тив сва ког об ли ка се це си је“. Овим до ку мен том 

20 Осно ве про гра ма СПС, бро шу ра, Глав ни од бор СПС, Бе о град, 1992.
21 Ср би ја 2000 – ко рак у но ви век, бро шу ра, Глав ни од бор СПС, Бе о град, 1996.
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упу ћу је се и по зив ал бан ској на ци о нал ној ма њи ни да „пре ва-
зи ђе фру стра ци је у ко је их је увео се па ра ти стич ки по крет и 
да за јед но с дру гим гра ђа ни ма Ко со ва и Ме то хи је уче ству је 
у по ли тич ком жи во ту Ср би је, ко ја је др жа ва свих сво јих гра-
ђа на“. До ку мент „Об но ва-раз вој-ре фор ме”, усво јен на IV кон-
гре су СПС фе бру а ра 2000. го ди не, да кле осам ме се ци на кон 
окон ча ња агре си је НА ТО на на шу зе мљу, са др жи оце ну со-
ци ја ли ста о хе рој ским от по ру на шег на ро да зло чи нач кој НА-
ТО-агре си ји, уз по себ но ука зи ва ње на по ра жа ва ју ће по сле-
ди це не спро во ђе ња Ре зо лу ци је 1244 Са ве та без бед но сти 
ОУН о Ко сме ту, ко ја је пред ста вља ла усло ве за окон ча ње ра-
та про тив на ше зе мље. У свом го во ру на овом Кон гре су, ко ји 
је као и сва ки ње гов кон гре сни го вор имао про грам ски ка-
рак тер, Сло бо дан Ми ло ше вић је у по гле ду не у спе лих пре го-
во ра у ве зи са про бле ми ма на Ко сме ту то ком 1998. и 1999. 
го ди не по ру чио да би при хва та ње пред ло га тзв. ме ђу на род не 
за јед ни це „у по гле ду од но са Ср ба и Ал ба на ца на Ко со ву, би-
ло исто као да су кра јем три де се тих и по чет ком че тр де се тих 
го ди на Је вре ји у Не мач кој при хва ти ли да су вр ши ли ге но цид 
над Нем ци ма у Не мач кој“.22 Оце њу ју ћи да ни су оства ре ни 
сви они еле мен ти ко ји су са др жа ни у Ре зо лу ци ји 1244 Са ве та 
без бед но сти ОУН у по гле ду раз о ру жа ња, га ран ци ја без бед-
но сти жи во та и имо ви не и по врат ка ра се ље них Ср ба и дру-
гих не ал ба на ца у сво је до мо ве на Ко сме ту, он је по ру чио да 
„За то ова срам на ми си ја тзв. ме ђу на род не за јед ни це на Ко-
сме ту, ко ја је на свим по љи ма пре тр пе ла пот пу ни фи ја ско, 
тре ба да што пре да се окон ча и да вла сти на ше зе мље пре у-
зму сво је пу не ин ге рен ци је на том су ве ре ном де лу сво је те-
ри то ри је. За раз ли ку од њих ми смо пот пу но спо соб ни да без 
ичи је по мо ћи гра ђа ни ма Ко со ва и Ме то хи је га ран ту је мо мир 
и без бед ност, сло бо ду и рав но прав ност“.23 V кон грес СПС, 
одр жан но вем бра 2000. го ди не, је имао ван ред ни ка рак тер, 
бу ду ћи да је реч о пр вом нај ви шем ску пу со ци ја ли ста на кон 
гу бит ка вла сти. То је ујед но био и по след њи Кон грес на ко ме 
је лич но уче ство вао и њи ме пред се да вао осни вач и, до сво је 
смр ти у Ха гу 2006. го ди не, пред сед ник СПС Сло бо дан Ми-

22 С. Ми ло ше вић: При лог исто ри ји XX ве ка, збир ка го во ра, Го вор С. Ми ло ше-
ви ћа на V ван ред ном кон гре су СПС, 25. но вем бра 2000,  Тре ћи ми ле ни јум, 
Бе о град, 2008, стр. 234.

23 Исто, стр. 235.
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ло ше вић. На ње му ни су усва ја на ни ка ква про грам ска до ку-
мен та, већ су са гле да ни раз ло зи гу бит ка из бо ра, а у свом ре-
фе ра ту Сло бо дан Ми ло ше вић је из нео став о кон ти ну и те ту 
по ли ти ке СПС пре ма Ко сме ту, али и сле де ћу оце ну: „Од свих 
ра на ко је су нас сна шле, нај те жа је Ко со во. Не ка да шња Ју го-
сла ви ја по че ла је да уми ре на Ко со ву“.24 У на став ку из ла га ња 
он је оце нио да је на Ко сме ту, за хва љу ју ћи де лу ме ђу на род не 
за јед ни це, из вр шен ге но цид над Ср би ма ко ји су у ве ћи ни Ко-
смет на пу сти ли и на ста вио: „Ви ше од де сет го ди на Ср би ја 
чи ни нат чо ве чан ске на по ре да до ка же све ту, обе сном и не до-
ка за ном, да је Ко со во део Ср би је. За њих не мо ра да бу де ни 
све ти ни нај ва жни ји део. Али ми, Ср би, има мо пра во да га 
та ко до жи вља ва мо, ако га та ко до жи вља ва мо. То је на ша 
ствар. И ни чи ја ви ше. Фран цу зи има ју Но тр Дам и Три јум-
фал ну ка пи ју, Ри си Кремљ и Бо ро дин ску бит ку, Аме ри кан ци 
Ем па јер Стејт Бил динг, Гр ци Акро пољ Ср би има ју Гра ча ни-
цу, Га зи ме стан и Пећ ку па три јар ши ју. За то је на си ље над Ко-
со вом на си ље над Ср би јом. На си ље над Ср би ма са Ко со ва је 
на си ље над свим Ср би ма... Али ни Ал бан ци на Ко со ву, ни 
они ко ји у овом тре нут ку има ју по др шку си ла за хва љу ју ћи 
ко јој су Ср би про те ра ни са Ко со ва, ни они не жи ве као срећ-
ни љу ди. Чак ни они ко ји су ис пу ње ни мр жњом и по тре бом 
за на си љем не мо гу да жи ве са том мр жњом и на си љем као 
жи вот ним из бо ром. По го то ву он да и та ко кад тај из бор и где 
тај из бор ни је до шао из њи хо вих гла ва и ср ца, већ из ту ђих 
ин те ре са. Тим ин те ре си ма Ал бан ци слу же као сред ство да 
рас ту ре још јед ну зе мљу, да оку пи ра ју још јед ну те ри то ри ју. 
СПС је за сло бод но Ко со во у сло бод ној Ср би ји, и сло бод ну 
Ср би ју у сло бод ној Ју го сла ви ји на сло бод ном Бал ка ну, на ко-
ме у ми ру тре ба да жи ве све бал кан ске зе мље и њи хо ви на ро-
ди. СПС је за сло бо ду сва ке зе мље и свих љу ди на све ту“.25

Срп ска ра ди кал на стран ка у свом про грам ском до ку-
мен ту из 1991. го ди не26 ја сно де фи ни ше де ша ва ња на Ко сме-
ту као „ал бан ску се па ра ти стич ку по бу ну“, за ла жу ћи се за 
ње но „гу ше ње свим сред стви ма“ и пред ла жу ћи у том прав цу 
са свим кон крет не ме ре: „ре ви зи ја ма тич них књи га и др жа-
вљан ских на осно ву ре зул та та по пи са ста нов ни штва из 1991. 

24 Исто, стр. 276.
25 Исто, стр. 277.
26 Про грам ска де кла ра ци ја СРС, бро шу ра, из да ње СРС, Бе о град, 1991. 
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го ди не; уки да ње ауто ном них по кра ји на на те ри то ри ји Ср би је; 
про те ри ва ње свих ал бан ских еми гра на та и њи хо вих по то ма ка; 
вра ћа ње од у зе те зе мље Ср би ма и Цр кви; спре ча ва ње сва ког 
др жав ног фи нан сиј ског до ти ра ња ал бан ске на ци о нал не ма њи-
не и пре у сме ра ва ња ра ни је то ме на ме њи ва них сред ста ва на 
ис кљу чи во фи нан си ра ње по врат ка Ср ба на Ко со во и Ме то хи-
ју; ри го ро зна по ре ска по ли ти ка и на пла та ко му нал них услу га; 
рас пу шта ње свих уста но ва ко је се фи нан си ра ју из др жав ног 
бу џе та а де лу ју на ал бан ском је зи ку; от пу шта ње са по сла свих 
Шип та ра ко ји ни су на ши др жа вља ни што се утвр ђу је по да ци-
ма из по пи са ста нов ни штва; из да ва ње исе ље нич ког па со ша 
свим Шип та ри ма ко ји то же ле; од у зи ма ње срп ског др жа вљан-
ства и за бра на по врат ка свим Шип та ри ма, ко ји бо ра ве у ино-
стран ству и та мо де лу ју са се па ра ти стич ких по зи ци ја; ну жно 
је од мах уки ну ти сва со ци јал на да ва ња Шип та ри ма, по себ но 
она ко ја под сти чу пре ви сок на та ли тет; по треб но је на под руч је 
Ко со ва и Ме то хи је пре се ли ти све вој не и по ли циј ске ака де ми је 
и све вој не уста но ве ко је ни су ди рект но ве за не за ко ман до ва-
ње по је ди ним ар миј ским обла сти ма, као и чи тав низ дру гих 
др жав них уста но ва, чи ме ће мо ство ри ти усло ве за пре се ље ње 
де се ти не хи ља да офи ци ра, под о фи ци ра, чла но ва њи хо вих по-
ро ди ца и ком плет не пра те ће ин фра струк ту ре. Свим Ср би ма 
ко ји же ле да жи ве на том под руч ју тре ба бес плат но до де ли ти 
у трај но вла сни штво по љо при вред но зе мљи ште и пла це ве за 
по ди за ње по ро дич них ку ћа и при вред них по го на. Сви ма ко ји 
сво ја по слов на се ди шта и про из вод не по го не пре се ле у те на ше 
пре де ле и та мо за по сле нај ма ње де сет рад ни ка пру жи ће мо као 
кључ ну олак ши цу осло ба ђа ње од пла ћа ња би ло ка квог по ре за 
у ро ку од нај ма ње де сет го ди на; пен зи о ни са ним офи ци ри ма, 
под о фи ци ри ма, по ли цај ци ма и др жав ним чи нов ни ци ма као 
трај но ре ше ње њи хо вог стам бе ног пи та ња по ну ди ти мак си-
мал но ком фор не и про стра не ста но ве на под руч ју Ко со ва и Ме-
то хи је; усло ве сту ди ра ња на срп ском је зи ку на Уни вер зи те ту 
у При шти ни учи ни ти нај по вољ ни јим”. Да кле, СРС пред ла же 
чи тав сплет кон крет них и ве о ма ра ди кал них, на ци о на ли стич-
ких ме ра за ре ша ва ње про бле ма на Ко сме ту. Д. Ву ко ма но вић 
ове пред ло ге на зи ва “Hi na us! ме ра ма”,27 уз тврд њу да се њи хо-
вим за го ва ра њем СРС свр ста ла „у по ро ди цу екс трем них на-

27 Д. Ву ко ма но вић: Исто, стр. 121
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ци о на ли стич ких стра на ка ко је про па ги ра ју сте ре о тип ни на ци-
о нал-шо ви ни стич ки го вор мр жње свој ствен (нео)на ци стич кој 
иде о ло ги ји“ .28 Ипак, она при зна је да, у да љој ево лу ци ји сво јих 
про грам ских опре де ље ња, „уме сто „ет нич ког чи шће ња“ ко-
сов ских Ал ба на ца, СРС је спро ве ла у де ло „де на ци фи ка ци ју 
вла сти тог про гра ма“, из ба цу ју ћи из Про гра ма усво је ног 1996. 
го ди не „и нај бла же дис кри ми на тор не од ред бе“.29 У свом Про-
гра му из 1996. го ди не, СРС у знат но раз ра ђе ни јој фор ми тре-
ти ра срп ско на ци о нал но пи та ње у це ли ни.30 У по гле ду ста во ва 
о Ко сме ту, ра ди ка ли у овом свом про грам ском до ку мен ту не 
пред ла жу ви ше чи тав низ кон крет них ме ра, што је уоста лом и 
не при ме ре но јед ном про грам ском до ку мен ту ко ји тре ба да са-
др жи основ не, ба зич не, нај оп шти је ста во ве о про грам ско-по-
ли тич ким пи та њи ма у ве зи са ко ји ма се јед на пар ти ја од ре ђу је, 
већ се на чел но из ја шња ва ју „за уки да ње ауто но ми је Вој во ди не 
и Ко со ва и Ме то хи је“, ис ти чу ћи да ће „од ба ци ти и сва ки по ку-
ша ре ги о на ли за ци је на ше зе мље“.31

 Де мо крат ска стран ка у свом Про гра му из 1989. го-
ди не32 на ци о нал но пи та ње по ста вља та ко што ис ти че да је за 
њу на ци о нал но пи та ње „пре све га де мо крат ско пи та ње”,33 те 
на гла ша ва да је основ но „ру ко вод но на че ло срп ске др жа ве” 
да чи тав срп ски на род жи ви у ис тој др жа ви. У истом до ку-
мен ту ДС кон ста ту је ка ко је Ср би ја је ди на од ју го сло вен ских 

28  Ов де се, ме ђу тим, по ста вља пи та ње да ли се нпр. Уред ба Вла де Ре пу бли ке 
Сло ве ни је, да кле уред ба вла де др жа ве-чла ни це ЕУ, о за бра ни из да ва ња рад-
них до зво ла и до зво ла за бо ра вак „гра ђа ни ма Ко со ва“ мо же јед на ко по сма-
тра ти као “Hi na us! ме ра“. Или нпр. зах тев ЕУ на шој зе мљи да при хва ти спро-
во ђе ње ре ад ми си је за на ше др жа вља не ко ји се на ла зе на њи хо вој те ри то ри ји. 
По че му је то ква ли та тив но раз ли чи то од зах те ва за про те ри ва њем др жа вља на 
Ал ба ни је са Ко сме та у Ал ба ни ју?

29  Исто.
30  У. Шу ва ко вић: По ли тич ке пар ти је и гло бал ни дру штве ни ци ље ви, Тре ћи 

ми ле ни јум, Бе о град, 2004, стр. 260-262.
31  Про грам Срп ске ра ди кал не стран ке, „Ве ли ка Ср би ја“, бр. 401, Бе о град, јул 

1997.
32  Иако је тек с усва ја њем Уста ва Ре пу бли ке Ср би је 1990. го ди не de iure у наш 

устав но-прав ни и по ли тич ки си стем уве де но ви ше стра нач је, већ то ком 1989. 
го ди не до ла зи до фор ми ра ња пр вих опо зи ци о них гру па и ор га ни за ци ја ко је 
по ли тич ки де лу ју. Та ко је гру па од 13 ин те лек ту а ла ца но вем бра ме се ца 1989. 
го ди не од лу чи ла да об но ви рад Де мо крат ске стран ке, што  је јав но сти и са-
оп шти ла 11. де цем бра исте го ди не, на кон фе рен ци ји за штам пу на ко јој су 
на сту пи ли као Осни вач ки од бор.

33  Нове странке Србије – документи нових политичких странака и група у 
Србији, Институт за политичке студије, Београд, 1990. 
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ре пу бли ке ко ја у свом са ста ву има ауто ном не по кра ји не и 
под вла чи да се про ти ви ус по ста вља њу би ло ка кве те ри то ри-
јал но-по ли тич ке ауто но ми је у Ср би ји. „Ко со во и Ме то хи ја су 
нео дво јив део Ср би је ме ђу на род но при знат 1913. го ди не, чи ме 
је Евро па при ме ни ла пра ви ла ме ђу на род ног пра ва по ко ји ма 
по сле ди це тур ске оку па ци је не мо гу би ти при зна те та ко што 
би Ср би ја из гу би ла део сво је те ри то ри је ко ју је по се до ва ла пре 
тур ске оку па ци је“.34 ДС ука зу је да за „ре ша ва ње по ло жа ја на-
ци о нал них ма њи на ва ља при хва ти ти уоби ча је но европ ско де-
мо крат ско ре ше ње. Кул тур но-про свет на ауто но ми ја Ал ба на ца, 
Ма ђа ра, Ту ра ка, Ро ма, Ру му на, Ру си на, Сло ва ка и дру гих на-
ци о нал них ма њи на ни је да кле, спор на и њу тре ба по др жа ти”.35 
У стра нач ком Про гра му из 1995. го ди не, ДС по на вља сво је за-
ла га ње да срп ски на род жи ви у јед ној др жа ви де фи ни шу ћи као 
„основ ни циљ на ци о нал ног про гра ма Де мо крат ске стран ке 
оства ри ва ње пра ва срп ског на ро да на са мо о пре де ље ње и ује-
ди ње ње. Оно што је при зна то пра во дру гим на ро ди ма у бив-
шој Ју го сла ви ји - пра во на са мо о пре де ље ње - мо ра ло би, као 
де мо крат ско пра во, би ти при зна то и срп ском на ро ду“, на гла-
ша ва ју де мо кра те и оце њу ју ка ко су Ко со во и Ме то хи ја „да нас 
на пу ште ни од др жа ве Ср би је“, да се та мо „ци ље ви ал бан ског 
се па ра ти зма све ви ше оства ру ју“, те да сход но то ме Ко сме-
ту мо ра би ти по све ће на „по себ на па жња по ли ти ке Ср би је и 
Ју го сла ви је“. ДС упо зо ра ва ка ко је „по след њи час да др жа ва 
Ср би ја пре у зме ини ци ја ти ву и очу ва, др жав ним сред стви ма, 
Ко смет као ме сто где жи ве и Ср би и Ал бан ци, уз при пад ни ке 
дру гих на ци ја. Ко смет се мо ра раз ви ти и укљу чи ти у Ср би ју 
по ли тич ки, еко ном ски, кул тур но и де мо граф ски, ува жа ва ју-
ћи све ње го ве спе ци фич но сти“.36

 Де мо крат ска стран ка Ср би је у свом Про гра му из 
1992. го ди не уоп ште не ма ни ка кво по себ но од ре ђе ње у по-
гле ду стра нач ке по ли ти ке пре ма про бле ми ма на Ко сме ту. 
ДСС се за др жа ва на про кла ма ци ји свог ста ва да на ци о нал-
ним ма њи на ма при па да ју сва пра ва ко ја има ју у скла ду са ме-
ђу на род ним пра вом, али и из ри чи то упо зо ра ва: „На ци о нал не 
ма њи не не мо гу има ти ни ка кву те ри то ри јал ну ауто но ми ју, без 
об зи ра на број ча не од но се ста нов ни штва у од ре ђе ним ре ги о-

34 Исто.
35 Исто.
36 Про грам Де мо крат ске стран ке, бро шу ра, Глав ни од бор ДС, Бе о град, 1995.
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ни ма“.37 Овај став мо гао би се узе ти као основ ни, ка да је у пи-
та њу од ре ђе ње ове стран ке по пи та њу по ли ти ке у од но су на 
Ко смет. Осим овог ста ва, у сво јој пред сед нич кој кам па њи, кан-
ди дат опо зи ци о не ко а ли ци је ДОС Во ји слав Ко шту ни ца, ко ји 
је као осни вач и пред сед ник ДСС је у свом из бор ном, пред сед-
нич ком про гра му „Да јем реч“ за пи сао да ће се бо ри ти „за то да 
Са вет без бед но сти ко нач но за тра жи од Кфо ра и Ум ни ка до-
след ну при ме ну Ре зо лу ци је 1244, без бед ност за све ста нов-
ни ке Ко со ва и омо гу ћа ва ње по врат ка срп ским, цр но гор ским 
и дру гим не ал бан ским из бе гли ца ма“.38

Срп ски по крет об но ве, у ко ји је у чи та вом овом пе ри-
о ду во де ћа опо зи ци о на пар ти ја, чи ја је иде о ло ги ја уте ме ље-
на на мо нар хи зму, ан ти ко му ни зму и на ци о на ли зму, у свом 
Про гра му из 1990. го ди не,39 у по себ ном одељ ку под на зи вом 
„Ко со во и Ме то хи ја“ по ла зи од то га да је на Ко со ву и Ме то-
хи ји ство ре на „ал бан ска др жа ва“ и да је ње но уки да ње, као 
и „окон ча ње ге но ци да над Ср би ма“ не мо гу ће без да се „от-
кло не прав не и по ли тич ке по сле ди це оку па ци је ове срп ске 
ко лев ке“, при че му СПО ука зу је да је та оку па ци ја за по че та 
апри ла 1941. го ди не „и по Ср бе тра је и да нас“. СПО зах те-
ва да се од мах по ру ше „бе де ми-пу шкар ни це“ око ко сов ских 
ку ћа, да се спро ве де од у зи ма ње оруж ја, да се не по крет но-
сти „ко сов ско-ме то хиј ских Ср ба“, ко је су им то ком Другог 
свет ског ра та оте те „од стра не ита ли јан ско-не мач ко-ал бан-
ског оку па то ра“, без од ла га ња вра те њи хо вим за ко ни тим 
вла сни ци ма, да се уки не За кон ко јим је „за бра њен на Ко со во 
и Ме то хи ју и Ма ке до ни ју оним Ср би ма про те ра ним за вре-
ме оку па ци је“, те да им се вра ти или на кна ди имо ви на ко ја 
им је од у зе та, што тре ба учи ни ти и са ку ћа ма и има њи ма 
свих Ср ба „ко је им је од у зе ла по сле рат на власт“. Ова стран-
ка пред ла же осни ва ње Фон да за на се ља ва ње Ко со ва и Ме то-
хи је и утвр ђу је да је „нео ду стај ни наш циљ да се ус по ста ви 
број ча ни од нос Ср ба и Шип та ра ка кав је био по след њег да на 
сло бо де, 6. апри ла 1941. го ди не“. „Све Шип та ре ко ји су се, 
по чев од 6. апри ла 1941. го ди не до да нас, са мо вла сно на се-
ли ли на Ко со во и Ме то хи ју или ма где у Ср би ји, вра ти ти као 

37 Про грам и Ста тут Де мо крат ске стран ке Ср би је, бро шу ра, Бе о град, 1993.
38 В. Ко шту ни ца: „Да јем реч“, пред из бор ни пред сед нич ки про грам 2000. го ди-

не, http://www.dss.org.yu/vi ew_fi le.php?fi le_id=6
39  Про грам СПО, „Срп ска реч“, бр. 1, 1. јун 1990, стр. 36-37, за бра њен број.
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стра не др жа вља не у Ал ба ни ју. Про те ра ти у Ал ба ни ју или 
ван Ср би је, све Шип та ре ко ји су се на ма ко ји на чин упле ли 
у оку па тор ски план Ти ра не о Ве ли кој Ал ба ни ји до Ско пља, 
Ник ши ћа, Ко па о ни ка и Мо ра ве. Не по сто ји ме ђу на род ни за-
кон или кон вен ци ја ко ји би оба ве зи ва ли Ср би ју да на сво јој 
те ри то ри ји тр пи, хра ни и шко лу је вој ни ке не при ја тељ ске др-
жа ве“. У свом пр вом про грам ском до ку мен ту, СПО пред ви ђа 
мо гућ ност кон фе де ра ли за ци је Ју го сла ви је „или њен рас пад“ 
и у та квом раз во ју до га ђа ја сма тра да тре ба „уки ну ти ауто-
ном ни ста тус Ко со ва и Ме то хи је. У сва ком слу ча ју, уки ну ти 
ал бан ски је зик као слу жбе ни је зик би ло где у Ср би ји, уки-
ну ти пра во Шип та ра на ал бан ску на ста ву у Ср би ји, уки ну ти 
по сто је ће ан ти срп ски устро је не шко ле, по ли циј ску слу жбу, 
бол ни це, по ште и су до ве. Те уста но ве и слу жбе мо ра ју би-
ти рас пу ште не и осно ва не на нов на чин, као део др жав ног 
ор га ни зма Ср би је, а не Ал ба ни је“. Из ових ста во ва се ја сно 
ви ди а ова стран ка афир ми ше је дан ра ди кал но-на ци о на ли-
стич ки про грам ко ји, не са мо што за го ва ра уки да ње оних 
ин сти ту ци ја ко је омо гу ћу ју јед ну по кра јин ску па ра др жав ну 
власт на Ко сме ту, већ и отво ре но не ги ра оно што је по ме ђу-
на род ним стан дар ди ма утвр ђе но у кор пу су ма њин ских пра ва 
(нпр. шко ло ва ње на ма тер њем је зи ку, ко ри шће ње ал бан ског 
као слу жбе ног је зи ка у сре ди на ма у ко ји ма они има ју ет нич-
ку ве ћи ну). Сем то га, СПО се за ла же за про те ри ва ње из Ср-
би је не са мо оних Ал ба на ца ко ји не ма ју на ше др жа вљан ство, 
већ и оних ко ји су на ши др жа вља ни, али су упле те ни у кон-
кре тан об лик ан ти др жав не де лат но сти – „оку па тор ски план 
Ти ра не о Ве ли кој Ал ба ни ји“. И ова кво за ла га ње је ра ди кал-
но на ци о на ли стич ко и су прот но свим ме ђу на род но-прав ним 
стан дар ди ма ко ји за бра њу ју др жа ва ма да мо гу про те ри ва ти 
соп стве не др жа вља не. Ако се то ме до да „нео ду стај ни циљ“, 
ус по ста вља ње ет нич ког од но са из ме ђу Ср ба и Шип та ра на 
Ко сме ту ка кав је био 6. апри ла 1941. го ди не, а што за пра во 
тре ба да пред ста вља ре зул тат свих ме ра ко је СПО пред ла же 
и ко је се, на рав но, сем ве ли ким на си љем ни ка ко дру га чи је не 
мо гу спро ве сти, он да је са свим ја сно да је реч о јед ној остра-
шће ној, екс трем но на ци о на ли стич кој по ли ти ци и пар ти ји ко-
ја та кву по ли ти ку афир ми ше. Уоста лом, твор ци ма ова квог 
Про гра ма је и при ли ком ње го вог пи са ња би ло ја сно да ће ње-
го во мо гу ће спро во ђе ње узро ко ва ти ве ли ке су ко бе и на си ље, 
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па у са мом про гра му на гла ша ва ју да све ово тре ба спро ве сти 
мир ним сред стви ма, „али не окле ва ти да си ла бу де са вла да-
на си лом, а на си ље ура зу мље но сред стви ма су ве ре не прав не 
др жа ве“. Већ 1993. го ди не, на Дру гом свет ском са бо ру, СПО 
пра ви ра ди ка лан за о крет у по гле ду екс трем ног при сту па ре-
ша ва њу срп ског на ци о нал ног пи та ња, а по ли ти ку у од но су 
на про бле ме на Ко сме ту тре ти ра као „Шип тар ско пи та ње у 
Ста рој Ср би ји“, ис ти чу ћи ка ко је реч о „уну тра шњем срп-
ском пи та њу“ ко је „мо же би ти трај но ре ше но са мо сна гом де-
мо кра ти је“. Ова стран ка се про ти ви ко ри шће њу на зи ва Ко со во 
и Ме то хи ја, од но сно Ко смет и зах те ва да се у упо тре бу вра ти 
„ста ро и је ди но исто риј ски уте ме ље но име - Ста ра Ср би ја“.40 
За ла жу се да „Шип тар ска ма њи на (као и ма ђар ска и све оста ле 
ма њи не у Ср би ји) мо ра ужи ва ти мак си мум свих и на ци о нал-
них и вер ских и гра ђан ских пра ва ко је ма њи на ма га ран ту ју 
ме ђу на род ни уго во ри и ко ја пра ва при пад ни ци ма њи на ужи-
ва ју у нај де мо крат ски јим др жа ва ма Евро пе и све та“. Ова кви 
ста во ви су прак тич но зна чи ли од ри ца ње од свих основ них 
прин ци па и зах те ва ко је је СПО као пар ти ја из нео у свом Про-
гра му из 1990. го ди не, а ти чу се Ко со ва и Ме то хи је. Пра те ћи 
по из бор ним кам па ња ма ево лу ци ју у ста во ви ма ове стран ке 
о на ци о нал ном пи та њу, С. Ор ло вић ука зу је на три фа зе: пр-
ву, 1990. го ди не, у ко јој се СПО „по зи ци о ни ра као на ци о на-
ли стич ка стран ка“, дру гу, од 1992. го ди не ка да се „као во де ћа 
чла ни ца ко а ли ци је ДЕ ПОС, по зи ци о ни ра у пар ти ју гра ђан ске 
про ви ни јен ци је“ и, тре ћу, од кам па ње 1997. ка да СПО „по ку-
ша ва да се вра ти на по зи ци је на ци о на ли стич ке стран ке“.41

Но ва де мо кра ти ја у свом пр вом про грам ском до ку-
мен ту ис ти че за ла га ње про тив ус по ста вља ња ауто ном них 
ре ги ја, а у при лог ја ча њу ло кал не са мо у пра ве. „Те ри то ри ја 
Ср би је је је дин стве на и нео ту ђи ва. У њој не по сто је ауто ном-
не ре ги је као но си о ци по ли тич ке или др жав не ауто но ми је... 
Је дин стве на Ре пу бли ке Ср би ја га ран ту је на ци о нал ну рав но-
прав ност, гра ђан ску си гур ност и сло бо дан раз вој свим гра ђа-
ни ма ко ји жи ве на ње ној те ри то ри ји“.42 Де сет го ди на ка сни је, 
2000, у књи зи чла на ру ко вод ства НД Жар ка Јо ка но ви ћа „101 
раз лог да бу де те но во де мо кра та“, где се као из да вач по ја вљу-

40 Про грам Срп ског по кре та об но ве, бро шу ра, СПО, Бе о град, 1993.
41 С. Ор ло вић: Цит. де ло, стр. 299.
42 Про грам Но ве де мо кра ти је, НД, Бе о град, 1990.
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је ова пар ти ја, па сто га ста во ве из не те у њој, иако у по пу лар-
ној фор ми, мо же мо сма тра ти зва нич ним опре де ље њи ма НД, 
оце њу је се ка ко „Ко со во и Ме то хи ја ни су за у век из гу бље ни“ 
и ка ко ће „тај део те ри то ри је Ср би је оста ти у на шим исто риј-
ским гра ни ца ма, са мо ако ре ал ном на ци о нал ном и др жав ном 
по ли ти ком схва ти мо да су у по ли ти ци ин те ре си не при ко-
сно ве ни и да се те ри то ри ји мо гу чу ва ти са мо ши ре њем бро ја 
са ве зни ка“.43 Ис ти че се да је за ову стран ку по што ва ње ма-
њин ских пра ва „ци ви ли за циј ско пи та ње“, те да, у скла ду са 
нај ви шим ме ђу на род ним стан дар ди ма, „на ци о нал не ма њи не 
мо ра ју у на шој зе мљи ужи ва ти сва лич на и ко лек тив на пра-
ва, осим пра ва на са мо о пре де ље ње, од но сно пра ва на са мо-
стал но др жав но или па ра др жав но кон сти ту и са ње“.44

Ју го сло вен ска ле ви ца у свим сво јим про грам ским до ку-
мен ти ма од свог осни ва ња ис ти че сво је те мељ но опре де ље ње 
да у Ју го сла ви ји „бу ду рав но прав ни сви на ро ди ко ји у њој 
жи ве и сви ко ји у њој же ле да жи ве“,45 од но сно за ла га ње да 
„прин цип по ко ме тре ба да бу ду уре ђе ни од но си из ме ђу при-
пад ни ка свих на ро да и на ци о нал них ма њи на је рав но прав-
ност. Та рав но прав ност је, пре све га, мо рал ни прин цип. И он 
про из ла зи из схва та ња рав но прав но сти као при мар ног опре-
де ље ња ле ви це, по ко ме сви љу ди тре ба да су ме ђу соб но рав-
но прав ни, без об зи ра на на ци о нал не, вер ске, ет нич ке, кул-
тур не и исто риј ске спе ци фич но сти и раз ли ке ко је ме ђу њи ма 
по сто је“.46 Спе ци фич но, ме ђу тим, у ве зи са про бле ми ма на 
Ко сме ту ЈУЛ се ни у јед ном свом про грам ском до ку мен ту не 
из ја шња ва све до свог I кон гре са 1998. го ди не ка да је у кон-
гре сну ре зо лу ци ју ушао став да ова пар ти ја сма тра да се на 
прин ци пу рав но прав но сти на ро да „по ли тич ким сред стви ма 
мо ра ју ре ши ти и нај те жи ак ту ел ни про бле ми на ше зе мље, на 
Ко со ву и Ме то хи ји“.47

Ал бан ска Пар ти ја за де мо крат ско де ло ва ње из Пре-
ше ва у свом Про гра му из 1990. го ди не ин си сти ра н на ци о-
нал ној рав но прав но сти Ср ба и Ал ба на ца, уз оце ну ка ко је у 

43 Ж. Јо ка но вић: 101 раз лог да бу де те но во де мо кра та, Но ва де мо кра ти ја, Бе о-
град, 2000, стр. 84.

44 Исто, стр. 85.
45 „Про грам ска де кла ра ци ја Ју го сло вен ске ле ви це“, Осни вач ка кон вен ци ја 

ЈУЛ-а, Бе о град, 23. јул 1994.
46 „Плат фор ма Ју го сло вен ске ле ви це“, стр. 8
47 „Ре зо лу ци ја I кон гре са ЈУЛ“, у бро шу ри До ку мен ти, I кон грес ЈУЛ, Бе о град, 

20. јул 1998, стр. 97
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по след њој де це ни ји до шло до „рас пар ча ва ња ал бан ског кул-
тур ног про сто ра”, а као свој про грам ски циљ по ста вља из-
ме ђу оста лог за ла га ње за “сло бод ну и нео ме та ну ку по про-
да ју не по крет не имо ви не”.48 Ова кво за ла га ње са мо на пр ви 
по глед не спа да у ред по ли тич ких зах те ва из до ме на на ци-
о нал не по ли ти ке. „Ка да се зна да је на Ко со ву и Ме то хи ји, 
на ро чи то од усва ја ња Уста ва СФРЈ из 1974. го ди не, до шло до 
зна чај ног убр за ва ња про це са исе ља ва ња не ал бан ског ста нов-
ни штва из ју жне срп ске По кра ји не, да се тај про цес од ви јао 
под при ти сци ма да Ср би и Цр но гор ци про да ју сво ја има ња 
Ал бан ци ма и да се од се ле у цен трал ни део Ср би је, као и то 
да овај про цес ни је ми мо и шао ни три оп шти не на ју гу цен-
трал не Ср би је - Пре ше во, Бу ја но вац и Ме две ђу - у ко ји ма ве-
ћи ну ста нов ни штва чи не Ал бан ци, са из у зет ком Ме две ђе у 
ко јој су они у ма њи ни, али ипак има ју зна ча јан удео од око 
1/3 ста нов ни штва Ме две ђе, те да је он до не кле огра ни чен ад-
ми ни стра тив ним ме ра ма за бра не про да је не по крет но сти без 
са гла сно сти над ле жног др жав ног ор га на ка ко не би до шло 
до из ме не на ци о нал не струк ту ре под по ли тич ким, се па ра ти-
стич ким, при ти ском, он да је пот пу но ја сно да ова кво за ла га-
ње у ства ри пред ста вља зах тев да се др жа ва са гла си да се ме-
ња на ци о нал на струк ту ра ње ног ста нов ни штва на по је ди ним 
де ло ви ма ње не те ри то ри је, а у ци љу ет нич ке кон цен тра ци је 
и пре до ми на ци је Ал ба на ца, што би им олак ша ло зах тев за 
не за ви сно шћу од Ср би је и Ју го сла ви је“.49

У из бор ном „Про гра му за де мо крат ску Ср би ју“ Ко а ли-
ци је ДОС,50 об ја вље ном ав гу ста 2000. го ди не, пред са ве зне 

48 Про грам Пар ти је за де мо крат ско де ло ва ње, бро шу ра, ПДД, Пре ше во, 1990. 
49 У. Шу ва ко вић: По ли тич ке пар ти је и гло бал ни дру штве ни ци ље ви, Тре ћи 

ми ле ни јум, Бе о град, 2004, стр. 263.
50 Про грам за де мо крат ску Ср би ју, бро шу ра, ДОС, Бе о град, 2000. Ова ко а ли-

ци ја се са сто ја ла од 18 по ли тич ких стра на ка ме ђу ко ји ма је уло гу сто же ра 
има ла ДС. Кан ди дат ове ко а ли ци је за пред сед ни ка СРЈ је, ме ђу тим, био ли-
дер ДСС Во ји слав Ко шту ни ца, што је у овој фа зи и ње му лич но и ње го вој не-
мно го број ној пар ти ји да ва ло ве ли ки ути цај уну тар ко а ли ци је. Иако је ини-
ци ја ти ву за осни ва ње ове ко а ли ци је по кре нуо СПО, у чи јим је про сто ри ја ма 
одр жан и њен пр ви, осни вач ки са ста нак, СПО ипак ни је ушао у са став ДОС, 
пр вен стве но због су је те Ву ка Дра шко ви ћа ко ји је ин си сти рао на то ме да ова 
ко а ли ци ја ис так не ње го ву пред сед нич ку кан ди да ту ру. Ка ко то ни је ус пео 
да по стиг не, ње го ва стран ка ни је при сту пи ла ДОС-у, ис та кла је соп стве ног 
кан ди да та на пред сед нич ким из бо ри ма (Во ји сла ва Ми хај ло ви ћа, та да шњег 
гра до на чел ни ка Бе о гра да и уну ка Дра же Ми хај ло ви ћа) и он је на њи ма ве о-
ма ло ше про шао. Пе то ок то бар ске про ме не у зе мљи оста ви ле су  СПО на ре-



Урош Шу ва ко вић ПАР ТИ ЈЕ У СР БИ ЈИ И КО СО ВО ....

92

пар ла мен тар не и пред сед нич ке из бо ре, ин си сти ра се на де-
цен тра ли за ци ји и ре ги о на ли за ци ји Ср би је уз „афир ма ци ју 
ауто но ми је Вој во ди не и Ко со ва и Ме то хи је”. Зах те ва се до-
след на при ме на Ре зо лу ци је 1244 о Ко со ву и оба ве зу је Вла-
да ко ју би они фор ми ра ли да пред ло жи про грам ко јим би се 
обез бе ди ло очу ва ње „те ри то ри јал ног ин те гри те та и су ве ре-
ни те та Ср би је, га ран то ва ла пра ва на ми ран и си гу ран жи вот 
свим ста нов ни ци ма Ко со ва и под ста кла ње го ва ин те гра ци ја 
у но ве де мо крат ске ин сти ту ци је зе мље”. На гла ша ва се да ће 
ДОС ин си сти ра ти да се „хит но ре ши пи та ње оте тих и уби-
је них ли ца на кон до ла ска КФОР-а“. Да кле, из ових не ко ли ко 
ста во ва о Ко сме ту, са др жа них у Про гра му ДОС-а, ја сно се 
ви ди да су се две во де ће стран ке ове ко а ли ци је, ДС и ДСС, 
од ре кле свог опре де ље ња да се про ти ве по сто ја њу „те ри то-
ри јал них“, од но сно „те ри то ри јал но-по ли тич ких ауто но ми ја“ 
у Ср би ји. Та кав усту пак је ве ро ват но био по сле ди ца с јед не 
стра не ну жног об је ди ња ва ња ве о ма ши ро ког кру га по ли тич-
ких пар ти ја у ову опо зи ци о ну ко а ли ци ју, укљу чу ју ћи и оне 
ауто но ма шке, а с дру ге, пер цеп ци је ста во ва за пад них зе ма ља 
по овом пи та њу. 

III 
За кључ но Раз ма тра ње

 Нај до след ни ји у сво јим про грам ским опре де ље њи ма 
у ве зи са Ко со вом и Ме то хи јом би ли су со ци ја ли сти. У чи-
та вом овом пе ри о ду, све до 5. ок то бра 2000. они су на вла-
сти у Ср би ји и кон ти ну и ра но, од свог осни ва ња и још да ље 
осла ња ју ћи се на по ли ти ку Са ве за ко му ни ста Ср би је чи ји 
су сук це сор, ин си сти ра ју на по сто ја њу ауто ном них по кра ји-
на Ко со ва и Ме то хи је и Вој во ди не, на по ли ти ци на ци о нал не 
рав но прав но сти, на по врат ку Ср ба и Цр но го ра ца ко ји су се 
под при ти ском исе ли ли са Ко сме та, али и на функ ци о ни са њу 
вла да ви не пра ва и од бра ни су ве ре ни те та и те ри то ри јал ног 
ин те гри те та Ср би је, на (по сле окон ча ња НА ТО агре си је) при-
ме ни ре зо лу ци је 1244 Са ве та без бед но сти ОУН и, уз оце ну о 

пу по ли тич ких до га ђа ја и од та да у че ти ри из бор на ци клу са он два пу та ни је 
ус пео да пре ско чи из бор ни цен зус (сва ки пут ка да је на сту пао са мо стал но), 
што пред ста вља јак ар гу мент у при лог те зи ка ко јед на по гре шна по ли тич ка 
про це на мо же суд бин ски упро па шћу ју ће да де лу је на це лу пар ти ју.
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не у спе шно сти ме ђу на род не ми си је на Ко сме ту у по гле ду из-
вр ше ња за да та ка ко ји су јој по ве ре ни (пр вен стве но очу ва ња 
лич не и имо вин ске без бед но сти), на зах те ву „да вла сти на ше 
зе мље пре у зму сво је пу не ин ге рен ци је на том су ве ре ном де-
лу сво је те ри то ри је“.51

 СПО је, већ на кон три го ди не од осни ва ња, од у стао од 
екс трем но-на ци о на ли стич ких и шо ви ни стич ких по ли тич-
ких опре де ље ња ко ја је са др жао про грам ове стран ке из 1990. 
го ди не и опре де лио се за при ступ про бле ми ма на Ко сме ту (за 
ко ји зах те ва пре и ме но ва ње у Ста ра Ср би ја) са ста но ви шта 
по што ва ња пра ва при пад ни ка на ци о нал них ма њи на и функ-
ци о ни са ња на че ла вла да ви не пра ва. О „нео ду стај ном ци љу“ 
ове стран ке из 1990. го ди не – ре у спо ста вља њу ет нич ког ба-
лан са Ср ба и Ал ба на ца на Ко сме ту она квог ка кав је био 6. 
апри ла 1941. го ди не ви ше не ма ни по ме на, као што се не по-
ми ње ни зах тев за уки да њем ове ауто ном не по кра ји не.

 СРС, ДС и ДСС су се у сво јим пр вим про грам ским 
до ку мен ти ма за ла га ли за уки да ње ауто ном них по кра ји на 
уну тар Ср би је, с тим да је ДС пред ла га ла у свом Про гра му 
из 1989. го ди не на ме сто те ри то ри јал но-по ли тич ке уво ђе ње 
„кул тур но-про свет не ауто но ми је Ал ба на ца, Ма ђа ра, Ту ра ка, 
Ро ма, Ру му на, Ру си на, Сло ва ка и дру гих на ци о нал них ма њи-
на“. Ра ди ка ли су у том свом зах те ву оста ли до след ни у чи та-
вом овом пе ри о ду, али с дру ге стра не већ 1996. го ди не из свог 
Про гра ма из ба цу ју све оне кон крет не ре стрик тив не ме ре, на-
бро ја не по тач ка ма, ко је би тре ба ло пред у зе ти у ци љу ре ша-
ва ња про бле ма на Ко сме ту. У по гле ду по сто ја ња ауто ном них 
по кра ји на у са ста ву Ср би је сво је про грам ске ста во ве ДСС и 
ДС су ре ви ди ра ли већ 2000. го ди не, и то у пот пу но су прот ном 
прав цу, за ло жив ши се у из бор ном Про гра му ДОС-а за „афир-
ма ци ју ауто но ми је Вој во ди не и Ко со ва и Ме то хи је”. Та ква 
њи хо ва но ва по зи ци ја се мо же об ја сни ти „при хва та њем ре-
ал но сти“ на Ко сме ту, али и ши ро ким са ста вом ко а ли ци је 
ДОС у ко јој су, осим ове две пар ти је, уче ство ва ле и ауто но-
ма шке стран ке из Вој во ди не.

 Ла ко је уочи ти да у овом пе ри о ду не по сто ји ни јед на 
ре ле вант на по ли тич ка пар ти ја, са из у зет ком на рав но ал бан-
ских пар ти ја на Ко со ву и Ме то хи ји ко је не при зна ју ни др жа-

51 С. Ми ло ше вић: Исто, стр. 235.
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ву Ср би ју ни њен устав но-по ли тич ки си стем, ко ја се за ла же 
за не за ви сност Ко со ва од Ср би је. То чак не тра же ни ал бан-
ске пар ти је са ју га цен трал не Ср би је, већ се са мо за ла жу за 
ли бе ра ли за ци ју про ме та не крет ни на што је, ка ко смо већ на-
гла си ли, има ло при кри ве ни по ли тич ки циљ. 

 По чет ком про у ча ва ног пе ри о да ства ра њем по ли тич-
ких пар ти ја ши ром чи та ве бив ше СФРЈ, али у окви ри ма та да-
шњих ју го сло вен ских ре пу бли ка, „ју го сло вен ски на ро ди су 
свој оквир ин те гра ци је на шли у на ци о нал ној де мо кра ти ји, а 
не у де мо кра ти ји др жа ве Ју го сла ви је“.52 Иако на ци о на ли стич-
ка еуфо ри ја ни је ус пе ла да про та го ни сте на ци о на ли стич ких 
иде ја до ве де на власт у Ср би ји, као што је био слу чај у свим 
оста лим бив шим ју го сло вен ским ре пу бли ка ма из у зев Цр не 
Го ре, из ве сно је да су по ли тич ке стран ке и у сво јим про гра-
ми ма и у днев но-по ли тич кој ак тив но сти из но си ле ра ди кал но 
на ци о на ли стич ке ста во ве и зах те ве. При том, тре ба уочи ти 
да је тај ра ди кал но-на ци о на ли стич ки, чак шо ви ни стич ки, 
тон њи хо вих про грам ско-по ли тич ких ста во ва и опре де ље ња 
опа дао ка ко се ви ше раз ви јао и учвр шћи вао стра нач ки плу-
ра ли зам у Ср би ји, та ко да су већ по сле не ко ли ко го ди на од 
ње го вог на стан ка по ли тич ке пар ти је у Ср би ји од у ста ја ле од 
не ких сво јих „кључ них“ и „нео ду стај них“ ра ди кал но-на ци о-
на ли стич ких про грам ских опре де ље ња и ста во ва.
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Sum mary

EVO LU TION IN PRO GRAM-PO LI TI CAL  
ORI EN TA TI ONS OF PO LI TI CAL PAR TI ES IN 
SER BIA RE GAR DING SOL VING OF KO SO VO 
AND ME TO HI JA PRO BLEM IN PE RIOD 1990-

2000

In this pe riod, which is a con sti tu ent pe riod of party plu ra-
lism in Ser bia, the re is not a sin gle re le vant po li ti cal party, with 
ex cep ti on of Al ba nian par ti es in the Ko so vo and Me to hi ja that do 
not re cog ni ze the sta te of Ser bia nor its con sti tu ti o nal-po li ti cal 
system, which stands up for the in de pen den ce of Ko so vo. Even 
Al ba nian par ti es from the so uth of the cen tral part of Ser bia do 
not ask that, but only stand up for li be ra li za tion of im mo va bles 
tur no ver, with co ve red po li ti cal aim to ease emi gra tion of Serbs 
and Mon te ne grins from Ko so vo and Me to hi ja un der pres su re.

Alt ho ugh na ti o na li stic eup ho ria has not suc ceed to bring 
pro ta go nists of ra di cal na ti o na li stic ide as to po wer in Ser bia, as 
it was the ca se in all ot her for mer Yugo slav re pu blics with the ex-
cep ti on of Mon te ne gro, it is cer tain that the most in flu en tial par-
li a men tary po li ti cal par ti es we re ex po sing ra di cal na ti o na li stic 
at ti tu des and re qu ests both in the ir pro grams and in the ir daily 
po li ti cal ac ti vi ti es. At the sa me ti me it sho uld be no ted that such 
a ra di cal-na ti o na li stic, even cha u vi ni stic to ne of the ir pro gram-
po li ti cal at ti tu des and ori en ta ti ons was dec re a sing with de ve lop-
ment and con so li da tion of party plu ra lism in Ser bia, so that the 
po li ti cal par ti es in Ser bia ha ve aban do ned so me of the ir “key” 
and “per ma nent” ra di cal-na ti o na li stic pro gram ori en ta ti ons and 
aims yet af ter se ve ral years from its ap pe a ran ce in 1990. It was 
not in qu e sti on only aban do ning tho se and such pro gram-po li ti-
cal at ti tu des and ori en ta ti ons, but si mul ta ne o usly ac cep ting com-
ple tely op po si te po li ti cal ori en ta ti ons. So ci a list Party of Ser bia is 
sho wing the gre a test con si stency in its pro gram-po li ti cal ori en ta-
ti ons re gar ding Ko so vo and Me to hi ja, whi le ot her par li a men tary 
par ti es ha ve been sig ni fi cantly chan ging the ir pro gram ori en ta-
ti ons. 
Key words: po li ti cal par ti es, pro gram-po li ti cal ori en ta ti ons, Ko-

so vo and Me to hi ja, Ser bia, 1990-2000.
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