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ОД РЕЗОЛУЦИЈЕ 1244 ДО 
БРИСЕЛСКОГ СПОРАЗУМА - 

ПОЛИТИКА ПРЕПУШТАЊА КИМ

Сажетак

У чланку се аутор бави кључним политичким 
потезима власти у Београду према питању Косова 
и Метохије у последњих тридесетак година, с 
посебним нагласком на политику актуелне власти. 
Посебан акцент стављен је на политику према 
Космету након НАТО агресије на Србију у контексту 
политике евроинтеграција. У фокусу анализе налази 
се својеврсни геополитички парадокс српске власти 
од 2000. године, поготово актуелне власти, која од 
западних партнера, заговорника и ментора косовске 
независности, тражи да арбитрира у српско-
шиптарским преговорима у Бриселу, уместо да 
питање Косова и Метохије, тј. питање суверенитета 
и територијалног интегритета Србије, пренесе под 
надлежност УН, где ће се уз подршку Русије, Кине 
и других држава ово питање решавати у складу са 
међународним правом, Резолуцијом УН, и српским 
Уставом. 

Кључне речи: Србија, КиМ, међународно право, 
Устав Србије, Резолуција 1244 СБ УН, Бриселски 
споразум, велике силе. 
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Председник Србије, Александар Вучић је у недавном 
сусрету са америчким амбасадором, истакао да је одбијањем 
да формира Заједницу српских општина (ЗСО), формирањем 
војске Косова и увођењем такси на робу из Србије, Приштина 
укинула дијалог. Он је нагласио да је међународна заједница 
раније требало да се бави проблемима који су довели до застоја 
у дијалогу, нарочито покушајима укидања такси на српску 
робу.

„Нисам оптимиста, али ако Приштина повуче таксе, 
Србија је спремна да разговара”, навео је Вучић, саопштила 
је Прес служба Председника.

Амбасадор Скот је нагласио да САД подржавају повратак 
дијалогу и истакао да је неопходно наћи начин за наставак 
разговора, јер је заједнички интерес и Србије и Приштине, али 
и међународне заједнице, да се постигне компромис.1

На страну терминолошке омашке у типа „војска Косова“ 
„робу из Србије“, као да Косово није део Србије, председник 
Вучић би прихватио наставак дијалога уколико власт тзв. 
Косова укине таксе на робу „из Србије“. Кајл Скот је ту само 
да подсети да су САД за дијалог и да је „наставак преговора 
заједнички интерес и Србије и Приштине, али и међународне 
заједнице, да се постигне компромис“.

Иначе, председник Вучић је и раније изјављивао: „Србија 
неће наставити преговоре са Приштином док се не формира 
ЗСО“; затим „Србија неће наставити преговоре у Бриселу док 
се не повуче одлука о формирању војске Косова“; и најзад 
„Србија неће наставити преговоре док Приштина не укине 
таксе на увоз робе из централне Србије“. И разговори су 
настављани.

Дакле, све је прилично јасно. Представници самозване 
државе Косова учвршћују своју независност свим средствима, 
уз подршку и инструкције својих западних ментора и 
покровитеља, који су заједничком бомбардерском демократијом 
отели од Србије. 

У овом чланку приказаћемо како је проблем разрешења 
косметске кризе еволуирао, односно како су српске власти 
1  Према: Танјуг, 8. април 2019.
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„корак по корак“ одустајали од КиМ као саставног дела Србије, 
занемарујући међународно право, Резолуцију СБ УН 1244 и 
сопствени устав, који Косово и Метохију изричито, не само у 
преамбули, наводи као неотуђиви део државе Србије. 

Кренуло се од „суштинске аутономије“, затим „стандарди 
пре статуса“, „стандарди и статус“, „и Косово и ЕУ“, 
„интегрисано управљање границама“, „интегрисање судства 
у правни систем Косова“, све су то етапе које оцртавају 
повлачење Србије и напредовање пузеће сецесије...2

Треба имати у виду да је Устав из 2006, ради очувања 
суверенитета Србије над Косовом и Метохијом, донесен 
консесуално, споразумом свих странака у републичкој 
скупштини. Две године касније, 2008. године, пала је влада 
Војислава Коштунице око питања ССП, јер су представници 
ДС прихватили споразум о придруживању ЕУ која није 
гарантовала суверенитет над Косовом. Грађани су поверовали и 
гласали за раст привреде и виши стандард, као важније питање 
од територијалне целовитости државе. Власт су формирали ДС 
и социјалисти. Тада је дошло до пуча у СРС, из које настала 
СНС, сад као проевропска странка са новим евроунијским 
обећањима. На крилима евроунијске пропаганде СНС побеђује 
на изборима 2012, и са СПС и неким мањим странкама формира 
власт. Поред ЕУ- обећања, нова трансформисана странка дала 
је и снажна „косовска“ обећања, али је било очигледно да је 
била спремна на нове уступке западних центара моћи. Вучићев 
СНС се веома брзо учврстио на власти и задобио подршку од 
преко 50% бирача. 

Иначе, питање Косова и Метохије постало је „табу тема“ 
одмах након убиства Зорана Ђинђића. Познато је да се Ђинђић, 
разочаран политиком и уценама Запада, па и изостанком обећане 
финансијске помоћи Србији на путу њене европеизације, без 
Косова, окренуо националној и државотворној политици 
Србије, односно заштити њеног територијалног интегритета. 
Он је тада предлагао да се питање Косова и Метохије реши по 
моделу Федерације БиХ, тј. да Шиптари имају пуну аутономију 
на КиМ у саставу Србије, а српски народ на КиМ да има 
сопствену аутономију у оквиру аутономног Косова и Метохије 
2  Милан Јовановић, „Подела Косова и Метохије – изнуђено решење насилне и једностране 
сецесије“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2017. 
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и непосредну везу са Београдом. Позната је његова реченица: 
питање Косова и Метохије неће се решавати ни у Вашингтону 
ни у Бриселу него у Београду.

Недуго после интервјуа које је на ову тему дао 
бањалучким Независним новинама, Ђинђић је убијен, а питање 
Косова и Метохије у српској политичкој јавности стављено 
је у други план. Тек неколико година касније, председник 
Србије, Томислав Николић је израдио Платформу Заједнице 
српских општина3, као саставни део Бриселског споразума, и 
она има доста сличности са Ђинђићевим планом о Косову и 
Метохији. Наиме, оба плана подразумевају КиМ као саставни 
део Србије, те су због тога неприхватљиви и Шиптарима 
на Косову и Метохији и западним покровитељима њихове 
самозване државе. 

Поготово је Резолуција СБ УН 1244 дуго времена, па 
и данас, у српском политичком дискурсу била „табу тема“. 
Иако представља међународно-правни документ и угаони 
камен права Србије на КиМ, ниједан српски политичар на 
власти није ни помињао, а камоли нешто учинио да дође до 
примене Резолуције 1244. Александар Вучић, пак, који је увек 
будно пазио да не помене Резолуцију 1244, тврдио је да се овај 
међународни документ и не односи на Србију већ на СРЈ, иако 
би као правник морао да зна да је Србија правни наследник 
СР Југославије, тј. да је задржала континуитет над Косметом, 
као неотуђивим делом своје територије. Ово је записано у 
Уставној повељи ДЗСЦГ. Тек ће у наредним искушењима 
по Србију, као што је покушај тзв. Косова да уђе у Унеско, 
Русија, Кина, Куба и друге државе наклоњене међународном 
праву и политици Србије да брани сопствени територијални 
интегритет, подсетити водеће српске политичаре на кључни 
међународни документ- Резолуцију 1244 СБ УН.

Албанским мартовским погромом над Србима, 2004. 
године, питање КиМ поново избија у први план, па је своје 
место на адекватан начина нашло и у Митровданском уставу 
из 2006. године (преамбула и чланови 114 став 3 и 182 члан 
2). Међутим, већ 2008, у Влади Србије побеђују демократе 
(ДС) који сматрају да је за Србију од Косова важнији ССП и 
3  Види: Момчило Суботић, „Платформа о Косову и Метохији“, Политичка ревија, Институт 
за политичке студије, Београд, бр. 1/2013.

стр. 129-149



133

Момчило Суботић ОД РЕЗОЛУЦИЈЕ 1244 ДО...

придружење ЕУ. Показаће се, а многи су знали и тада, да се ради 
о евроунијској политици „штапа и шаргарепе“, тј. политици 
отимања Косова и Метохије и даље фрагментације Србије, 
коју на Западу, уз сву сервилност актуелне власти у Београду, 
сматрају значајним геостратешким и геополитичким ослонцем 
Русије на Балкану и Медитерану, њеном „продуженом руком“ 
или „стратешком земљом“, и немају озбиљне намере да Србија 
постане чланица „породице“ европских народа. У наредних 
неколико година, до избора 2012, питање Косова и Метохије 
поново је изван српског политичког дискурса, у првом плану 
је ЕУ и задаци Србије на путу придружења. 

А онда је поводом избора 2012, поново хоћеш-нећеш 
испливало кључно питање српског државног и националног 
идентитета – питање Косова и Метохије. У предизборној 
кампањи политички представници напредњака Николић и 
Вучић заклињали су се (и у цркви у Косовској Митровици) 
да ће поништити све споразуме и одлуке претходне власти 
(ДС), и све учинити да се питање Косова и Метохије измести 
из надлежности ЕУ и врати у надлежност УН-а. У тој лажној 
причи једнако горљиво наступао је и њихов нови коалициони 
партнер, социјалиста Ивица Дачић. На изборима 2012, ова 
странка се изричито залагала за очување Косова и Метохије 
у саставу Србије, јер је дотадашња попустљива политика ДС 
наишла на осуду народа. Стога су вође СНС обећавали, да 
ће преиспитати уговоре које је представник Србије, члан ДС 
Борислав Стефановић потписао са Едитом Тахири. Као и да 
ће питање Косова и Метохије изместити из надлежности ЕУ 
и пренети у надлежност УН. Али, била су то само обећања.

Напредњачко-социјалистичка коалиција наставила је 
косовску политику демократа. Отишла је и корак даље, корак 
који Тадић и демократе нису били спремни да учине. То је 
Бриселски споразум. Али да кренемо редом. 

У време мандата Тадића и демократа дошло је до одвајања 
и државног осамостаљивања Црне Горе (2006) која је до тада 
(од 2003) са Србијом чинила ДЗСЦГ, као и до проглашења 
независности Косова (2008). Одвајање Црне Горе од Србије и 
отимање Косова учињено је у пакету. 
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Треба нагласити, да је још у време грађанског рата у 
Српској Крајини и БиХ, као Дамоклов мач над судбином 
Србије висило косметско питање. Милошевићева власт није 
марила за окупацију и нестанак Републике Српске Крајине; 
погрешно је процењивала да ће то задовољити непријатељски 
Запад на челу са САД, те да ће успостављањем Републике 
Српске као самоуправног ентитета у БиХ и задржавањем 
Косова и Метохије у саставу Србије, решити деведесет одсто 
српског националног и државног питања. Није се Милошевић 
обазирао на један важан детаљ садржан у формули К=К. 
Наиме, у време постојања Републике Српске Крајине, Ибрахим 
Ругова, вођа косовских Албанаца, под америчким утицајем, 
истакао је формулу К=К, што је значило: колико аутономије 
Србима у РСК, толико аутономије косметским Албанцима. 
Позната као Вашингтонски папир из 1994, ова формула је 
послужила Ругови, да по узору на крајишке Србе, захтева 
примену права на самоопредељење за косметске Албанце. Без 
обзира што се ради о правно различитим категоријама, јер су 
Срби у Хрватској били конститутивни народ, са правима која 
из тога произлазе, а Албанци национална мањина у Србији. 
Ипак нико из Србије ни међу Србима није реаговао на овај 
предлог.4 „А Милошевићева историјска кривица била је у томе 
што је жртвовао део српског народа западно од Дрине, зарад 
добробити преосталог већег дела у Србији“.5

Показало се тада – у време Слободана Милошевића 
– баш као и доцније у време Вучићеве власти – да питање 
Косова и Метохије и српско–шиптарских односа није 
никакво демократско већ превасходно геополитичко питање, 
које је требало решавати у време када је Србија имала 
бољу геополитичку позицију, како би се избегла изнуђена 
и губитничка решења. У време Милошевићеве власти то је 

4  Види шире: Момчило Суботић, „О формули К=К“, у зборнику: Истина о Републици 
Српској Крајини, (приредили: др Момчило Суботић, др Бранко Надовеза), Институт за 
политичке студије, Београд, 2008. стр. 273.
5  Коста Чавошки, Наше за наше, поглавље „Поступање моћних страних чинуилаца с нашим 
политичарима“, Catena Mundi, Београд, 2019, стр. 53. Милошевић је у Хагу признао Милану 
Мартићу, бившем председнику РСК, да је, претпсотавља Мартић, под утицајем и обећањем 
спољног фактора жртвовао Крајину за Косово и Метохију. Ову чињеницу је Милошевић, 
како истиче Мартић, имао у плану да саопшти приликом Мартићевог сведочења до којег 
није дошло јер је Милошевић преминуо у Хашком трибуналу. Види: Новости, 8 септембар, 
стр. 2-3.
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период пре рата 1991-1995, а у време Вучића то је период по 
преузимању власти (2012), и испуњење предизборних обећања 
о раскиду са дотадашњом политиком Тадићевих демократа, те 
прекид еуроунијског и евроатлантског арбитрирања и захтев 
да се у складу са Резолуцијом СБ 1244 и Уставом Србије 
питање Космета врати у надлежност Уједињених нација. 
Применом овакве политичке стратегије Србија би задржала 
фактички суверенитет на северном делу КиМ, и формални на 
целом КиМ, према Резолуцији 1244, те не би било никаквих 
Бриселских споразума који то политички и правно дерогирају, 
већ би се уз подршку Русије и Кине ово питање решавало у 
складу са међународним правом и уставним поретком Србије. 
Још једном је Србија била у прилици да проблематизује и 
оспори косовски пут ка независности. Наиме, самопроглашену 
независност „Косова“, признале су између осталих Словенија 
и Хрватска. Хрватска је тим чином грубо нарушила Споразум 
потписан са СРЈ августа 1996. о међусобном признању двеју 
држава у постојећим границама- дакле Србије са КиМ. Била 
је то прилика да Србија реафирмише питање РСК, макар 
кроз признање њене Владе у изгнанству. Као што је познато 
реторзија је у међународним односима сасвим легитимно 
дипломатско средство.

Оно што ипак разликује политику напредњака и демократа, 
јесте и чињеница да је Вучић, кад је постао председник Србије, 
за разлику од Тадића који лично није водио преговоре, мимо 
скупштинске воље подигао преговоре на највиши ниво: на 
ниво преговора двојице председника. Србије и тзв. Косова. 
Разумљиво је зашто Албанци наступају са највишег места, они 
напросто желе да наступају са позиције независне државе, али 
је несхватљиво опредељење председника Србије, као да жели 
да помогне свом албанском партнеру да легитимизује позицију 
председника независне државе Косово. Осим тога, скупштина 
Србије није овластила председника Вучића да води преговоре 
о питању Косова и Метохије; по Уставу Србије то нису 
надлежности председника Републике већ Владе Србије. Да, 
ради упоредбе, поменемо преговоре Срба из РСК са хрватским 
властима око решења политичког статуса крајишких Срба, што 
би могло да буде узор за српске преговараче. Хрватска власт 
није ниједног момента преговоре са крајишким Србима водила 
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са највишег места- места председника. Напротив, Туђман и 
његова власт је Србе сматрала обичним побуњеницима, и за 
њих је било задужено министарство унутрашњих послова; 
преговоре са српским представницима водио је помоћник 
министра унутрашњих послова Хрватске, Славко Дегориција. 
Значи да је Хрватска српско питање сводила на унутрашње, 
полицијско питање.

Академик Коста Чавошки о преговорима у Бриселу 
између осталог каже: „По нашем суду, с представницима 
самозване државе косметских Арбанаса уопште није требало 
преговарати у Бриселу, пошто се тиме та држава de facto 
признаје, него је требало разговарати искључиво с УНМИК-
ом, који је по Резолуцији 1244 СБ УН управља окупираним 
Косовом и Метохијом... Било је логичније, истиче Чавошки 
- да је Вучић пошто је постао председник владе, после Ивице 
Дачића, покренуо „унутрашњи дијалог о Косову и Метохији, 
па да тек по сабирању свих изнетих мишљења настави или 
не настави започети дијалог у Бриселу?“6 „После потпуног 
и често принудног спровођења свих споразума потписаних 
у Бриселу, на Косову и Метохији нема више ниједног трага 
српске државности“. 7... „У овом тренутку нико од наших 
главара не помиње да су, зарад уласка у ЕУ, преузели обавезу 
да до 2019. године са самозваним Косметом закључе правно 
обавезујући споразум о нормализацији међусобних односа...“8 
Космет тако постаје окупирана територија Републике Србије, 
у процесу настајања Велике Албаније као геополитичког 
пројекта великих сила кроз историју.9

ЗАЈЕДНИЦА СРПСКИХ ОПШТИНА

Актуелна власт убеђивала је јавност да Бриселске 
споразуме потписује превасходно због Заједнице српских 
општина, а парадокс је да су све тачке овог споразума (15 
укупно) реализоване осим те, наводно, главне; Шиптари 

6  Коста Чавошки, Наше за наше, поглавље „О наводном унутрашњем дијалогу о Косову 
и Метохији“, стр. Catena mundi, Београд, 2019, 25.
7  Коста Чавошки, исто, 28.
8  Коста Чавошки, исто, 30.
9  Види: ЉубишаДеспотовић, Геополитика светосавља, део: „Геополитичка судбина Косова 
и Метохије“ , Каирос, Сремски Карловци, 2019. стр. 94-114.

стр. 129-149
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неће да чују за конституисање Заједнице српских општина. 
То значи да су наши преговарачи или били крајње наивни 
или су унапред обећали моћним западним менторима да се 
неће супротстављати стварању независног Косова. Јер, како 
другачије тумачити политичке потезе власти у Београду који су 
реално ишли у прилог стварању независне државе на српском 
историјском простору. 

Прво је државни врх Србије зажмурио на брисање 
косовске звездице са образложењем у фусноти, дозволивши 
да тзв. Косово постане члан и таквих организација које никако 
нису регионалне, као што су ММФ, Светска банка, спортске 
организације ФИФА, УЕФА, Светска рукометна асоцијација, 
Међународни олимпијски комитет. У тачки 14. Бриселског 
споразума пише: „Две стране се обавезују да неће једна другу 
блокирати, нити подстицати друге да блокирају европске 
интеграције друге стране“. Дакле – европске интеграције! 
ЕУ спада у међународне организације, то је највиши облик 
европског политичког организовања, у коју се удружују 
државе. Ово је очигледан доказ да ЕУ Косово третира као 
државу, без обзира што пет држава чланица није признало 
његову независност. Српски Олимпијски комитет, на пример, 
није искористио право вета приликом пријема тзв. Косова у 
Међународни олимпијски комитет, на шта је имао право, што 
говори да се једно говори а друго чини, тј. да српске власти 
разграђују сопствену државу.10

 Приликом покушаја тзв. Косова да постане члан Унеска 
част Србије и међународног права браниле су многе државе. 
Русија је указивала да Косово није држава него територија 
која се налази под привременом управом УН, да Косово 
није легитимно, да је Косово саставни део Србије. Кина је 
изнела став да би пријем Косова у Унеско могао „негативно 
да се одрази на дијалог Београда и Приштине у Бриселу“. 
Представник Аргентине је рекао да „пријем Косова није у 
складу са резолуцијом 1244“, док је представник Кубе истакао 
„да је то супротно међународном праву“ и да његова земља 
снажно подржава суверенитет Србије. Поменуте и друге 

10 Председник ОК Србије Владе Дивац је овај државни аутогол Србије објашњавао некаквим 
„спортским разлозима“, иако је знано да је на овакав нечастан поступак био „инструиран са 
највишег места“.
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земље, које су подржале територијални интегритет Србије, 
заслужне су да тзв. Косово није постало члан још једне 
међународне организације. Изненађење представља уздржан 
став Грчке и Румуније, чланица ЕУ које нису признале тзв. 
Косово. Непријатељски став Словеније и Хрватске никога 
није изненадио, али је крајње забрињавајући антисрпски став 
Црне Горе и Македоније. Нарочито забрињава став Црне Горе 
у којој су припадници српског народа крајње дискриминисани. 
Забрињавајуће је и то што на то не реагују власти у Београду. 11

Пристајањем на Бриселске разговоре, под фирмом о 
формирању ЗСО, Вучићева власт је повукла државу Србију 
из њене јужне покрајине. Власт у Београду је укинула све 
институције Републике Србије на Космету: „све судове и друге 
јавне установе и десет српских општина, чије су се власти 
бирале по српском Уставу и законима и у којима су наши 
сународници могли добити своје личне исправе - од личних 
карата, пасоша, возачких и саобраћајних дозвола до свих 
могућних уверења.

Вучић је све то укинуо и натерао наше држављане и 
сународнике да излазе на изборе по уставу и законима те 
самозване државе. А на тим изборима они могу да гласају 
само с косметским личним картама, што значи да се претходно 
морају уписати у књигу држављана те самозване државе. И 
што је најгоре, на административној линији између Космета 
и остатка Србије успоставио је праву државну границу на 
којој се наплаћују царине. Другим речима, уместо да тражи 
повратак на Космет до 2000 (1000, С.М.) српских војника и 
полицајаца, на шта имамо право по Резолуцији СБ УН 1244, он 
је затро све преостале државне власти и установе на КиМ, тако 
да је самозвану државу косметских Арбанаса на целој њеној 
територији учинио сувереном и независном.“12... Било је такође 
логично да Вучић захтева да се врати на Космет око 200.000 
прогнаних Срба и других не-Арбанаса, па да се тек онда воде 
било какви разговори.13 Градоначелници четири северне српске 
општине поднели су оставке и своје општине издвојили из 
11  Види шире: Момчило Суботић, „Србија, Унеско и Бриселски споразум“, Политичка 
ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2015, стр. 75-90.
12  Коста Чавошки, Наше за наше, поглавље „Не липши магарче...“, Catena Mundi, Београд, 
2019, стр. 23.
13  Коста Чавошки, исто

стр. 129-149
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уставног и правног поретка самозване косметске државе. То је 
значило да није ни требало улазити у институционални систем 
самозваног Космета, на шта их је својевремено баш Вучић 
натерао.14

Кад је у питању Српска православна црква и овде је било 
различитих тонова по питању косметске политике српске владе. 
Али, након потписивања Бриселских споразума очекује се већи 
отпор попустљивој политици Владе и председника Србије, 
имајући у виду да су двојица епископа СПЦ: митрополит 
Амфилохије (Радовић) и Атанасије (Јевтић) потписивање 
Бриселског споразума прогласили за велеиздају и том приликом 
(2013) јавно очитали опело Влади Србије. 

Тешко је веровати да су поменуте владике променили 
став имајући у виду изразито неповољне ефекте Бриселског 
споразума. Патријарх Иринеј је такође у више наврата 
истицао важност Косова и Метохије за српско историјско и 
народно памћење и очување националног идентитета, али је 
изјављивао да има поверења у Вучићеву косметску политику. 
Тим поводом речено је на Светом Архијерејском Сабору 2018. 
године: „Што се тиче државно-правног статуса наше државе 
на Косову, односно њеног пуног суверенитета и интегритета, 
Сабор понавља јасан, више пута изречен став поглавара СПЦ 
Иринеја који је апеловао на наше државнике да не смеју никада 
да дају своју сагласност на отуђење Косова, јер оно што се 
силом узме, то се и врати, оно пак што се поклони некоме, то 
је за свагда изгубљено, а то Срби и Србија не смеју дозволити“. 
„Оно што је отето може се вратити, али оно што је поклоњено 
се не враћа“.

На овогодишњем Мајском заседању Сабора СПЦ 
поновљено је да не долази у обзир ни признање нити било 
какво територијално разграничење КиМ. 

Треба подсетити да је Уставни суд Србије неуставном 
прогласио уредбу Владе о катастарским књигама на Косову и 
Метохији, што говори да је правни поредак био суспендован. 
Власт је прешла преко ове одлуке највише судске инстанце као 
да се ништа није десило. Било би разумно да је Уставни суд и 
друге делове Бриселског споразума прогласио противуставним, 
14  Коста Чавошки, исто, 45.
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али је он Бриселске споразуме подвео под политичка питања. 
Уставни суд је избегао да Бриселски споразум прогласи 
неуставним и оценио га политичким, што овај свакако није 
јер производи правне последице. 

Али у питању је очигледно шири Вашингтонско-бриселски 
пројекат смењивања и постављања српских владајућих 
гарнитура које спроводе америчку балканску политику. Свака 
од ових владајућих гарнитура одради намењену деоницу 
евроатлантског пута. Западни ментори „толеришу“ постојећу 
власт док год она има уцењивачког капацитета. Када се побунио 
због признања косовске независности Коштуница је земењен 
подобнијим од себе - Тадићем. Тадића ће, затим, заменити 
још „кооперативнији партнер“. И као што је Тадић, мимо и 
против Русије, тражио да се КиМ изузме из надлежности УН и 
стави под окриље ЕУ (Еулекс), тако су Николић-Вучић-Дачић 
пристали да Бриселским споразумима (1 и 2) север Косова 
предају Приштини и фактички признају сецесију.15

Како истиче Чавошки – Тадић је у поверљивом разговору 
са Ангелом Меркел сазнао да правно обавезујући споразум 
у ствари значи и de iure признање те самозване државе, што 
је на њега деловало као хладан туш. Препустио је власт 
ономе који за такав потез има више „капацитета“. По тој 
Меркеловој стратегији Србија би, ако икад уђе у ЕУ, то учинила 
истовремено са самозваним Косметом или са Албанијом, ако 
дође до стварања Велике Албаније.16

Наиме, Чавошки отворено износи свој суд о томе да је 
Вучић пуки извршилац воље западних, поготово америчких, 
обавештајаца и дипломата у решавању косметског питања. 
Чавошки при томе указује, да је такав правац у Вучићевој 
политици почео још у време СРС, када је Вучић посећивао 
Шешеља у Хашком казамату. „Тај учестали боравак у 
иностранству Вучић је, поред осталог, користио да би се у 
потаји састајао с челницима страних, а нарочито америчке 

15  Патриотски блок са КИМ који предводе ДСС и Двери поднели су Вишем јавном 
тужилаштву кривичну пријаву против Ивице Дачића и Александра Вучића због потписивања 
Бриселског споразума, наводећи да су тиме „угрозили целовитост државе Србије, што на 
основу члана 307 кривичног законика представља кривично дело националне велеиздаје...
16  Коста Чавошки, исто, поглавље „Поступање моћних страних чинилаца с нашим 
политичарима“, стр. 76.
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обавештајне службе. Ови су за погодбу коју су очекивали 
давали предност Вучићу, који добро говори енглески....“

„... Том приликом Вучић је са страним обавештајцима 
углавио опасну и далекосежну погодбу да он и Николић 
разбију српску радикалну странку, образују нову странку која 
би изашла на председничке изборе, а потом кад преузму власт, 
крену даље од Бориса Тадића и признају не само de facto него 
и de iure самозвану косметску државу, чему Тадић није до 
краја био склон“.17

ИДЕЈА О РАЗГРАНИЧЕЊУ СРБА И АЛБАНАЦА

Вучићева изјава: „Од самог почетка сам говорио да ћемо 
се ми држати Бриселског споразума, а Албанци неће. Знао сам 
да неће ићи у формирање ЗСО.“18 Поставља се разумно питање: 
па ако је то знао, зашто је уопште наставио да преговара.

После дужег времена (од Добрице Ћосића и Александра 
Деспића) у српском политичком простору појавила се идеја о 
територијалном разграничењу, тј. подели Косова и Метохије на 
српски и албански део. Идеју поделе Косова је у више наврата, 
као лично мишљење, износио Ивица Дачић, актуелни министар 
спољних послова. У једном моменту кад је та идеја подржана 
од Вучића, магловита и конфузна, постала је - како је рекао 
Дачић - државна политика Србије. Затим је одустао од ове 
тврдње после критике појединих опозиционих политичара, да 
та нова политика није изгласана у парламенту Србије. Касније 
ће тезу о разграничењу, и даље нејасну, конфузну и магловиту 
преузети председник Вучић, и за њу тражити подршку код 
куће и у свету. Изгледа да су поједини европски плитичари 
подржали ту идеју, као и званична Америка. Вођен идејом 
разграничења Вучић је организовао унутрашњи дијалог о 
Космету, који је био крајње неуспешан, јер је већина, како је 
и сам истицао, против његове идеје. 

Вучићева идеја разграничења, коју никад није , ,„да не 
открије план“, није исто што и поменуте идеје о подели КиМ. 
Она је више од тога: то није политика разграничења на КиМ, 

17  Коста Чавошки, исто, стр. 62.
18  Коста Чавошки, исто, поглавље „Како се морало преговарати у Бриселу“, 66.
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него политика разграничења између Срба и Албанаца. Дакле, 
нешто по Србију далекосежно неповољније, јер задире и у 
унутрашњост јужне Србије. Вучић , како истиче Чавошки, био 
близу договора око разграничења са Тачијем. Али се Ангела 
Меркел неочекивано успротивила свакој промени граница. 
Због тога Вучић зове Макрона у Београд, да овај омекша 
Меркелову. Јер, Америка пристаје на поменуту територијалну 
поделу, коју Вучић није обелоданио пред српском јавношћу. 19

Сетимо се, Дачићеве недавне изјаве, да је Путин још пре 
неколико година рекао да се не супротставља разграничењу 
Србије и Косова. Али оно што је евидентно јесте да се Путин 
прибојава да би независно Косово, одмах после пријема у УН, 
постало чланица НАТО, а онда би путем НАТО-а кренула и БиХ 
( јер би тиме и отпорност Републике Српске нагло ослабила), 
и Србија, у Вучићевој или нечијој другој изведби. 

Путин је на самиту у Пекингу, у разговору са Вучићем, 
који је настојао да га убеди како је разграничење за Србију 
добра опција, стопирао идеју о разграничењу, и позвао српско 
руководство да споразум за КиМ тражи у оквиру међународног 
права, Резолуције 1244 и Устава Републике Србије.

Вучић се, како је истакнуто 15 пута састао са Владимиром 
Путином, и просто је невероватно да није прихватио политичку 
платформу, која у решавању косметског питања полази од 
принципа и докумената које је поменуо руски председник. 
Штавише, Вучић је, како истиче Драгана Трифковић, тражио 
од Русије да прихвати план о разграничењу и не блокира 
пријем Косова у УН.

Одбијен од Путина (на самиту у Пекингу), Вучић је, 
гостујући на ТВ „Пинк“ рекао: „Бићемо у све тежој ситуацији. 
Када сам рекао да се борим за разграничење (није прецизирао 
шта оно подразумева, као ниједном до сада) знао сам о чему 
говорим, јер је то сигурно максимум био у таквој ситуацији. 
Сада више разговора о томе нема. Рушење сваке идеје је лоше. 
Ми нећемо признати Косово и неће оно бити одвојено, али то 
остаје неким будућим генерацијама да преживљава страшне 
ствари. Покушао сам да се борим, борио се за наш народ на 

19  Коста Чавошки, исто, поглавље „Поступање моћних страних чинилаца с нашим 
политичарима“
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КиМ, борићу се за њих и нећу их оставити на цедилу. Ја нећу 
предати и то нећу да радим, ви нађите неког другог који ће то 
да уради“.

Али, не само на званичним преговорима у Бриселу, 
Вучић се често тајно састајао са Хашимом Тачијем, оптуженим 
за ратни злочин над Србима, челником самозване државе 
Косово. Шта су преговарали и какву су политику разграничења 
договарали, у својој књизи Наше за наше (2019), сведочи Коста 
Чавошки

„Па да видимо да ли ти преговори о „правно обавезујућем 
споразуму Београда и Приштине“ заиста могу и морају бити 
тајни!. Почнимо од Вучића и Тачија приликом преговора у 
Бриселу. Вучић нуди Хашиму Тачију исправку граница да баш 
не би испало да је Србија све изгубила, а самозвана држава 
косметских Арбанаса све добила. Тачи одмах пита: Како 
замишљате ту исправку? Вучић спремно одговара: Ми вам 
нудимо три општине на југоистоку Србије – Бујановац, Медвеђу 
и Прешево, а заузврат тражимо да ви нама уступите четири 
општине на северу Косова (северна Косовска Митровица, 
Зубин Поток, Звечан и Лепосавић) ...Тако, дакле, Вучић ништа 
не крије од Тачија, само у тај свој предлог, који би значио и 
de iure признање државе Косова и њен пријем у УН, треба да 
убеди српску јавност (СПЦ и родољубиве појединце Србе, те 
савезнике, превасходно Русију и председника Путина). Зато 
Вучић не говори о територијалном разграничењу на Косову, 
него о разграничењу између Срба и Албанаца. 

Очигледно је, „да Вучић заправо предлаже размену нашег 
за наше – наших трију општина на југоистоку Србије за четири 
општине на северу Косова, које и по важећем Уставу и по 
Резолуцији Савета безбедности УН 1244 припадају нама.20 
Није тешко схватити да би после оваквог разграничења дошло 
до протеривања преосталог српског народа са подручја Косова 
и Метохије. Оваквим сценаријом била би прекинута моравско-
вардарска удолина, која има изузетан геостратегијски значај. 

Чавошки посебно наглашава за Вучића следеће: „Он, 
наиме, добро зна, што већина правника иначе не зна, да у 
спољним односима шеф државе, председник владе и министар 
20  Коста Чавошки, исто, поглавље „Размена нашег за наше“, 38.
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спољних послова у свему заступају своју државу, те да могу без 
икаквог писменог овлашћења да потпишу међународни уговор 
или преузму неку другу обавезу. Штавише, такви акти важе 
и правно обавезују њихову државу, чак и кад нису у складу с 
унутрашњим уставним поретком. Отуда кад Вучић с Тачијем 
закључи и потпише уговор о исправљању граница и размени 
територија, тај ће уговор, ако то пише у њему, одмах ступити 
на снагу и постати извршив без икакве ратификације, односно 
сагласности Народне скупштине. То је неопозив свршен чин 
и Вучић то зна...“

 „...На овакав сценарио упућује и чињеница да Вучић и 
његови сеизи уопште не помињу било какву промену Устава у 
делу који се тиче Косова и Метохије (преамбула и чланови 114 
став 3 и 182 члан 2). То само значи да ће исправљање граница и 
такозвану размену територија извести на противуставан начин, 
без икакве јавне расправе и сагласности Народне скупштине. 
А Вучић само испуњава своје обавезе, које је у разговорима са 
страним обавештајцима и дипломатама својевремено преузео 
и пре разбијања Српске радикалне странке“. 21

Вучић је за албанске царине од 100 одсто рекао: „Молим 
вас, повуците те одлуке, да седнемо да разговарамо, морамо 
да постигнемо договор и компромис.“ 22 Србија ничим није 
узвратила на ове мере Приштине. Из Брисела су стигле вербалне 
осуде, а из САД констатација да таксе треба повући уколико ће 
то довести до наставка дијалога. Јасно је какав дијалог очекују 
САД као кључни патрони косметске независности. 

Имајући у виду наведено, није случајно што су Вучић 
и Дачић неуморни о „одбрани“ Косова и Метохије. Вучић: 
„Вратили смо Србију у игру“; „Србија неће никад признати 
Косово у овим границама“!?; Није рекао у којима хоће! Дачић: 
„Северно Косово не може бити под суверенитетом Приштине“. 
За остатак Косова не каже ништа. 

21  Коста Чавошки, исто, поглавље „Размена нашег за наше“, 38-39.
22  Коста Чавошки, исто, поглавље „Прохибитивне царине без узвраћања“, 42.
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ЕУ САМО МАМАЦ ДА БИ СРБИЈА УШЛА У НАТО

У неком од претходних радова указали смо, да је циљ 
Вашингтона и Брисела отимање Косова и даље распарчавање 
Србије, а не њен улазак у ЕУ. Иде се даље - ка евроатланстким 
интеграцијама. Прихватљива је теза руске историчарке 
Наталије Нарочницке која каже да је „ЕУ само мамац да би 
Србија ушла у НАТО. Наравно да се управо то тражи“. 23 

Из ЕУ наглашавају да ће Србија „на крају пута у ЕУ“ 
морати да потпише са „Косовом“ „правно обавезујући 
споразум“, за који министар Дачић каже да ова формулација 
не значи ништа, и никога ни на шта не обавезује, да је ту 
конструкцију измислио Штефан Филе, како би за обе стране 
била прихватљива. Ова Дачићева дефиниција делује крајње 
неуверљиво, и поставља се питање зашто је српска страна 
прихватила неку формулацију „која не значи ништа и која 
никога ни на шта не обавезује“. Ипак је вероватније да та „олако 
и узгред“ измишљена формулација и те како правно обавезује 
Србију. Видели смо да се на ту Филеову „измишљотину“ веома 
озбиљно позивају немачки политички званичници. 

Све у свему: нема чланства у ЕУ без претходног 
признања „Косова“. На то српске државне „еуроунијате“ готово 
свакодневно подсећају званичници из Брисела, Вашингтона, 
Берлина, па и суседи, попут некадашњег хрватског председника 
Иве Јосиповића. Кад је реч о односу: ЕУ и НАТО, о којима 
је аутор овог текста писао у више наврата24, за ову прилику 
довољно је изнети кључну тезу: ЕУ и НАТО су превасходно 
у служби америчке империјалне политике. 

У Чешкој постоји изрека: „Ми смо у НАТО да нас 
не би хуманитарно бомбардовали“.25 Али, Србија је већ 
бомбардована!

23  Наталија Нарочницка, „Ако Срби буду истрајни Русија их неће изневерити“, интервју, 
Геополитика, бр. 92, новембар 2015, стр. 16.
24  Момчило Суботић, „Србија и Европска унија“, Српска политичка мисао, 1/2010, ИПС, 
Београд, 2010, стр 43-66; Момчило Суботић, „НАТО-изација Срба“, Политичка ревија, 
3/2010, ИПС, Београд, 2010, стр. 69-86; Момчило Суботић, „Прозападна политика Србије и 
разграђивање државе и нације“, у : Србија и евроазијски савез, (приредио Зоран Милошевић), 
Центар академске речи, Шабац, Српско одељење међународне словенске академије, Београд, 
2016, стр. 59-70.
25  Вацлав Дворжак, „Чешка између Путина и НАТО“, Печат, 15. мај 2015, 59.



146

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА - бр.03/2019, година (XXX) XIX. vol.61

„Ступање у ЕУ и НАТО има алтернативу, и Русија има 
шта да понуди. Заправо ЕУ нема шта да понуди Србији, осим 
стагнације коју сада доживљавају суседне земље, Бугарска, 
Румунија и Грчка. А Русија има шта да понуди“.26

Вучићев коментар на потписивање споразума тзв. Косова 
са ЕУ о стабилизацији и придруживању (ССП), гласио је да 
је то „јако добра вест за Србију јер ствара економске услове 
за развој српске привреде“, занемарујући при том да ЕУ 
тим споразумом комада државну територију Србије. Какву 
економску корист ће имати Србија Вучић није рекао. ЕУ је 
потписивањем ССП са Косовом одустала од уобичајене праксе 
да споразум ратификује свака чланица ЕУ – њих 28, јер тзв. 
Косово није признало 5 држава, већ је то учинила Комисија ЕУ, 
што сведочи о намери да се „Косово“ пречицом прошверцује 
и сврста у државе. Након овог чина председница тзв. Косова 
Атифеге Јахјага поднела је захтев косовском Уставном суду, да 
оцени уставност оснивања Заједнице српских општина (ЗСО), 
што је овај суд привремено суспендовао на 60 дана. Од тада 
до данас Приштина не жели да прича о ЗСО.

Вучић је 27. маја 2019, на седници скупштине Републике 
Србије рекао: „Ако не пристанемо на компромис са Албанцима, 
све ћемо изгубити“. Ако не буде компромисног решења, биће 
напада Албанаца на Србе на Косову, јер Албанци губе живце“. 
Није рекао о каквом се компромису се ради. Као што то ни до 
сада није рекао, а стално говори о некаквом компромису. За 
њега је изгледа компромис- затечено стање- дакле независно 
Косово у постојећим границама, или поменуто „разграничење 
Срба и Албанаца“. У једном од својих наступа председник 
Вучић је, да би ваљда, упозорио западне земље које су признале 
независно Косово рекао, да „без компромисног решења“ Србија 
неће признати Косово. 27

26  „Како руски експерти тумаче тврдње академика Костића“, став Никите Бондарева, 
старијег научног сарадника РИСИ, Геополитика, бр. 92, новембар 2015, стр. 12.
27  О потреби другачије тактике и стратегије српске политике према Косову и Метохији 
види у: Миломир Степић, „Српски геополитички императиви у контексту глобалних промена: 
Косово и Метохија, у Косовска вертикала или неоколинијална хоризонтала – демографски, 
економски, социјални, правни, геопоитички и еколошки аспекти косовсјкометохијског питања 
(ур. Часлав Оцић), Институт за европске студије, Београд, ; Градска библиотека „Жарко 
Зрењанин“, Зрењанин; Дом културе „Грачаница“, Грачаница, ТВ Храм, Београд, 2019, стр. 
219-236.
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ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА - бр.03/2019, година (XXX) XIX. vol.61

Momčilo Subotić

FROM THE 1244 SC RESOLUTION TO THE BRUSSLES 
AGREEMENT – THE POLICY OF SURRENDERING 

KOSOVO AND METOHIJA

 Resume

The analysis focuses on the unique geopolitical par-
adox of the Serbian authorities since the year 2000, 
especially of today’s authorities which demand from 
their Western partners, mentors and advocates of the 
Kosovo independence, to be arbiters in the Shiptari-
an-Serbian negotiations in Brussels, instead of trans-
ferring the issue of sovereignty and territorial integrity 
of Serbia to the United Nations, where they can solve 
this problem with the support of Russia, China and 
other countries in harmony with the international law, 
the 1244 SC Resolution, and the Constitution of the 
Republic of Serbia. 
But the Serbian authorities, have been giving up Koso-
vo and Metohija as a constituent prt of Serbia “step 
by step“, disregarding the international law, the 1244 
SC Resolution and their own Constitution, by which 
Kosovo and Metohija is inalienable part of the State 
of Serbia (the Preamble and Article 114, Paragraph 3, 
and Article 182, Paragraph 2).
Negotiations started with „the essential autonomy“, 
and went on with „standards before the status“, „stan-
dards and status“, „Kosovo and the EU“, „integrated 
controlling of borders“, „the integration of judiciary 
into the legal system of Kosovo“; these are stages that 
confirm the retreat of Serbia and the advancement of 
the crawling secession. The Brussels Agreement is the 
continuation of the policy of the Serbian giving up 
Kosovo and Metohija.    
The Community of Serbian Municipalities should 
have been the main point of the Brussels Agreement, 
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but the Shiptars, supported by their Western mentors, 
won’t hear about the CSM. Today’s Serbian authorities, 
beginning with President Vučić, do not even mention 
the CSM. The 1244 SC Resolution has been a taboo for 
a long time in the Serbian political discourse, although 
it is an international document and the landmark enti-
tling Serbia to Kosovo and Metohija.      
Some time ago President Vučić used to say, „Serbia 
will not continue negotiations with Priština until the 
CSM is formed“; then, „Serbia will not continue nego-
tiations in Brussels until the the Decision on forming 
the kosovo Army is revoked“; and finally, „Serbia will 
not continue negotiations with Priština until it abolishes 
the import tariffs on the goods from the Central Serbia. 
And yet the negotiations went on. At the moment Vučić 
speaks about establishing borders between Serbs and 
Shiptars, but he has never said what it really means. 
However, it seems that the meaning of his words are 
as follows: since because of the internal resistence he 
cannot recognize independent Kosovo within its actual 
boundaries, he says that Serbia has nothing in Koso-
vo and Metohija, and that Serbs should get at least 
something, therefore being ready to exchange three 
municiplaities in the South of Serbia (Preševo, Bujano-
vac, Medveđa) for four municiplaities in the North of 
Kosovo (Zubin Potok, North Mitrovica, Leposavić, and 
Zvečan) that he had before the Brussels Agreement. 
So he is ready to make a compromise: ours for ours.

Keywords: Serbia, Kosovo and Metohija, international 
law, Serbian Constitution, UNSC Resolution 1244, 
Brussels Agreement, great powers. 28

*  Овај рад је примљен 1. августа 2019, а прихваћен за штампу на састанку редакције 1. 
октобра 2019.
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