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Сажетак
Две промене су одредиле промену у програмским ставовима 

политичких партија у Србији у односу на проблеме на Косову и 
Метохији: а) стављање јужне српске покрајине под привремену 
управу Организације Уједињених нација (ОУН) 1999. године, која 
је омогућена Резолуцијом 1244 Савета Безбедности Уједињених 
Нација и чиме је окончана агресија НАТО на нашу земљу, а 
истовремено читав политички процес решавања овог проблема 
максимално интернационализован, и ОУН потпуно увучене у 
наставак његовог решавања; б) Петооктобарске политичке промене 
у Србији 2000. године довеле су на власт оне политичке партије 
које су у претходној деценјии биле опозиција, и у таквом статусу 
нису се много, чак уопште, изјашњавале о косовским проблемима, 
а када су то чиниле углавном су пратиле ставове западних влада 
по том питању, па се сазнањем те чињенице може разумети и 
једнодеценијска еволуција њихових програмско-политичких 
ставова од залагања за укидање аутономских покрајина у Србији, 
уз предлагање читавог спектра радикално-националистичких 
и шовинистичких мера, до залагања за широку покрајинску 
аутономију.

Многе политичке партије у Србији су званично усвојиле 
потпуно нове политичке програме у првим годинама 21. века. 
Оне које то нису урадиле, извршиле су ревизију постојећих 
програмских докумената кроз различите конгресне резолуције, 
декларације и сличне документе. Многи мање или више екстремни 
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захтеви са почетка последње деценије 20. века испоставило се да 
су били не само популистички, засновани на говору мржње, него и 
нереализујући. Међутим, одбацивање таквих ставова је у случају 
неких партија водило у супротност, што им је прибавило позицију 
антисрпског програма са ставом који је фаворизовао признавање 
независности Космета. Осим таквих партија, још неке нове партије 
настале након Петог октобра у Србији заступају такав став. 
Идентификација таквих политичких ставова у „не-мањинским 
партијама“ (партијама које не представљају само националне 
мањине) пре 5. октобра 2000. године било је незамисливо у Србији.

Историјски низ догађања потврдио је озбиљност основе 
програмских ставова оних политичких партија које су доследно 
заступале примену аутономије Космета у Србији. Имајући то 
у виду, било би оправдано закључити да ће напор за сачување 
Косова и Метохије у Србији наставити да буде један од глобалних 
друштвених циљева у Србији, са циљем да се овој покрајини да 
статус суштинске аутономије.
Кључне речи: Косово, Србија, прва деценија 21. века, програмски 

партијски ставови

I
УВОДНОРАЗМАТРАЊЕ

Крај дру гог и по че так тре ћег ми ле ни ју ма до нео је зна чај не 
про ме не на по ли тич кој и уоп ште дру штве ној сце ни Ср би је. Без 
пре тен зи је да их све по бро ји мо, сма тра мо да су две од њих де тер-
ми ни ра ју ће де ло ва ле на од нос и фор ми ра ње по ли тич ких ста во ва 
по ли тич ких пар ти ја у Ср би ји пре ма про бле ми ма на Ко со ву и Ме-
то хи ји (у да љем тек сту: Ко сме ту), и то: а) ста вља ње ју жне срп ске 
по кра ји не под при вре ме ну упра ву Ор га ни за ци је Ује ди ње них на-
ци ја (ОУН) 1999. го ди не, што је учи ње но ре зо лу ци јом 1244 Са ве та 
без бед но сти ОУН, чи ме је окон ча на агре си ја НА ТО на на шу зе мљу, 
а исто вре ме но чи тав по ли тич ки про цес ре ша ва ња овог про бле ма 
мак си мал но ин тер на ци о на ли зо ван, а ОУН су пот пу но ин вол ви ра не 
у на ста вак ње го вог ре ша ва ња; б) пе то ок то бар ске по ли тич ке про ме-
не у Ср би ји 2000. го ди не су на власт до ве ле оне по ли тич ке пар ти је 
ко је су у прет ход ној де це ни ји би ле опо зи ци ја и у та квом ста ту су 
ни су се мно го, чак уоп ште, из ја шња ва ле о ко сов ским про бле ми ма, 
а ка да су то чи ни ле углав ном су пра ти ле ста во ве за пад них вла да по 
том пи та њу, па се са са зна њем те чи ње ни це и мо же раз у ме ти јед но-
де це ниј ска ево лу ци ја њи хо вих про грам ско-по ли тич ких ста во ва од 
за ла га ња за уки да ње ауто ном них по кра ји на у Ср би ји, уз пред ла га-
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ње чи та вог спек тра ра ди кал но-на ци о на ли стич ких и шо ви ни стич-
ких ме ра, до за ла га ња за ши ро ку по кра јин ску ауто но ми ју1).

Јед на од ка рак те ри сти ка пр ве пост пе то ок то бар ске На род не 
скуп шти не би ла је и мно го број ност по ли тич ких пар ти ја ко је су 
ушле у њен са зив2). Та од ли ка не ће не ста ти у чи та вом по сма тра ном 
пе ри о ду ни у ка сни јим са зи ви ма На род не скуп шти не. Ипак, ако се 
по ђе од кри те ри ју ма успе шно сти по ли тич ких пар ти ја3), а он нам 
је нај бо љи ин ди ка тор и њи хо вог ути ца ја, у по гле ду то га чи ји су 
про грам ско-по ли тич ки ста во ви у ве зи са про бле ми ма на Ко сме ту 
до вољ но ре ле вант ни за фор ми ра ње укуп не по ли ти ке Ср би је пре ма 
овом пи та њу да би би ли пред мет на ше па жње, из два ја ју се: Де мо-
крат ска стран ка (ДС), Де мо крат ска стран ка Ср би је (ДСС), Со ци ја-
ли стич ка пар ти ја Ср би је (СПС), Г17+, Срп ска ра ди кал на стран ка 
(СРС), Срп ски по крет об но ве (СПО), Ли бе рал но-де мо крат ска пар-
ти ја (ЛДП) и Срп ска на пред на стран ка (СНП)4) .

По ли тич ке про ме не у Ср би ји, из вр ше не 5. ок то бра 2000. го-
ди не, су штин ски су про ме ни ле по ли тич ку сце не Ср би је и од нос 
по ли тич ких сна га на њој. Не ра ди се са мо о то ме да су стран ке из 
опо зи ци је у прет ход ном пе ри о ду до шле тог да ту ма на власт, већ се 
ра ди о укуп ном пре о бли ко ва њу по ли тич ке сце не Ср би је. СПО, не-

1) У. Шу ва ко вић: „Пар ти је у Ср би ји и Ко со во и Ме то хи ја 1990-2000“, ”На ци о нал ни ин те-
рес”, бр. 3/2009, Ин сти тут ѕа по ли тич ке сту ди је. 

2) За пра во, у но ви са зив На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је, иза бран на де цем бар ским 
из бо ри ма 2000. го ди не, ушле су све га че ти ри ве ће по ли тич ке гру па ци је: ко ал ци ја Де мо-
крат ска опо зи ци ја Ср би је (ДОС), ко ја је има ла ви ше од 2/3 по сла нич ких ман да та, Со-
ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је (СПС), као нај ве ћа опо зи ци о на пар ти ја са 37 осво је них по-
сла нич ких ме ста, Срп ска ра ди аклна стран ка (СРС) и Стран ска срп ској је дин ства (ССЈ). 
Ме ђу тим , ко ал ци ја ДОС је у свом са ста ву има ла чак 18 по ли тич ких пар ти ја, од ко јих 
су не ке би ле пот пу но ми нор ниг, ло кал ног зна ча ја, док су дру ге би ле ве ли ке по ли тич ке 
стран ке. Ипак, око сни цу ДОС-а чи ни ла је Де мо крат ска стран ка (ДС) Зо ра на Ђин ђи ћа и 
Де мо крат ска стран ка Ср би је (ДСС) Во ји сла ва Ко шту ни це, ко ја је до би ла на зна ча ју због 
то га што је Ко шти ни ца по стао пред сед ник Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је ок то бра исте 
го ди не. Осим стра на ка, ову ко а ли ци ју је по др ђа ва ла и нев кла ди на ор га ни за ци ја Г17+, 
чи ји су чла но ви та ко же пар ти ци пи ра ли у пар ла мен ту и из вр шној вла сти.

3) 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

4) Срп ска на пред на стран ка је на ста ла 2008. го ди не из два ја њем из Срп ске ра ди кал не 
стран ке др Во ји сла ва Ше ше ља. Тај рас цеп је пред во дио Ше ше љев пар тиј ски за ме ник 
То ми слав Ни ко лић, у че му га је по др жа ло не ко ли ко чла но ва нај у жег пар тиј ског ру ко-
вод ства и 20-ак на род них по сла ни ка. На тај на чин су „на пред ња ци“ сте кли пар ла мен-
тар ни ста тус ко ји, још увек, ни је про ве рен на пар ла мен тар ним из бо ри ма. Има ју ћи у 
ви ду чи ње ни цу да је реч о љу ди ма ко ји има ју кон ти ну и тет ба вље ња по ли ти ком, да су у 
ме ђу вре ме ну др жа ни ло кал ни из бо ри у не ко ли ко оп шти на у Ср би ји (укљу чу ју ћи и две 
ве ли ке бе о град ске оп ти не – Зе мун и Во ждо вац) на ко ји ма је СНС оства ри ва ла убе дљи ве 
ре зул та те осва ја ју ћи нај ве ћи број гла со ва би ра ча, осно ва но је прет по ста ви ти да ће на 
не ким на ред ним скуп штин ским из бо ри ма пар ла мен тар ни ста тус ове стран ке би ти не-
спо ран. То је и раз лог ње ног увр шћи ва ња ме ђу на ве де не пар ти је чи је ста во ве сма тра мо 
ре ле вант ним за кре и ра ње по ли ти ке Ср би је пре ма про бле ми ма на Ко сме ту.
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ка да нај ја ча и нај моћ ни ја опо зи ци о на стран ка,  ни је пре шао из бор-
ни цен зус, што ће се по но ви ти и на из бо ри ма 2007. го ди не, ка да је 
та ко ђе са мо стал но на сту пио.  Ка сни ји раз вој до га ђа ја, а на ро чи то 
су коб из ме ђу две нај зна чај ни је по ли тич ке пар ти је уну тар ДОС-а, 
ДС и ДСС, али и по де ла уну тар СРС 2008. го ди не чи је по сле ди-
це ни је мо гу ће још увек са свим пре ци зно са гле да ти, до ве шће до 
пре ра спо де ле од но са по ли тич ких сна га. СРС ће зна чај но оја ча ти и 
од ван ред них пар ла мен тар них из бо ра 2003. го ди не до да нас има ће 
ста тус нај ве ће опо зи ци о не пар ти је у Ср би је и нај број ни је пар тиј-
ске по сла нич ке гру пе у На род ној скуп шти ни с об зи ром на чи ње-
ни цу да су они увек са мо стал но на сту па ли на из бо ри ма, за до би-
ја ју ћи по око 80 по сла нич ких ман да та у сва ком од скуп штин ских 
са зи ва; СПС, под огром ним при ти ском по ли тич ког про го на сво јих 
углед них чла но ва, на ро чи то у пр ве три го ди не вла да ви не ДОС-а, 
рас тр за на уну тар пар тиј ским су ко би ма због чи ње ни це да се шеф 
стран ке на ла зи у ха шком за тво ру и да и по ред то га ужи ва огром ну 
по др шку члан ства да оста не на чел ној по зи ци ји, али да исто вре-
ме но има мно го пре тен де на та у са мом ру ко вод ству стран ке ко ји 
би хте ли да пре у зму нај зна чај ни ју по зи ци ју у пар ти ји, не би ра ју ћи 
мно го сред ства ка ко да то учи не и ла ко се од ри чу ћи про грам ских 
опре де ље ња Пар ти је уко ли ко то на ла же днев но по ли тич ка ко рист, 
кон ти ну и ра но гу би гла со ве, за др жа ва ју ћи све вре ме пар ла мен тар-
ни ста тус ко ји јој омо гу ћу је да од ње них од лу ка за ви си нај пре ма-
њин ска, пр ва Ко шту ни чи на Вла да, да би на пар ла мен тар не из бо ре 
2008. би ла при ну ђе на да иза ђе у ко а ли ци ји са Пар ти јом ује ди ње-
них пен зи о не ра Ср би је (ПУПС) и „Је дин стве ном Ср би јом“(ЈС), 
до бив ши у ко нач ној рас по де ли све га 11 по сла нич ких ман да та и 
не про пор ци о нал но ве ће уче шће у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је чи је је 
фор ми ра ње ди рект но од ње за ви си ло; СПО у два из бор на ци клу са 
не пре ла зи цен зус, али у окви ри ма ши рих ко а ли ци ја успе ва да до-
би је по не ко ли ко по сла нич ких ман да та, ви ше на ра чун „ста рих за-
слу га“, а ње гов шеф је чак у пр вој Ко шту ни чи ној вла ди био ми ни-
стар ино стра них по сло ва; НД ме ња име у Ли бе ра ли Ср би је (ЛС), 
али је то не спа ша ва од по ли тич ке про па сти – у окви ру ДОС-а је 
има ла не ко ли ко по сла нич ких ман да та и на ме сту ми ни стра уну-
тра шњих по сло ва у Ђин ђи ће вој и Жив ко ви ће вој Вла ди пред сед-
ни ка стран ке Ду ша на Ми хај ло ви ћа, али по сле ван ред них пар ла-
мен тар них из бо ра 2003. го ди не ви ше ни ка да ни је ус пе ла да стек не 
по зи ци ју пар ла мен тар не пар ти је; ДС је нај ја ча пар ти ја у Ср би ји 
све до уби ства ње ног ли де ра Зо ра на Ђин ђи ћа, на кон че га она, по-
сле крат ко трај ног пре ми јер ског ман да та Зо ра на Жив ко ви ћа, гу би 
на ван ред ним пар ла мен тар ним из бо ри ма 2003. го ди не, осво јив ши 
тек тре ћи број по сла нич ких ман да та у На род ној скуп шти ни. Сво ју 
по ли тич ку сна гу ДС ће ус пе ти да по вра ти и оја ча тек са из бо ром 
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Бо ри са Та ди ћа нај пре на че ло пар ти је, а по том и за пред сед ни ка 
Ре пу бли ке, та ко да од 2007. го ди не ДС има раст бро ја по сла нич ких 
ман да та, а 2008. успе ва да фор ми ра и Вла ду, уз по др шку со ци ја ли-
ста и ко а ли ци је оку пље не око СПС; ДСС, ко ји се у ме ђу вре ме ну 
про фи ли сао као ја ка опо зи ци ја ДС-у 2004. го ди не до би ја при ли ку 
да фор ми ра ма њин ску Вла ду, уз по др шку до та да опо зи ци о не Со-
ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је и та вла да ће из др жа ти го то во пун 
ман дат, ка да ће по но во Ко шту ни ца до би ти при ли ку да бу де пре-
ми јер, у ко а ли ци ји са ДС-ом, али са да у усло ви ма оја ча не ДС, чи је 
је ли дер у ме ђу вре ме ну по стао Бо рис Та дић, ко ји је иза бран и за 
пред сед ни ка Ср би је и зна чај но осла бље не ДСС ко ја, по сле пар ла-
мен тар них из бо ра 2008. го ди не пре ла зи у опо зи ци ју; до 15. де цем-
бра 2002. го ди не не вла ди на ор га ни за ци ја ко ја уче ству је у Вла ди и 
др жи све фи нан сиј ске ре со ре и здрав ство, Г17+ се тран сфор ми ше 
у по ли тич ку пар ти ју и од та да, би ло са мо стал но, би ло у ко а ли цји 
из ла зи на пар ла мен тар не из бо ре и пар ти ци пи ра у На род ној скуп-
шти ни и Вла ди; но ве при ли ке су ро ди ле и две но ве, по ли тич ки зна-
чај не, стран ке: Ли бе рал но де мо крат ску пар ти ју (ЛДП) и Срп ску 
на пред ну стран ку (СНС). Пр ва је на ста ла као фрак ци ја уну тар ДС, 
пред во ђе на јед ним од ви со ких функ ци о не ра ДС и под пред сед ни-
ком Жив ко ви ће ве Вла де Че до ми ром Јо ва но ви ћем, да би но вем бра 
2005. го ди не пре ра сла у исто и ме ну са мо стал ну пар ти ју, ко ја оку-
пља око се бе мон ди ја ли стич ки ори јен ти са не стран ке (ГСС, ко ји 
се ује ди њу је са овом пар ти јом, Со ци јал де мо крат ску Уни ју – СДУ, 
Чан ко ву ЛДП са ко јом има ко а ли ци о ну ли сту на пар ла мен тар ним 
из бо ри ма 2007. и сл.) и ко ја на из бо ри ма 2007. сти че пар ла мен тар-
ним ста тус, по твр ђу ју ћи га и на пар ла мен тар ним из бо ри ма 2008. 
го ди не; СНС на ста је це па њем СРС по сле из бо ра 2008. го ди не, ка да 
се по сле су ко ба са ли де ром стран ке Во ји сла вом Ше ше љем, од це-
пљу ју нај зна чај ни ји пар тиј ски ру ко во ди о ци То ми слав Ни ко лић и 
Алек сан дар Ву чић, као и гру па од 20-ак на род них по сла ни ка СРС 
ко ји обра зу ју свој по сла нич ки клуб.

Пе то ок то бар ска сме на вла сти у Ср би ји и про ме не ко је је 
она иза зва ла, по сле дич но је про у зро ко ва ла и про ме не у про грам-
ско-по ли тич ким ста во ви ма пар ти ја у Ср би ји. Мно ге су по ли тич ке 
пар ти је и зва нич но усво ји ле пот пу но но ве пар тиј ске про гра ме, а 
оне ко је то ни су учи ни ле су из вр ши ле ре ви зи ју по сто је ћих про-
грам ских до ку ме на та, кроз раз ли чи те кон гре сне ре зо лу ци је, де-
кла ра ци је и сл. Сем то га, у пе ри о ду по сле 5. ок то бра 2000. го ди не 
на ста ле су и но ве по ли тич ке пар ти је, од ко јих су не ке сте кле не са-
мо пар ла мен тар ни ста тус, већ су уче ство ва ле и у из вр шној вла сти. 
Про ме не у про гра ми ма ста рих и ста во ви у про гра ми ма но во на ста-
лих стра на ка, ка рак те ри ше убла жа ва ње оце на у по гле ду про бле ма 
на Ко сме ту, пот пу ни не ста нак ра ди кал не на ци о на ли стич ке ре то ри-
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ке и од у ста ја ње од пред ла га ња ра ди кал них ре ше ња и сна же ње тзв. 
мон ди ја ли стич ке кон цеп ци је5). Тре ба уочи ти и да су ге не рал но оне 
пар ти је ко је су осно ва не пре 5. ок то бра за др жа ле до ми нан тан ути-
цај и у пост пе то ок то бар ском пе ри о ду, иако не све у јед на кој ме ри 
и не у оној ме ри у ко јој су по ли тич ки ути цај има ле пре 5. ок то бра 
2000 (не ке су тај ути цај зна чај но по ве ћа ле, дру ге су не ста ле са по-
ли тич ке сце не или им је ути цај зна чај но опао). Ко ри сте ћи се кри-
те ри ју мом вре ме на на стан ка по ли тич ких пар ти ја у Ср би ји и дру-
штве них окол но сти у ко ји ма се оне фор ми ра ју, мо гу ће је из вр ши ти 
кла си фи ка ци ју на а) ста ре, до пе то ок то бар ске по ли тич ке пар ти је 
(нпр. СПС, СРС, ДС, ДСС, СПО) и б) но ве, пост пе то ок то бар ске 
по ли тич ке пар ти је (нпр. Г17+, ЛДП, СНС).

Ка ко се да уочи ти, по ли тич ка сце на Ср би је је пот пу но пре-
ком по но ва на у од но су на ону ко ја је по сто ја ла до 2000. го ди не. 
То кре та ње на по ли тич кој сце ни Ср би је, пре ком по но ва ње, из ме не 
у од но су по ли тич ких сна га, сме њи ва ње пар ти ја на вла сти, на ста-
нак но вих пар ти ја и до во ђе ње у пи та ње и са мог оп стан ка не ких до 
ју че нај у ти цај ни јих стра на ка (нпр. СПО), по сто ја ње ко а ли ци о них 
вла да због чи јих су оп ста ја ња по ли тич ке пар ти је би ле при ну ђе-
не на по ли тич ке ком про ми се, пра ти ле су и из ме не у про грам ско-
по ли тич ким до ку мен ти ма пар ти ја и у по гле ду њи хо вих ста во ва и 
опре де ље ња у ве зи са про бле ми ма на Ко со ву и Ме то хи ји. „Пи та ње 
Ко со ва и Ме то хи је је из у зет но ваћ но по ли тич ко пи та ње од нај у жег 
на ци о нал ног ин те ре са за стран ке у Ср би ји, има ју ћи у ви ду да се 
ра ди о са тав ном де лу ре пу бли ке“6) Си ту а ци ја на Ко сме ту, пи та ње 
ње го вог ста ту са7), оства ри ва ња пра ва Ср ба и не ал ба на ца, по врат ка 
ра сељ них Ср ба, итд. по ста ју глав на по ли тич ка те ма у Ср би ји8), али 
и пред ор га ни ма ОУН9). На по ли тич кој сце ни Ср би је по ја ви ло се 

5) О овој кон цеп ци ји на ци о нал не по ли ти ке ви ди код Ј. Ба зић: „Срп ско пи та ње“, ЈП „Слу-
жбе ни лист СЦГ“, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2003, стр. 311-344

6) Д. Пе тро вић: „Ана ли за по ли тич ких стра на ка у Ср би ји у пе ри о ду 2000-2006, са аспек та 
нај ва жни јих по ли тич ких и на ци о нал них пи та ња“, „По ли тич ка ре ви ја“ 4/2006, Бе о град, 
2006, стр. 829-848 

7) Кри тич ки по глед на ово пи та ње и на про блем не сна ла же ња срп ског пост пе то ок то бар-
ског др жав ног ру ко вод ства у ве зи са њим дао је К. Ча во шки: „'Ко нач но ре ше ње' ста ту са 
Ко со ва и Ме то хи је“, у „Ко со во и Ме то хи ја – про шлост, са да шњост и бу дућ ност“ (ур. 
ака де мик К. Ми ха и ло вић), збор ник ра до ва с ме ђу на род ног на уч ног ску па одр ђа ног у 
Бе о гра ду, 16-18. мар та 2006. го ди не, СА НУ, Оде ље ње дру штве них на у ка, Бе о град, 2007, 
стр. 431-438

8) Ви ди Р. Смиљ ко вић: „Ср би ја на рас кр шћу“, по себ но по гла вље „Оти ма ње Ко со ва и Ме-
то хи је“, „Чи го ја штам па“, Бе о град, 2006, стр. 201-304 

9) По сле про гла ше ња тзв. „не за ви сност Ко со ва“ и ње ног при зна ва ња од стра не не ко ли ко 
де се ти на др жа ва, на зах тев Ре пу бли ке Ср би је, Ге не рал на скуп шти на ОУН је за тра жи ла 
од Ме ђу на род ног су да прав де у Ха гу да дâ са ве то дав но ми шље ње о ле гал но сти овог 
ак та. Тај по сту пак је још увек у то ку.



УрошШуваковић ПартијеуСрбијииКосовоиМетохија

399

као ле ги тим на по ли тич ка оп ци ја, за го ва ра на нај пре од не ких јав-
них лич но сти10), а по том и од чи та вих по ли тич ких пар ти ја, опре-
де ље ње о нео п ход но сти при зна ва ња не за ви сно сти Ко со ва. Та кво 
опре де ље ње, до 5. ок то бра 2000, го ди не, ни је за сту па ла ни јед на 
не ма њин ска пар ти ја у Ср би ји. По гле дај мо ка ко је те кла да ља ево-
лу ци ја стра нач ких опре де ље ња по овом пи та њу у из у ча ва ном пе-
ри о ду.

II
ПРОГРАМСКОПОЛИТИЧКИСТАВОВИ

ГЛАВНИХПОЛИТИЧКИХПАРТИЈАУСРБИЈИ
УВЕЗИСАРЕШАВАЊЕМПРОБЛЕМАНА

КОСОВУИМЕТОХИЈИ(2000-2008.)

Демократскастранка, у свом Про гра му из 2001. го ди не11) 
оце њу је да „про блем Ко со ва и Ме то хи је“ спа да у ред оних пи та-
ња ко ја су у вре ме до но ше ња њи хо вог Про гра ма из 1995. го ди не 
„из гле да ла лак ша, а да нас су на дра ма ти чан на чин отво ре на“. Де-
мо кра те, ме ђу тим, у свом про грам ском до ку мен ту, при зна ју да на 
не ка пи та ња „не ма ју де фи ни ти ван од го вор из објек тив них раз ло-
га“ и у ред та квих пи та ња увр шћу ју Ко со во и од но се са Цр ном 
Го ром. Чи ни се, ме ђу тим, да у по гле ду Ко со ва, ДС 2001. го ди не 
не ма ни ка кав, а не „де фи ни ти ван“ про грам ски од го вор. У чи та-
вом овом тек сту, пи та ње про бле ма на Ко сме ту се сво ди на „ефи-
ка сност др жа ве“: „Ср би ја мо ра да бу де др жа ва ко ја је сва ког тре-
нут ка спрем на за ефи ка сно спро во ђе ње раз ли чи тих оп ци ја, би ло 
да се ра ди о бу ду ћим од но си ма са Цр ном Го ром, ста ту су Ко со ва 
и Ме то хи је, не ком но вом ви ду ре ги о нал не ин те гра ци је. До га ђа ји 
не сме ју да нас до че ка ју не спрем не. Бу дућ ност је отво ре на, а за 
сва ку оп ци ју мо ра мо би ти мак си мал но при пре мље ни, да би смо 
мак си мал но оства ри ли свој ин те рес“12). На пи та ње ко је су то „раз-
ли чи те оп ци је“ по пи та њу ста ту са Ко сме та и ко ји је то ин те рес 
ко ји Ср би ја тре ба „мак си мал но“ да оства ри у по гле ду Ко сме та, ДС 
не ну ди ни ка кав од го вор. Са да као вла да ју ћа пар ти ја, ова стран ка 
ви ше не по на вља ви ше сво ја за ла га ња из про грам ског до ку мен та 
из 1995. го ди не о то ме 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 

10)  Ви ди код  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, 
2009. го ди не, стр. 93-95. 

11)  http://www.ds.org.yu/sr/do ku men ti/ds-pro gram.pdf

12)  Исто
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ме сто где жи ве и Ср би и Ал бан ци, уз при пад ни ке дру гих на ци-
ја“, а још ма ње по на вља кон ста та ци је из про грам ског до ку мен та из 
1989. го ди не о Ко со ву ко је је „нео дво јив део Ср би је“, уз став пре ма 
ко ме се ДС про ти ви би ло ка квој те ри то ри јал но-по ли тич кој ауто но-
ми ји у Ср би ји, итд. Тај став о те ри то ри јал но-по ли тич кој ауто но ми ји 
је и екс пли цит но ре де фи ни сан, али са мо у по гле ду Вој во ди не, за ко ју 
се у Про гра му из 2001. ка же да „тре ба да ужи ва истин ску ауто но ми ју 
и да оба вља све по сло ве ко ји ни су у су прот но сти са мо дер ном де фи-
ни са ном де мо крат ском др жа вом“13). ДС у свом Про гра му из 2001. го-
ди не, о про бле ми ма Ко сме та, јед но став но ре че но – ћу ти. То ћу та ње 
се, ме ђу тим, пре тво ри ло у крик Зо ра на Ђин ђи ћа, пред сед ни ка ДС 
и пре ми је ра Ср би је, ко ји је у но во го ди шњем ин тер вјуу за не мач ки 
„Шпигл“14), са мо два и по ме се ца пре не го што ће би ти уби јен, из ја вио 
да он „пред ла же од нос Ср ба и Ал бан ца на Ко со ву ко ји би ли чио на 
му сли ман ско-хр ват ску фе де ра ци ју у Бо сни“, а у слу ча ју да се то не 
при хва ти „Ђин ђић пре ти да ће за тра жи ти но ву „Деј тон ску кон фе рен-
ци ју““, а „у том слу ча ју би“, пре ма Ђин ђи ће вим ре чи ма, „гра ни це у 
овом ре ги о ну мо ра ле да бу ду из но ва од ре ђе не“. Две не де ље ка сни је, 
у ин тер вјуу „Ве чер њим но во сти ма“15), Ђин ђић за о штра ва сво је ста-
во ве и об ја шња ва  да је зах тев за „но вим Деј то ном“ про сто упо зо ре-
ње на ше зе мље ка ко ће мо ре а го ва ти „ако нам бу ду оти ма ли Ко со во 
и Ме то хи ју у име ет нич ког пра ва Ал ба на ца и прин ци па са мо о пре-
де ље ња, са иг но ри са њем гра ни ца и су ве ре ни те та СРЈ и Ср би је“. Он 
ука зу је ка ко се „већ на ја вљу је да ће на ша ју жна по кра ји на у европ ске 
ин те гра ци о не то ко ве би ти укљу че на одво је но од Ср би је, па ра лел но 
с њом, и што је на ви ди ку и до на торк са кон фе рен ци ја за Ко смет, фак-
тич ки као не за ви сну те ри то ри ју, да не упо тре бим ко ју го ру реч. Уз 
ово из При шти не се, све упор ни је, пот пу но офи ци јел но и с нај ви шег 
ме ста, тра жи про гла ше ње не за ви сно сти, при че му та кве зах те ве део 
ме ђу на род не за јед ни це при ма ма ње-ви ше бла го на кло но“. Ђин ђић се 
про ти ви уво ђе њу прин ци па ет нич ког са мо пре де ље ња због ко га ће 
„Ср би, уко ли ко се ова ко на ста ви, би ти нај ве ће и дво стру ки гу бит ни-
ци. Да су пре ко дрин ски оста ли без пра ва на са мо о пре де ље ње, а Ср-
би ја мо же би ти раз би је на и ли ше на не ма лог де ла сво је те ри то ри је, у 
име упра во тог прин ци па“. Ђин ђић сма тра да се про бле ми го ми ла ју 
а по ли тич ки про це си у ве зи са Ко сме том убр за ва ју у тој ме ри да се 
„ко сов ски Ал бан ци мо гу фак тич ки оса мо ста ли ти док се бу де че ка ло 
13)  Исто

14)  “Der Spi e gel”, 1. ја ну ар 2003, ци ти ра но пре ма З. Ђин ђић: „Ср би ја у Евро пи“, V из да ње, 
ТАН ЈУГ, Бе о град, 2004, стр. 427-429

15)  „Ве чер ње но во сти“, 13. ја ну ар 2003, , ци ти ра но пре ма З. Ђин ђић: „Ср би ја у Евро пи“, V 
из да ње, ТАН ЈУГ, Бе о град, 2004, стр. 430-433
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на по че так раз го во ра о „ко нач ном ста ту су““. Ђин ђић на гла ша ва да је 
уве рен ка ко „по тен ци јал Деј то на ни је ма ли и да би се мо гао при ме-
ни ти и за ко смет ске Ср бе и Ал бан це. Ка да је о Ср би ма у ју жној по-
кра ји ни реч, сма трам да се ни они не мо ги и не сме ју тре ти ра ти као 
збир по је ди на ца у гра ђан ском дру штву Ко со ва и Ме то хи је, до ко јег 
је, ина че, још ве о ма да ле ко. И њи ма мо ра ју би ти при зна та и ко лек-
тив на на ци о нал на пра ва, за шти ће на пре ко од го ва ра ју ћих ин сти ту ци-
ја. Пре ко мо де ла и оне ме ре, да та ко ка жем ,деј тон ске кон сти ту тив-
но сти, ко је ће им омо гу ћи ти да оп ста ну и да се из бе гли вра те у зе мљу 
пре да ка. Ко смет ским Ср би ма ни су до вољ на са мо ин ди ви ду ал на гра-
ђан ска пра ва по што им се, ви ше не го окр ње на, обез бе ђу ју уз по моћ 
бор них ко ла и вој них па тро ла....Ко смет ски

Ср би, баш у ду ху Деј то на, тре ба да до би ју пра во на сво је 
школ ство, здрав ство, суд ство и по ли ци ју“. Ка ко се ви ди, ови Ђин ђи-
ће ви ста во ви ко ји, с об зи ром на ње гов ли дер ски ауто ри тет у ДС од-
ра жа вју и по зи ци ју ове пар ти је, пред ста вља ли су за пра во по пу ња ва-
ње оне пра зни не ко ја је по сто ја ла у Про гра му ДС из 2001. го ди не у 
по гле ду то га шта ова пар ти ја пред ла же у по гле ду ре ша ва ња про бле-
ма на Ко сме ту. Ко ин ци дент но или не, тек убр зо по сле из но ше ња 
ових по ли тич ких ста во ва, Ђин ђић је уби јен и ти ме укло љен са по ли-
тич ке сце не Ср би је. И по ред ра зних на го ве шта ја ко ји у том прав цу 
по сто је, оста вља мо исто риј ској на у ци да про це ни и на осно ву но во-
са зна тих чи ње ни ца утвр ди да ли је ова кво опре де љи ва ње и ова по ли-
тич ка ини ци ја ти ва ути ца ла да на ње га бу де из вр шен атен тат. У 
„Стра те ги ји про ме на“16), до ку мен ту ко ји је усво јио По ли тич ки са вет 
ДС 2005. го ди не и ко ји са др жи про грам ско-по ли тич ке ста во ве ДС по 
раз ли чи тим пи та њи ма, до ста про сто ра се по све ћу је про бле ми ма на 
Ко сме ту, нај ви ше од би ло ког про грам ског до ку мен та ко ји је до та да 
усво ји ла ова стран ка. У овом до ку мен ту се ин си сти ра на то ме да је 
„по ла зи ште у ре ша ва њу пи та ња Ко со ва и Ме то хи је“ до след но ин-
си сти ра ње на спро во ђе њу Ре зо лу ци је 1244 Са ве та без бед но сти 
ОУН, по што ва њу “ме ђу на род них стан дар да о не про ме њи во сти 
гра ни ца на сил ним пу тем“, по што ва њу људ ских и гра ђан ских пра-
ва и јед на ко сти свих гра ђа на на КиМ, што укљу чу је и по што ва ње 
„основ ног људ ског пра ва на жи вот, си гур ност, сло бо ду кре та ња, 
сло бод но из ра жа ва њу сво јих вер ских и на ци о нал них осо бе но сти“, 
али и по вра так свих прог на них и ра се ље них и њи хов без бе дан 
оста нак на Ко сме ту. ДС се за ла же за ја ку ло кал ну са мо у пра ву и де-
цен тра ли за ци ју вла сти, за „пра во Ср ба и при пад ни ка дру гих на ци-
о нал них и ет нич ких за јед ни ца да ак тив но уче ству ју у свим про це-
си ма на КиМ“, као и пра во Ср би је „да бу де ак ти ван чи ни лац у 
16)  http://www.ds.org.yu/sr/do ku men ti/ds-stra te gi ja_pro me na.pdf
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про це су од лу чи ва ња о ко нач ном ста ту су“ Ко сме та. У овом до ку-
мен ту об на вља се иде ја бив шег пред сед ни ка ДС Зо ра на Ђин ђи ћа о 
ен ти те ти ма на Ко сме ту, па та ко „као јед ну од нај бо љих фор ми де-
цен тра ли за ци је и де мо крат ског функ ци о ни са ња упра ве на Ко со ву 
и Ме то хи ји Де мо крат ска стран ка ви ди у ства ра њу два ен ти те та ко-
ји би обез бе ђи ва ли рав но прав ност на ро да и де мо крат ске про це ду-
ре“. ДС по себ но ис ти че зна чај то га да се про бле ми на Ко сме ту не 
зло у по тре бља ва ју у днев но по ли тич ке свр хе, на гла ша ва од го вор-
ност свих по ли тич ких ак те ра „у ре ал ном са гле да ва њу, од го вор ном 
уса гла ша ва њу и је дин стве ном за сту па њу ин те ре са др жа ве и Ср ба 
са КиМ“, као и зна чај бор бе за за шти ту људ ских пра ва Ср ба и дру-
гих не ал ба на ца пред ме ђу на род ни мин сти ту ци ја ма и за за шти ту 
кул тур не ба шти не. У свој ству пред сед ни ка Ре пу бли ке, пред сед ник 
ДС Бо рис Та дић но вем бра 2005. го ди не из но си свој „Пред лог пла-
на о фор ми ра њу о фор ми ра њу два ен ти те та, срп ског и ал бан ског 
ен ти теа, на про сто ру Ко со ва и Ме то хи је“17), ко ји од ра жа ва ра ни је 
за у зе те ста во ве ДС по овом пи та њу, и у пот пу ној је са гла сно сти да 
„Стра те ги јом про ме на“ ДС у по гле ду од но са пре ма про бле ми ма на 
Ко сме ту, с тим да те ста во ве опе ра ци о на ли зу је и кон кре ти зу је. Пре-
ма Пред ло гу из не том у овом до ку мен ту, „Срп ски ен ти тет об у хва-
тао би са да шње и но во фор ми ра не оп шти не мул ти ет нич ког са ста-
ва, али са ја сном срп ском ве ћи ном. Ова кве но ве оп шти не, ко је су 
би тан пред у слов за по вра так ве ћег бро ја ин тер но ра се ље них ли ца 
у по кра ји ни, тре ба фор ми ра ти у Се вер ној Ми тро ви ци, за тим на 
цен трал ном Ко со ву, у Ко сов ском По мо ра вљу и у Ме то хи ји. Ове 
оп шти не не би чи ни ле ком пакт ну те ри то ри ју, али сво јом функ ци о-
нал ном по ве за но шћу пред ста вља ле би ин сти ту ци о нал ни оквир за 
жи вот срп ске за јед ни це у по кра ји ни“, док би се пре о ста ле оп шти-
не у по кра ји ни мо гле зва ти и ал бан ским ен ти те том. У са став срп-
ског ен ти те та ушла би и „нај ва жни ја сре ди шта пра во слав не ве ре 
на Ко со ву и Ме то хи ји, уко ли ко се не на ла зе на те ри то ри ји ве ћин-
ских срп ских оп шти на. То би сва ка ко би ли Пећ ка па три јар ши ја, 
Ви со ки Де ча ни, Бо го ро ди ца Ље ви шка, Све ти Ар хан ђе ли и Де вич, 
са “за шти ти ним зо на ма” око њих“, при че му се на гла ша ва да је по-
треб но узе ти у об зир и зах тев СПЦ о по врат ку зе мљи шних по се да 
ко ји су јој на ци о на ли зо ва ни по сле II свет ског ра та. У пла ну се 
пред ви ђа да оп шти не у са ста ву срп ског ен ти те та има ју овла шће ња 
за сно ва на на де цен тра ли за ци ји по кра јин ске вла сти, и то на ро чи то 
у сле де ћим обла сти ма: „пу на кул тур на ауто но ми ја (са мо у пра ва у 
обла сти обра зо ва ња, ме ди ја и кул тур них уста но ва; за шти та вер-
ских и кул тур них спо ме ни ка; пра во на по себ не ин сти ту ци о нал не 
17)  http://www.ds.org.yu/sr/do ku men ti/ds-pred log_pla na_bo ri sa_ta di ca_za_kim.pdf
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ве зе са Бе о гра дом у овим обла сти ма); Здрав ство и со ци јал на по ли-
ти ка (са мо у пра ва у обла сти здрав ства; од ре ђе не над ле жно сти у 
обла сти со ци јал не за шти те и пен зи о ног оси гу ра ња; пра во на ка-
дров ску и ма те ри јал ну по моћ Бе о гра да у овим обла сти ма); При-
вре да, фи нан си је, сво јин ска пи та ња и при ва ти за ци ја (над ле жно сти 
ве за не за ин фра струк ту ру на те ри то ри ји оп шти на; пра во на про-
стор но пла ни ра ње; фи нан сиј ска ауто но ми ја оп шти на; пра во на 
спро во ђе ње при ва ти за ци је на те ри то ри ји оп шти не); Ло кал на по ли-
ци ја и пра во су ђе (од го ва ра ју ће над ле жно сти ло кал не по ли ци је, 
мул ти ет нич ки са штав по ли ци је сра зме ран ет нич ком са ста ву ста-
нов ни штва; пра во оп штин ских скуп шти на да би ра ју ше фа ло кал не 
по ли ци је, од но сно су ди је оп штин ских су до ва, с тим да их по твр ђу-
је цен трал на власт у по кра ји ни)“. Та ди ћев план пред ви ђа да се у 
скло пу ова ко де фи ни са них над ле жно сти омо гу ћи „ме ђу оп штин ско 
по ве зи ва ње у вр ше њу од ре ђе них над ле жно сти од за јед нич ког ин-
те ре са, то јест “хо ри зон тал не ве зе” ме ђу оп шти на ма, као и ства ра-
ње од го ва ра ју ћих те ла, кроз ко ја би се те ве зе оства ри ва ле“, те у 
овим „и не ким дру гим обла сти ма оп шти на у са ста ву срп ског ен ти-
те та би ле би за јам ча не и ди рект не ин сти ту ци о нал не ве зе са Бе о-
гра дом“. На ни воу по кра јин ске вла сти, овај План пред ви ђа ме ре 
обез бе ђе ња од пре гла са ва ња Ср ба, ка да су ин те ре си њи хо ве за јед-
ни це у пи та њу, у по кра јин ској скуп шти ни, те за др жа ва ње су ди ја из 
ино стран ства ко ји би су ди ли у ви шим ин стан ца ма. Овим Пла ном 
би се, пре ма Та ди ће вој за ми сли,  те ри то ри ја и уре ђе ње срп ског ен-
ти те та, са свим пра ви ма и над ле жно сти ма, би ли би га ран то ва ни 
оп штим спо ра зу мом, ко јим би се „ре ши ло пи та ње Ко со ва и Ме то-
хи је без на ру ша ва ња су ве ре ни те та и те ри то ри јал ног ин те гри те та 
Ср би је и СЦГ“, а исто вре ме но би се „обез бе ди ла су штин ска ауто-
но ми ја за по кра ји ну у окви ру Ср би је, чи ме би би ли за до во ље ни 
ле ги тим ни ин те ре си ал бан ске за јед ни це, а по сто ја ње срп ског ен ти-
те та не би ни чим угро зи ло ту ауто но ми ју, ни ти би пред ста вља ло 
те ри то ри јал ну по де лу Ко со ва и Ме то хи је“. У из бор ном „Про гра му 
за бо љи жи вот“ ДС-а из 2007. го ди не, по на вља ју се углав ном опре-
де ље ња и по ли тич ки ста во ви из Стра те ги је, с тим да се не по ми ње 
по де ла на ен ти те те, ни ти Ре зо лу ци ја 1244 и ме ђу на род ни стан дар-
ди о не про ме њи во сти гра ни ца, већ се ин си сти ра са мо на бор би за 
за шти ту људ ских пра ва Ср ба и дру гих не ла ба на ца пред ме ђу на-
род ним ин сти ту ци ја ма, по ли тич кој од го вор но сти свих по литчких 
ак те ра у Ср би ји за ре ал ном са гле да ва ње и уса гла ша ва њу ин те ре са 
Ср би је и Ср ба са Ко сме та,  за шти ти кул тур не ба шти не и оне мо гу-
ћа ва њу зло у по тре бе овог пи та ња у днев но-по ли тич ке свр хе. Ла ко 
се уоча ва да овај про грам са др жи са мо нај оп шти ја опре де ље ња, 
без за ла же ња у де та ље, те да из бе га ва из но ше ње би ло ка кве иде је 
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или пла на ко ји би мо гли да бу ду кри ти ко ва ни од стра не за пад них 
зе ма ља и да је ви ше усме рен на уну тра шње-по ли тич ку по ле ми ку 
не го на ствар но ба вље ње овим про бле мом.

ДемократскастранкаСрбије оста је при лич но шту ра на ре-
чи ма ка да су у пи та њу про грам ско-по ли тич ки ста во ви ве за ни за 
Ко со во и Ме то хи ју, и то ком пр ве две го ди не од пе то ок то бар ских 
рпо ме на. Ипак, о ста ву ове пар ти је у ве зи са про бле ми ма на Ко-
сме ту и предлко гу на чи на њи хо вог ре ша ва ња мо же мо за кљу чи ти 
на осно ву На цр та Уста ва Ре пу бли ке Ср би је ко ји је из ра ди ла ДСС 
ју ла 2003. го ди не. Њи ме се пи та ње про бле ма на Ко со ву и Ме то хи-
ји сво ди на про блем те ри то ри јал не ор га ни за ци је Ср би је, па се у 
скла ду са та квим ви ђе њем пред ви ђа ре ги о на ли за ци ја Ср би је, тј. 
ње на по де ла на шест ауто ном них ре ги о на, од ко јих би је дан био са 
се ди штем у При шти ни. Из но се ћи ова кав На црт Уста ва, ДСС по ла-
зи од ста ва да „у мо дер ним европ ским др жа ва ма де цен тра ли за ци ја 
је де мо крат ски од го вор на мо гу ће по ја ве се па ра ти зма“18). На цр том 
се пред ви ђа над ле жност и ор га ни ауто ном них ре ги о на (скуп шти на 
и вла да), из вор ни при хо ди у обла сти ма ко је су из вор но ре ги он ске, 
с тим да се оста вља мо гућ ност др жа ви да у не кој од обла сти ко је 
је за се бе за др жа ла, пред ви ди са мо осно ве ре ше ња, док би се опе-
ра ци о на ли за ци ја пре пу сти ла ор га ни ма ре ги о на. Пред ви ђе но је да 
сви ре ги о ни има ју јед нак ста тус, чи ме ауто ном не по кра ји не у Ср-
би ји од ла зе у про шлост. Иако у тре нут ку сту па ња на сна гу Уста ва 
и ор ган ских за ко на ко ји се ти чу ре ги о на, сви ре ги о ни има ју јед на-
ку над ле жност, њу не мо ра ју сви ре ги о ни пре у зе ти исто вре ме но. 
„Ор ган ски за кон тре ба да уре ди ко је над ле жно сти ре ги о ни пре у-
зи ма ју од мах, а ко је мо гу да пре у зму ка сни је, и у ком ро ку. Осо бе-
но сти по ло жа ја Ко со ва и Ме то хи је на ла га ле су ре ше ње пре ма ко ме 
се по себ ним ор ган ским за ко ном, ми мо оста лих ре ги о на, уре ђу је 
пре у зи ма ње над ле жно сти ре ги о на са се ди штем у При шти ни“19). 
Не ула зе ћи ов де де таљ ни је у за ми сао о ре ги о на ли за ци ји Ср би је, 
што би сва ка ко мо гло да бу де по себ на те ма и са со ци о ло шког и са 
устав но прав ног аспек та,  очи глед но је да је у овом На цр ту она мо-
ти ви са на и по ку ша јем да ва ња ори ги нал ног ре ше ња за про бле ме на 
Ко сме ту, при че му се по ста вља ну жно јед но пи та ње – не омо гу ћу је 
ли ова кав при ступ ре ша ва њу про бле ма на Ко сме ту за ме ну јед ног 
са шест слич них про бле ма?! Од го вор ће сва ка ко оста ти у те о риј-
ској рав ни, по што је у про це су усва ја ња но вог Уста ва Ре пу бли ке 
Ср би је 2006. го ди не ДСС од у ста ла од ин си сти ра ња на овом кон-
цеп ту. У пре го во ри ма ко ји су во ђе ни у ве зи са са ста вља њем дру ге 
Ко шту ни чи не Вла де, ко а ли ци ја ДСС-НС иза шла је са плат фор мом 

18) http://www.dss.org.yu/vi ew_fi le.php?fi le_id=9, ви ди Обра зло же ње На цр та Уста ва, тач ка 5.

19)  Исто
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ко ја са др жи су штин ске ста во ве у ве зи са њи хо вим од но сом пре ма 
про бле ми ма на Ко со ву и Ме то хи ји, уз на гла ша ва ње да „сва дру-
га ва жна про грам ска пи та ња за рад бу ду ће Вла де, да кле це ло ви та 
плат фор ма ДСС-НС до ла зи на ред по што се по стиг не о до го вор 
о прин ци пи ма за за шти ту Ко со ва и Ме то хи је“20).Ти прин ци пи су: 
„За Вла ду Ср би је Ко со во и Ме то хи ја увек оста је са став ни и нео ту-
ђи ви део Ре пу бли ке Ср би је; Уко ли ко би не ка др жа ва или ме ђу на-
род на ор га ни за ци ја до не ле од лу ку да при зна ју не за ви сност Ко со ва 
и Ме то хи је, Вла да Ср би је би оба ве сти ла све вла де ме ђу на род но 
при зна тих др жа ва да Вла да Ср би је та кву од лу ку од ба цу је као про-
тив за ко ни ту, не ле ги тим ну и ни штав ну, и да Вла да Ср би је Ко со во и 
Ме то хи ју сма тра сво јом те ри то ри јом. Сва ка др жа ва ко ја би до не ла 
од лу ку о при зна ва њи не за ви сно сти мо ра во ди ти ра чу на да ће то 
про из ве сти озбиљ не по сле ди це у ме ђу соб ним од но си ма; Уко ли ко 
би би ло ко ја др жа ва чла ни ца НА ТО пак та при зна ла не за ви сност 
Ко со ва и Ме то хи је, то би про из ве ло озбиљ но угро жа ва ње од но са 
Ср би је и НА ТО али јан се, јер би то зна чи ло да је НА ТО бом бар до-
вао Ср би ју да би до шло до оти ма ња Ко со ва и Ме то хи је“21). Као што 
се из на ве де ног тек ста ви ди, прин ци пи ко је про кла му је ДСС у ко-
а ли ци ји са НС ти чу се, пр вен стве но, за шти те су ве ре ни те та и ин те-
гри те та зе мље, без за ла же ња у ду бља пи та ња ре ша ва ња про бле ма 
у ју жној срп ској по кра ји ни. Ова ква по зи ци ја је, сва ка ко, ре зул тат 
чи ње ни це да се већ та да са свим ја сно мо гло ви де ти да ће је дан број 
др жа ва, пр вен стве но за пад них пред во ђе них Аме ри ком, при зна ти у 
вр ло ско ром мо мен ту не за ви сност Ко сме та, па се на овај на чин по-
ку ша вао обез бе ди ти кон сен зус чла ни ца вла да ју ће ко а ли ци је у ве зи 
са од го во ром на ше зе мље на ова кав иза зов. Ка ко ће се по ка за ти, са-
мо при хва та ње прин ци па ни је би ло до вољ но. Дру га Ко шту ни чи на 
Вла да, фор ми ра на у ко а ли ци ји са ДС, оп ста ла је го ди ну да на, ка да 
је ве ћи ну на ван ред ним пар ла мен тар ним из бо ри ма осво ји ла „Ли-
ста за европ ску Ср би ју“, чи ји је сто жер би ла ДС. ДСС је, ме ђу тим, 
прин ци пе из Плат фор ме  за фор ми ра ње Вла де угра ди ла у свој но ви 
Про грам, усво јен 2007. го ди не22), ко ји пред ста вља је дан озби љан и 
оп ши ран про грам ско-по ли тич ки до ку мент ко јим се утвр ђу ју ста-
во ве ДСС-а у нај ши рем спек тру обла сти по ли тич ког де ло ва ња. Та-
ко у окви ру по гла вља „По ли тич ка на че ла“, ова стран ка по на вља да 
оста је при сво ме опре де ље њу за ре ги о на ли за ци јом Ср би је ко је је 
за њих „нај ра ци о нал ни ји на чин др жав ног уре ђе ња“. ДСС, у истом 
по гла вљу свог Про гра ма, ме ђу сво је не по сред не ци ље ве по ли тич-
ког де ло ва ња ис ти че „очу ва ње те ри то ри јал не це ло ви то сти Ср би је 

20)  http://www.dss.org.yu/vi ew_fi le.php?fi le_id=14 

21)  Исто

22)  http://www.dss.org.yu/pa ges/pro gram.php?id=63
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са Ко со вом и Ме то хи јом као сво јим са став ним де лом“, да би та кав 
став по но вио и у по гла вљу по све ће ном на ци о нал ној по ли ти ци био 
јаш на гла ше ни ји: „По кра ји на Ко со во и Ме то хи ја, ко ја се при вре-
ме но на ла зи под упра вом Ује ди ње них на ци ја, ин те грал ни је и нео-
ту ђи ви део на ше зе мље.

До след но се за ла же мо за стрикт но по што ва ње По ве ље Ује-
ди ње них на ци ја, свих ва же ћих ме ђу на род них прав них до ку ме на та 
и пу ну при ме ну Ре зо лу ци је 1244 Са ве та без бед но сти Ује ди ње них 
на ци ја“23). ДСС ис ти че да зах те ва од УН МИК-а и КФОР-а „што 
хит ни ју при ме ну по себ но оних де ло ва по ме ну тих до ку ме на та ко ји 
се од но се на обез бе ђи ва ње по врат ка прог на них и ра се ље них ли-
ца“, под вла че ћи да се мо ра по сту пи ти иден тич но ка ко је то учи-
ње но и „у слу ча ју ра се ље них Ал ба на ца“, што зна чи да „вој но и 
без бед но сно при су ство УН на Ко со ву и Ме то хи ји мо ра омо гу ћи ти 
по вра так прог на них Ср ба и свих прог на ни ка не ал бан ске на род но-
сти, при зна ва ње свих њи хо вих пра ва и по вра так лич не и др жав не 
опљач ка не имо ви не“. За од нос ДСС-а пре ма про бле ми ма на Ко-
сме ту ре ле ван тан је и Пред лог Од лу ке На род не скуп шти не Ре-
пу бли ке Ср би је по во дом ЕУЛЕКС-а24) ко ји је ДСС сре ди ном ју ла 
2008. го ди не упу ти ла На род ној скуп шти ни на усва ја ње, што Скуп-
шти на ни је учи ни ла по што се са тим ни је сло жи ла скуп штин ска 
ве ћи на, оли че на пр вен стве но у ДС-у. У том Пред ло гу Од лу ке ко ји 
је из ра ди ла ДСС, од би ја се при су ство ми си је ЕУЛЕКС на Ко сме-
ту за то што „ова ми си ја има за свој циљ при ме ну Пла на Мар ти ја 
Ах ти са ри ја за спро во ђе ње про тив прав не се це си је де ла те ри то ри је 
Ре пу бли ке Ср би је, ко ја је је дин стве на, не де љи ва и су ве ре на др жа ва 
чла ни ца Ује ди ње них на ци ја и на ко ју се при ме њу ју оп шти прин-
ци пи и нор ме ме ђу на род ног пра ва, као и Устав Ре пу бли ке Ср би је. 
На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је од ба ци ла је План Мар ти ја 
Ах ти са ри ја, а у Са ве ту без бед но сти Ује ди ње них на ци ја план ни-
је при хва ћен за то што је про ти ван ме ђу на род ном пра ву“25). Пред-
ло гом Од лу ке ко ју је по ну ди ла ДСС, „про гла ша ва се ни шта вим“ 
тзв. „Устав Ре пу бли ке Ко со во“  ко ји је про тив прав но и јед но стра но 
усво јен и про гла шен од стра не ин сти ту ци ја при вре ме на са мо у пра-
ве Ко сме та. Исто вре ме но се по на вља зах тев свим др жав ним ор га-
ни ма да од бра ну Ко сме та, као ин те грал ног де ла Ср би је, тре ти ра ју 
као „при о ри тет др жав них ин сти ту ци је, све док не бу де усво је но 
ком про ми сно ре ше ње за По кра ји ну на осно ву Ре зо лу ци је Са ве та 
без бед но сти 1244“.

23)  Исто

24)  http://www.dss.org.yu/vi ew_fi le.php?fi le_id=56 

25)  Исто
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Г17+са мо ме сец да на на кон што се тран сфор ми са ла у пар-
ти ју, сре ди ном ја ну а ра 2003. го ди не, об зна њу је свој про грам ски 
до ку мент „Де сет те ма око ко јих је по треб но по сти на ци о нал ни 
кон сен зус“26). У ње му ова стран ка, у по гле ду на ци о нал ног пи та-
ња, по ста вља као свој циљ, ко ји би су де ћи по на зи ву до ку мен та 
тре ба ло да бу де и гло бал ни дру штве ни циљ Ср би је, „да сви Ср би 
и на ци о нал не ма њи не жи ве у јед ној за јед ни ци без гра ни ца“, а у 
по гле ду опе ра ци о на ли за ци је ка ко би се јед на ова ква ко смо по лит-
ска иде ја оства ри ла Г17+ сма тра да је по треб но из вр ши ти „но ву 
те ри то ри јал ну ор га ни за ци ју др жа ве“ ко ја би зна чи ла „аси ме трич-
ну ауто но ми ју две по кра ји не“ и „фор ми ра ње обла сти“, на ко је би 
би ле пре не те над ле жно сти из обла сти по ли ци је, про све те, кул ту ре 
и обра зо ва ња. Исто вре ме но, опе ра ци о на ли за ци ја овог ци ља зна чи-
ла би и „ује ди ње ње Ср ба и на ци о нал них ма њи на са ма ти ца ма кроз 
про цес ин те гра ци је у ЕУ“. У истом до ку мен ту, у ве зи са Ко со вом 
и Ме то хи јом, као циљ се по ста вља „за шти та за срп ско ста нов ни-
штво“, а у свр ху ње го ве опе ра ци о на ли за ци је пред ла жу се пре го во-
ри Бе о гра да и При шти не, „ауто но ми ја за се вер ни део КиМ“, по себ-
на за шти та ма на сти ра и „ко лек тив ни по вра так из бе гли ца у се вер ни 
део КиМ“. Тре ба уочи ти да се у овом до ку мен ту, за раз ли ку од до-
ку ме на та ДС, ДСС и, ка ко ће мо ви де ти, дру гих пар ти ја, ниг де не 
по ми ње за ла га ње за оста нак Ко сме та у са ста ву Ср би је, за спро во-
ђе ње на шег су ве ре ни те та и ин те гри те та, већ се ова пар ти ја за др жа-
ва са мо на за шти ти срп ског ста нов ни штва, што ка да се раз ма тра у 
кон тек сту ње ног опре де ље ња да „сви Ср би и на ци о нал не ма њи не 
жи ве у јед ној за јед ни ци без гра ни ца“, те да ће до ује ди ње ња Ср ба и 
на ци о нал них ма њи на са ма ти ца ма до ћи „кроз про цес ин те гра ци је 
у ЕУ“ прак тич но зна чи до пу шта ње мо гућ но сти да Ко смет не спа-
да под су ве ре ни тет и те ри то ри јал ни ин те гри тет Ср би је, по што би 
иона ко сви жи ве ли у тој не кој бу ду ћој за јед ни ци без гра ни ца, тј. у 
Европ ској Уни ји. А то је упра во она опа сност на ко ју је упо зо ра вао 
Зо ран Ђин ђић, го то во јед но вре ме но ка да је ова кво за ла га ње Г17+ 
об зна ње но, кон ста ту ју ћи ка ко се „већ на ја вљу је да ће на ша ју жна 
по кра ји на у европ ске ин те гра ци о не то ко ве би ти укљу че на одво је но 
од Ср би је, па ра лел но с њом“27). У Про гра му ове пар ти је од 28. мар та 
2004. го ди не28) се, у по гле ду ре ше ња срп ског на ци о нал ног пи та ња, 
ис ти че да ће оно зна чи ти да је „Ср би ја-европ ска др жа ва“, и у том 
кон тек сту се по на вља те за ка ко је „Европ ска Ср би ја у ин те ре су свих 

26)  http://www.g17plus.org.yu/dow nlo ad/do ku men ti/10te ma.pdf 

27)  „Ве чер ње но во сти“, 13. ја ну ар 2003, ци ти ра но пре ма З. Ђин ђић: „Ср би ја у Евро пи“, V 
из да ње, ТАН ЈУГ, Бе о град, 2004, стр. 431

28)  http://www.g17plus.org.yu/dow nlo ad/do ku men ti/pro gram.pdf 
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на ро да и ма њи на ко ји жи ве на ње ној те ри то ри ји“, па се као ма њи не 
на бра ја ју Ма ђа ри, Бо шња ци, Ру му ни, Сло ва ци, Хр ва ти, Бу га ри „и 
дру ги“. Уко ли ко из у зме мо мо гућ ност да под пој мом „и дру ги“ Г17+ 
под ра зу ме ва нај мно го број ни ју на ци о нал ну ма њи ну ко ја жи ви у Ср-
би ји – Ал бан це, он да се ну жно на ме ће за кљу чак да ова стран ка већ 
та да у свом про гра му по ка зу је ка ко Ко смет не тре ти ра са став ним 
де лом Ср би је, па ни та мо шње Ал бан це на ци о нал ном ма њи ном у 
на шој зе мљи. У по гле ду од но са пре ма Ко сме ту, ова стран ка нај пре 
кон ста ту је ста ње – да је та мо „уста но вље на власт под ме ђу на род ним 
про тек то ра том ко ја је у од но су на Ср би ју у пот пу но сти не за ви сна“, 
што се илу стру је оте жа ним од ла ском на ших др жав них функ ци о не ра 
на ово под руч је, чи ње ни цом да се та мо од ви ја при ва ти за ци ја без ика-
квог ути ца ја вла сти у Бе о гра ду и „сви при хо ди од ње иду у бу џет Ко-
со ва, прем да је Ср би ја у про шло сти уло жи ла огром на фи нан сиј ска 
сред ства за раз вој ко сов ске при вре де“, при че му иако ни шта бу џет 
Ср би је не при хо ду је са овог под руч ја, он „и да ље сно си тро шко ве 
сер ви си ра ња спољ ног ду га Ко со ва, ко ји из но си пре ко ми ли јар ду до-
ла ра“. У Про гра му Г17+ се да ље ука зу је ка ко Ср би ја има исто риј-
ску оба ве зу да за шти ти срп ско ста нов ни штво на Ко сме ту и обез бе ди 
по вра так прог на них, да за шти ти и не гу је сво ју тра ди ци ју, кул тур ну 
и цр кве ну ба шти ну ко ја је „део срп ског иден ти те та“, те да „трај но 
ре ше ње ста ту са Ко со ва и Ме то хи је мо ра под ра зу ме ва ти га ран ци ју 
пу не ауто но мје срп ским за јед ни ца ма са се ве ра Ко со ва, Ко со ва По-
ља и Би нач ке Мо ра ве, као и над ле жност Ср би је над ма на сти ри ма 
Гра ча ни цом, Ви со ким Де ча ни ма и Пећ ком Па три јар ши јом“. У ци љу 
по сти за ња „исто риј ског спо ра зу ма из ме ђу срп ског и ал бан ског на-
ро да на Ко со ву“, но ва Вла да тре ба да на ста ви пре го ве са ко сов ским 
Ал бан ци ма, уз по што ва ње прин ци па „стан дар ди пре ста ту са“, а уз 
по сре до ва ње УН и ве ли ких си ла. „У ме ђу вре ме ну, мо ра се ин си сти-
ра ти на стрикт ном по што ва њу Ре зо лу ци је 1244 Ује ди ње них на ци ја“.

Социјалистичка партија Србије је у пост пе то ок то бар ском 
пе ри о ду до жи ве ла озби љан по ли тич ки про гон под при ти ском ко га 
је до ла зи ло и до ње не тран сфор ма ци је. Она је на сто ја ла да „ухва ти 
ко рак с про ме на ма“ и да та ко стек не „ле ги ти ма ци ју за де ло ва ње“ 
у но во на ста лим, про ме ње ном, дру штве ном окру же њу. Те су про-
ме не, ме ђу тим, би ле зна чај ни је у днев но по ли тич ком, кон крет ном 
по ли тич ком де ло ва њу, не го што су има ле од раз у ње ним про грам-
ским до ку мен ти ма. За кључ но са 2008. го ди ном, ова пар ти ја се ни је 
од ре кла Осно ва про гра ма СПС, свог основ ног про грам ског до ку-
мен та усво је ног још 1992. го ди не. На про тив, у Про грам ској де кла-
ра ци ји VII Кон гре са СПС29), ко ји је одр жан де цем бра 2006. го ди не, 
29)  http://www.sps.org.yu/uplo ads/prog dekl7.pdf
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по твр ђу је се да СПС „оста је до след на вред но сти ма Про гра ма Пар-
ти је до не тог на II Кон гре су“. Ипак, иако de iure на сна зи, мо же се 
ре ћи да су Осно ве про гра ма СПС за пра во за ме ње не овом Про грам-
ском де кла ра ци јом30), од но сно да су су штин ски до пу ње не и ак ту-
е ли зо ва не. У по гле ду од но са со ци ја ли ста пре ма про бле ми ма на 
Ко сме ту, ме ђу тим, ни ка квих зна чај ни јих про ме на у про грам ским 
ста во ви ма не ма. Они сле де сво ја про грам ска опре де ље ња, ста во ве 
и оце не са прет ход них кон гре са. Со ци ја ли сти по зи тив но оце њу ју 
сво ју до та да шњу по ли ти ку пре ма Ко сме ту, на гла ша вју ћи ис по ље-
но хе рој ство и „од лу чан от пор НА ТО агре со ру и ње го вим ал бан-
ским са ве зни ци ма“ то ком од бра не зе мље, афир ми шу као ре зул тат 
Ре зо лу ци ју 1244 Са ве та без бед но сти ОУН „у ко јој се га ран то ва ло 
да је КиМ са став ни део СР Ју го сла ви је и Ср би је“ али на гла ша ва ју 
и онај део ове ре зо лу ци је на ко ји као да су су оста ле пар ти је и за бо-
ра ви ле, тј. да је њом „пред ви ђен по вра так на ше вој ске и по ли ци је 
на ју жне гра ни це на ше зе мље“ . Они ука зу ју на то да су опо зи-
ци о не пар ти је у до ба вла сти со ци ја ли ста твр ди ле ка ко је про блем 
од но са са Цр ном Го ром и Ко со вом „пи а та ње де мо крат ских од но-
са“, а да је исти на де мо на то ва ла све ко ји су та ко ми сли ли јер „у 
пи та њу ни је би ло ни ка кво по што ва ње де мо крат ске про це ду ре већ 
на про тив, се па ра ти стич ки по крет“. Со ци ја ли сти по себ но под вла че 
да се не мо же при хва ти ти по на ша ње оних по ли тич ких стра на ка 
ко је сма тра ју оправ да ном бор бу за очу ва ње Ко сме та у са ста ву Ср-
би је, а та кву бор бу СПС и Сло бо да на Ми ло ше ви ћа исто вре ме но 
на зи ва ју зло чи нач ком. „При зна ва ње на мет ну тих оце на истих оних 
ко ји су ра ди ли и ра де на раз би ја њу срп ског на ци о нал ног и др жав-
ног би ћа не мо же до ве сти до на прет ка зе мље, ни ти мо же са чу ва ти 
КиМ.“ Уз оце ну да се пред на шом др жа вом на ла зе исте прет ње , 
исти про бле ми и исти љу ди са ко ји ма су би ли су о че ни со ци ја ли сти 
и Сло бо дан Ми ло ше вић, СПС на гла ша ва да им се та да од у пи рао и 
да „оче ку је и зах те ва да то чи ни и са да шња др жа ва, али исто та ко и 
да при зна ју да по ли ти ка ко ју смо ми во ди ли за рад очу ва ња зе мље 
30)  У по твр ду ове тврд ње су и чи ње ни ца да се на зва нич ном сај ту СПС, под озна ком „Про-

грам“ отва ра текст Про грам ске де кла ра ци је VII Кон гре са. Сем то га, кон гре си СПС су 
до та да у не ко ли ко на вра та до но си ли кон гре сне де кла ра ци је по од ре ђе ним пи та њи ма, а 
сва ки пут не ки кон гре сни до ку мент про грам ског ка рак те ра ко ји је кон кре ти зо вао опре-
де ље ња и ци ље ве за на ред ни ман дат ни пе ри од. Ов де је ме ђу тим чи ње ни ца да је реч о 
јед ном све о бу хват ном до ку мен ту, ко ји у свом на зи ву ја сно ка же шта је. То је „Про грам-
ска де кла ра ци ја“, и то ја сно го во ри у при лог те зи да тај до ку мент de fac to за ме њу је 
Осно ве про гра ма СПС из 1992. го ди не, иако се у са мом тек сту по зи ва на њих. Раз лог 
због ко га то ни је та ко и ре че но, кри је се пр вен стве но у пар тиј ко-по ли тич кој ко њук ту ри 
– VII Кон грес је одр жан не пу них де вет ме се ци од смр ти пред сед ни ка СПС Сло бо да на 
Ми ло ше ви ћа у Ха гу, то је пр ви Кон грес ко ји је не ког дру гог (Иви цу Да чи ћа) иза брао 
за пред сед ни ка СПС, чи та ве кон гре сне при пре ме су про те кле у зна ку уну тар пар тиј ске 
бор бе за ме сто но вог пред сед ни ка и би ло би су ви ше да се, осим из бо ра но вог пред сед-
ни ка, до но си и но ви про грам стран ке. То је пи та ње од ло же но за на ред ни Кон грес СПС 
ко ји тре ба да се одр жи у 2010. го ди ни.
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и на ро да ни је ни зло чи нач ка ни по гре шна, веч је ди на мо гу ћа у да-
тим су ло ви ма“. Као и у ра ни јим про грам ским до ку мен ти ма, СПС 
по на вља свој став да су „Ко со во и Ме то хи ја ауто ном не по кра ји не 
у са ста ву Ср би је“, с тим да се за Ко смет тај став по ја ча ва на гла ша-
ва њем да је то „не про ме њи ва од ред ни ца и устав на од ред ба“. Ин-
те ре сан тан је, и та чан, ар гу мент ко ји со ци ја ли сти из но се про тив 
при ва ти за ци је јав них пред у зе ћа у Ср би ји. Они сма тра ју да се „без 
ак тив них јав них пред у зе ћа не мо же во ди ти ак тив на по ли ти ка за 
оп ста нак Ср ба на Ко со ву“. У Про грам ској де кла ра ци ји VII Кон гре-
са СПС,чи та во јед но по гла вље је по све ће но про бле ми ма на Ко со-
ву и Ме то хи ји. Со ци ја ли сти оце њу ју да  по ли ти ком ме ђу на род не 
зја ед ни це и УН ад ми ни стра ци је, „и по ред де кла ра тив них за ла га ња 
за му ти ет нич ност Ко со ва и Ме то хи је, оно по ста је ет нич ки чи сто. 
Кон стант ним те ро ром, про го ном пре о ста лих Ср ба, Цр но го ра ца и 
дру гог не ал бан ског ста нов ни штва, спре ча ва њем по врат ка из бе-
глих и ра се ље них, Ко смет је по стао ет нич ки нај чи сти ја те ри то ри-
ја у Евро пи“. Ис ка зу ју ћи сво ју по др шку усво је ним опре де ље њи ма 
На род не скуп шти не по овом пи та њу, СПС „оста је трај но на већ 
ис ка за ним прин ци пи ма: да се пи та ње Ко со ва и Ме то хи је мо же ре-
ши ти га ран ци јом нај ши ре ауто но ми је у окви ру Ре пу бли ке Ср би је; 
не ме ња њу гра ни ца и по што ва њем те ри то ри јал ног ин те гри те та и 
су ве ре ни те та ме ђу на род но при зна те Ре пу бли ке Ср би је у скла ду са 
По ве љом ОУН; пу ном по што ва њу рав но прав но сти свих гра ђа на и 
на ци о нал них за јед ни ца на Ко со ву и Ме то хи ји; де цен тра ли за ци ји, 
ко ја би омо гу ћи ла на ци о нал ним за јед ни ца ма што ши ри де ло круг 
по сло ва, омо гу ћи ла очу ва ње на ци о нал них, вер ских и кул тур них 
вред но сти и исто риј ског на сле ђа“31). У овој Про грам ској дек лра-
ци ји зах те ва се од УН МИК-а и КФОР-а да „у скла ду са Ре зо лу ци-
јом Са ве та без бед но сти за у ста ве и не под сти чу про цес оса мо ста-
љи ва ња ове срп ске ауто ном не по кра ји не“,  обез бе де си гур ност и 
без бед ност Ср би ма и свим гра ђа ни ма, убр зан и без бе дан по вра-
так из бе глих и ра се ље них ли ца, за у ста ве „нео вла шће ну рас про да-
ју имо ви не и при род них ре сур са Ре пу бли ке Ср би је“, „спре чи да 
ор га ни зо ва не кри ми нал не гру пе на те ри то ри ји су ве ре не др жа ве 
фор ми ра ју ма фи ја шку др жа ву на тр го ви ни бе лим ро бљем и дро-
гом“ . Со ци ја ли сти оце њу ју да „сви они ко ји у Ср би ји за го ва ра ју 
пре да ју Ко со ва и Ме то хи је ал бан ским се па ра ти сти ма за го ва ра ју 
ве ле и зда ју“. Со ци ја ли сти на гла ша ва ју да су про тив „да се стар тус 
Ре пу бли ке Ср би је у про це су ин те гра ци је у ЕУ или би ло ко је дру ге 
ме ђу на род не ин сти ту ци је, усло вља ва при стан ком на са мо стал ност 
Ко сме та“. Ин си сти ра ју ћи на по тре би из град ње пу ног је дин ства по 
пи та њу ре ша ва ња ста ту са Ко сме та  ко је је „нај ва жни је др жав но 
31)  Исто
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пи та ње за Ср би ју“, те на то ме да све од лу ке у ве зи са тим мо ра до-
но си ти На род на скуп шти на и, по по тре би, „за тра жи ти да оне бу ду 
про ве ре не на ре фе рен ду му од стра не гра ђа на“,  СПС у Про грам-
ској де кла ра ци ји VII Кон гре са упо зо ра ва да би „ин си сти ра ње на 
ре ше њу ко је би по ка зи ло све ме ђу на род не прин ци пе и стан дар де 
де ста би ли зо ва ло Бал кан и про из ве ло низ исто вет них про це са ши-
ром све та“.

Српскарадикалнастранкау пост пе то ок то барт ском пе ри о ду 
ни је ме ња ла свој Про грам из 1996. го ди не, та ко да се про грам ско 
опре де ље за уки да ње ауто но ми је Ко сме та и про тив ре ги о на ли за-
ци је Ср би је мо гу сма тра ти као и да ље ва же ћи про грам ско-по ли-
тич ки ста во ви ове пар ти је. У кон крет ној по ли тич кој ак тив но сти 
је СРС, ме ђу тим, пра ви ла од ре ђе не уступ ке и ком про ми се, што 
се на ро чи то ви ди код ње не ак тив но сти у при лог ре фе рен дум ском 
из гла са ва њу но вог Уста ва Ре пу бли ке Ср би је 2006. го ди не ко ји се 
за ла же за „су штин ску ауто но ми ју“ Ко сме та „у окви ру су ве ре не др-
жа ве Ср би је“.

Српскипокретобновеу свом Про гра му32) ко ји је усво јен на IV 
Са бо ру ове стран ке 2001. го ди не, опре де љу ју ћи се за „Ко со во у Ср-
би ји“, ње гов оп ста нак у на шој зе мљи по ве зу је за при сту па ње Ср би је 
про гра му „Парт нер ство за мир“ и НА ТО-у. Ова стран ка сма тра да 
„очу ва ње Ко со ва и Ме то хи је не ве зу је мо за дан од ла ска НА ТО тру па 
и оста лих ме ђу на род них сна га из по кра ји не, већ за по вра так на ше 
Вој ске и на шег на ро да на Ко со во и Ме то хи ју“. На чин да се ово обез-
бе ди је сте при сту па ње Ср би је „„Парт нер ству за мир“ што је ула зни-
ца и у НА ТО са вез“ чи ме „стра не тру пе на Ко со ву по ста ће са ве знич-
ке и њи ма ће се при дру жи ти и је ди ни це на ше Вој ске. За Вој ском ће 
се вра ти ти и прог на ни Ср би“. У де цем бру 2007. го ди не Глав ни од бор 
ове стран ке до нео је „Про грам ску де кла ра ци ју о де цен тра ли за ци ји 
вла сти у Ср би ји“33). У том се до ку мен ту ис ти че за ла га ње СПО за де-
цен тра ли за ци ју вла сти у Ср би ји, уз на гла ша ва ње ка ко је не ре ал но да 
се та кав зах тев по ста вља и у по гле ду „са да шње те ри то ри је Ауто ном-
не по кра ји не Ко со во и Ме то хи ја, по што су од лу ке у ру ка ма ме ђу-
на род них фак то ра и ал бан ских ор га на вла сти на Ко со ву“. Ипак, тај 
до ку мент, уз зах тев за не при зна ва њем не за ви сно сти Ко со ва, тра жи 
од на ше др жа ве да од УН, ЕУ и дру гих ме ђу на род них ор га ни за ци-
ја „зах те ва пу ну и без у слов ну за шти ту це ло куп ног срп ског исто риј-
ског, кул тур ног и ре ли гиј ског на сле ђа у По кра ји ни, као и га ран ци је 
да срп ске ен кла ве до би ју ста тус срп ских оп шти на по истим прин-
ци пи ма ко ји ва же у Фран цу ској или Ма ђар ској“, те да све те оп шти-
32)  http://www.spo.org.yu/ac tion.php?obje kat=Pro gram&ak ci ja=Pre gled

33)  http://www.spo.rs/fi le/de cent.htm
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не „упра вља ју ауто ном но и да бу ду еко ном ски и кул тур но по ве за не 
са Ср би јом, без пра ва вла сти у При шти ни да их у то ме огра ни ча ва 
или да спре ча ва на се ља ва ње Ср ба у за шти ће не зо не око сво јих цр-
ка ва и ма на сти ра, ко је би, та ко ђе, по ста ја ле срп ске оп шти не“34). У 
овој се де кла ра ци ји ис ти че и став да је „сва ко днев на бор ба Ср би је 
за оп ста нак Ср ба на сво јој ко сов ско-ме то хиј ској зе мљи и све ко ли ка 
по моћ Др жа ве та мо шњем на шем на ро ду“ њен пр во ра зред ни зах тев.  
У до ку мен ту „Је згро де сне Ср би је“35), ко ји је на зва нич ном сај ту ове 
пар ти је об ја ви ло Пред сед ни штво СПО у дру гој по ло ви ни 2008. го-
ди не као на црт „европ ске про грам ске плат фор ме СПО“ за ко га се у 
са мом по зи ву за ди ску си ју ка же да име пре тен зи је и „циљ да по ста не 
сво је вр сни ма ни фест де сне Ср би је“, ова стран ка са ма при зна је да се 
про ме ни ла „ви ше не го ијед на дру га стран ка у Ср би ји...Од екс трем-
не на ци о нал не де сни це, у да ни ма свог ро ђе ња, стран ка се по ме ра ла 
и по ме ри ла ка де сном цен тру и прин ци пи ма са вре ме не Евро пе, не 
од ри чу ћи се на ци о нал ног и усва ја ју ћи гра ђан ско, ли бе рал но и гло-
бал но“. Ста во ви ко ји се за сту па ју у по ну ђе ном до ку мен ту је су из-
ра зи то мон ди ја ли стич ки и са др же оце не ко је су у су прот но сти не 
са мо ста во ви ма и оце на ма нпр. СПС-а, већ и ДС и ДСС-а. Та ко се 
кон ста ту је, без ика кве огра де, ка ко је „Ко со во као не за ви сна др жа ва 
ра на на др жав ном те лу Ср би је“, те се у на став ку од мах ка же да 90% 
ста нов ни ка Ко со ва „не же ли др жа ву Ср би ју“, те је то сто га „ра на и 
Ср би је и ал бан ског на ро да на Ко со ву“. У на став ку се чи ни не вешт 
по ку шај ам не сти ра ња Европ ске Уни је за ста ње на Ко сме ту, по што 
она „не мо же би ти кри вац за исто риј ску, ре ли гиј ску и ет нич ку за-
о став шти ну на Ко со ву, јер Европ ска уни ја свих тих ве ко ва или де-
це ни ја у 20. ве ку ни је ни по сто ја ла. Њу је те шко окри ви ти и за грех 
што ни је про на шла ко сов ско ре ше ње при хва тљи во и за Ср бе и за 
Ал бан це, тим пре што срп ска и ал бан ска стра на ни су ус пе ле да 
по стиг ну ком про мис“. То ам не сти ра ње, ме ђу тим, има са свим од-
ре ђе ну функ ци ју, а то је да се „об ја сни“ ка ко ка ко је ЕУ при ну ђе на 
„ка ко би спре чи ла да се и са ма ко со ви зу је“ да „Ко со во евро пе и зу-
је, али и да евро пе и зу је и Ср би ју и цео ре ги он“. За вр шни ца то га 
је, ка ко се ка же у овом до ку мен ту, „про на ђен „мач“ и за ко сов ски 
„Гор ди јев чвор“, та ко што ће „те ри то ри јал ни ин те гри тет“ и „су-
ве ре ни тет“, као су штин ски пој мо ви, би ти одво је ни је дан од дру-
го га“. Иде ја о раз два ја њу ових пој мо ва је при лич но не ја сна, али 
би мо гла да зна чи и по др шку иде ји о „па ра лел ним ко ло се ци ма“ 
ула ска Ср би је и Ко сме та у ЕУ на ко ју је, по ка зу је се с пра вом, као 
на ве ли ку опа сност ука зао пред сво ју смрт и Зо ран Ђин ђић. То би 
за по сле ди цу има ло од ри ца ње од Ко сме та у са ста ву Ср би је, у име 

34)  Исто

35)  http://www.spo.org.yu/fi le/je zgro de sne sr bi je_web.pdf
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ква зи-гло ба ли стич ког, „про е вроп ског ста ва“, уз „обра зло же ње“ да 
ће мо за јед но би ти чла но ви ЕУ! 

Либерално-демократска партија у свом Про гра му „Дру-
га чи ја Ср би ја“36), ко ји пред ста вља основ ни про грам ски до ку мент 
ове пост пе то ок то бар ске пар ла мен тар не пар ти је, озна ча ва пи та ње 
Ко со ва „гор ди је вим чво ром Ср би је“, сма тра ју ћи да је реч о на сле-
ђе ном про бле му ко јим Ср би ја мо ра да се ба ви. ЛДП је је ди на пар-
ти ја у Ср би ји ко ја се отво ре но за ло жи ла за при зна ва ње не за ви сно-
сти Ко сме та од стра не Ср би је (као што смо ви де ли, не ке дру ге су 
та кав став у сво јим про грам ским до ку мен ти ма у уви је ној фор ми 
са мо на го ве сти ле). Та ко се у овом Про гра му ко на ста ту је ка ко је 
„су ве ре ни тет над Ко со вом Ср би ја из гу би ла 1999. го ди не“, те се 
упо зо ра ва ка ко су „пред по че так раз го во ра о ко нач ном ста ту су Ко-
со ва, ар гу мен ти вла сти у Ср би ји иден тич ни са оним ста во ви ма из 
про шло сти ко ји су по ве ћа ва ли раз ли ке из ме ђу Ср ба и Ал ба на ца“. 
ЛДП пред ла же да се „ста тус Ко со ва ре ши та ко што ће Ср би ја пре-
пу сти ти свим гра ђа ни ма Ко со ва пра во упра вља ња те ри то ри јом на 
ко јој жи ве“37). Сма тра ју ћи ка ко „не ма ни ка кве ди ле ме“ мо гу ли Ср-
би у ко сов ско дру штво, ЛДП кон ста ту је „да би кроз па жљи ву по-
ли ти ку ко сов ски Ср би и При штин ски уни вер зи тет и при штин ску 
ста ни цу по ли ци је и при штин ску бол ни цу по но во мо гли да до жи ве 
као сво је“. Пут ко ји во ди ка то ме, а ко ји у свом Про гра му пре по-
ру чу је ЛДП, је сте да Ср би „мо ра ју би ти ак тив ни уче сни ци, а не 
по сма тра чи или ста ти сти. Неопходно је да се у оквиру који води
касамосталности,сувереностиинезависностиКосова (на гла сио 
У.Ш.) отво ри про стор за уче шће срп ске за јед ни це“38). У сми слу тог 
„отва ра ња про сто ра“ ЛДП као зах те ва да се срп ском на ро ду омо-
гу ћи кон сти ту тив ност и кон сен зу ал ност на Ко сме ту, ка ву ужи ва ју 
Ал бан ци у Ма ке до ни ји. „Та квом по ли ти ком прак тич но би смо за ко-
ра чи ли у епо ху исто риј ског по ми ре ња“, сма тра ова пар ти ја. Сто га 
ЛДП пред ла же план „2К – Те ри то ри ја за рав но прав ност“. Су шти на 
тог пла на је да „Ср би ја тре ба да пре пу сти свим гра ђа ни ма Ко со ва 
пра во упра вља ња те ри то ри јом на ко јој жи ве, а ко сов ске вла сти да 
омо гу ће Ср би ма да у ис тој ме ри као и Ал бан ци оства ру ју то пра-
во“.

Српсканапеднастранкавећ у пр вој ре че ни ци сво јих Прин-
ци па де ло ва ња39) се бе де фи ни ше као „по ли тич ку ор га ни за ци ју 

36)  http://www.ldp.org.yu/cms/item/ldp/sr/pro gram.html 

37)  Исто

38)  Исто

39) http://www.srp ska na pred na stran ka.org/in dex.php?op tion=com_con tent&vi ew=ar tic-
le&id=188&Ite mid=313
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по све ће ну очу ва њу це ло ви то сти др жав не те ри то ри је Ре пу бли ке 
Ср би је. У да љем тек сту, де фи ни шу ћи 10 основ них прин ци па свог 
де ло ва ња, у ок вру пр вог ко ји је по све ћен очу ва њу те ри то ри јал ног 
ин те гри те та Ср би је ка же се да је „Ко со во и Ме то хи ја ср це Ср би је 
и са став ни део те ри то ри је на ше др жа ве“, те се из но си став по ко ме 
Ср би ја не мо же да при хва ти „би ло ка кав по ку шај оти ма ња де ло ва 
ње не те ри то ри је“, те ће она „бес ком про ми сно шти ти др жав не и 
на ци о нал не ин те ре се на сва ком де лу сво је те ри то ри је“. У окви ру 
пе тог прин ци па СНС ис ти че да опр де ље ње Ср би је за ула зак у ЕУ 
„не тре ба да бу де спор но, али Ср би ја у Евро пу мо же да уђе са мо 
као це ло ви та др жа ва, са Ко со вом и Ме то хи јом као сво јим са став-
ним де лом“. 

III
ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

Пр ва де це ни ја XXI ве ка до но си сми ри ва ње на ци о на ли стич-
ких стра сти на под руч ју чи та ве бив ше СФРЈ, а то зна чи и Ср би је, 
што се од ра жа ва и у ста во ви ма и опре де ље њи ма по ли тич ких пар-
ти ја Ср би је ко је су оне усво ји ле кроз сво је про грам ске до ку мен те. 
Чак се мо же ре ћи да се уоча ва сна жна су прот на тен ден ци ја – ан-
ти на ци о нал ног (у сми слу: ан ти срп ског) ста ва40), ко ји се вр ло че-
сто ма ски ра као про е вроп ска ори јен та ци ја, као да из ме ђу срп ског 
на ци о нал ног иден ти те та и европ ске опре де ље но сти по сто је не по-
мир љи ве су прот но сти41).

За раз ли ку од со ци ја ли ста ко ји се у свим сво јим до ку мен-
ти ма про грам ског ка рак те ра од свог на стан ка до да нас за ла жу за 
ауто но ми ју Ко со ва и Ме то хи је, СРС, ДС и  ДСС су се у сво јим 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, стим 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 литчке 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, 
40) Ова ква ори јен та ци ја се из ра жа ва углав ном кроз ин си сти ра ње на го то во ис кљу чи вој 

срп ској кри ви ци за сва зла ко ја су се кра јем про шлог ве ка до га ђа ла на бив шим ју го сло-
вен ским про сто ри ма, на ну жно сти при зна ва ња те „кри ви це“, на „по ка ја њу за зло чи не 
ко је је не ко по чи нио у име Ср би је“, на зах те ву за лу стра ци јом, на тра же њу да се „од рек-
не мо про шло сти“, итд.   

41) Упра во су прот но, европ ске ин те гра ци је под ра зу ме ва ју очу ва ње на ци о нал ног иден ти та 
свих чла ни ца ЕУ, па не по сто ји ни је дан раз лог да се та ко не посмтра и про цес ин те-
гра ци је Ср би је, из у зев уко ли ко не ко не сма тра да за Ср би ју тре ба да ва же не ка дру га 
пра ви ла ко ја је нва же за дру ге чла ни це ЕУ, ка кав би слу чај био ка да би не ко по ста вио 
зах тев за одр ца њем Ср би је од Ко сме та као свог су ве ре ног и ин те грал ног де ла као услов 
за при сту па ње Ср би је ЕУ, што се до тре нут ка пи са ња овог ра да фор мал но ни је до го ди-
ло.
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Сло ва ка и дру гих на ци о нал них ма њи на“. Ра ди ка ли су про грам ском 
зах те ву за уки да њем ауто ном них по кра ји на оста ли до след ни до да-
нас, иако су при хва та њем и аги то ва њем за усва ја ње Уста ва Ре пу бли-
ке Ср би је из 2006. го ди не defacto ре ви ди ра ли ово сво је опре де ље ње 
бу ду ћи да устав ни текст са др жи као нор му о по сто ја њу ауто но ми је 
Вој во ди не и су штин ске ауто но ми је Ко сме та, док су сво је про грам ске 
ста во ве по овом пи та њу ДСС и ДС 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”. Да ља ево лу ци ја ста во во ва ДС иде у прав цу сво ђе ња про бле ма 
у ве зи са ста ту сом Ко сме та на пи та ње „ефи ка сно сти др жа ве“ ко ја 
мо ра би ти спрем на за „ефи ка сно спро во ђе ње раз ли чи тих оп ци ја“ 
(Про грам, 2001). Пре крет ни цу је на чи нио сам Зо ран Ђин ђић пред-
ла га њем од но са „Ср ба и Ал бан ца на Ко со ву ко ји би ли чио на му сли-
ман ско-хр ват ску фе де ра ци ју у Бо сни“ (де цем бар, 2002), а уко ли ко 
се то не при хва ти он се за ла же за „но ви Деј тон“ уко ли ко нам „бу ду 
оти ма ли Ко со во у име ет нич ког пра ва Ал ба на ца“, што би узро ко ва-
ло пре и спи ти ва ње гра ни ца у чи та вом ре ги о ну. Он на гла ша ва и да 
се Ср би ма не мо гу га ран то ва ти са мо ин ди ви ду ал на гра ђан ска пра ва, 
већ им се мо ра ју обез бе ди ти она пра ва ко ја би спа да ла у мо дел и 
ме ру „деј тон ске кон сти ту тив но сти“. Ову иде ју ДС раз ви ја ја и кроз 
ста во ве свог По ли тич ког са ве та ДС из 2005. и План Пред сед ни ка 
Та ди ћа из исте го ди не, ко ји ја сно пред ла же ства ра ње два на ци о нал-
на ен ти те та и мак си мал ну де цен тра ли за ци ју, уз ин си сти ра ње на по-
што ва њу Ре зо лу ци је 1244. Ко нач но, у тек сту но вог Уста ва Ре пу бли-
ке Ср би је из 2006. го ди не, у ве зи са ко јим је по стиг ну та са гла сност 
глав них по ли тич ких пар ти ја у зе мљи, са из у зет ком ЛДП, за Ко со во 
и Ме то хи ју пред ви ђа се тзв. „су штин ска ауто но ми ја“42), при че му са-
др жи на овог пој ма ни је од ре ђе на са мим Уста вом, већ је пред ви ђе но 
да се о том пи та њу до не се по се бан за кон ко ји ће би ти усво јен „по 
по ступ ку пред ви ђе ном за про ме ну Уста ва“. Ова кво ре ше ње оста вља 
мо гућ ност ши ро ког ту ма че ња овог пој ма, у за ви сно сти од од но са по-
ли тич ких сна га у зе мљи, при ти са ка тзв. „ме ђу на род не за јед ни це“, 
де ша ва ња на са мом Ко сме ту, итд. Ње го ва „ин сти ту ци о нал на кон кре-
ти за ци ја“  је учи ње на са стра не др жав не де ле га ци је Ср би је то ком 
пре го ва о бу де ћем ста ту су Ко со ва 24. ју ла 2006 у Бе чу, и по но во у 
истом гра ду 5. но вем бра 2007. „ка да је из ра же на спрем ност да се 
ко сов ским Ал бан ци ма усту пи нај ши ра ауто но ми ја и ста тус нај по-
вла шће ни је на ци о нал не ма њи не на све ту, при че му се пред ло же ни 
ауто ном ни ста тус Ко со ва осла њао на ре ше ње о ста ту су Хонг Кон га у 
Ки ни. И је дан и дру ги пред лог, ка да је реч о су штин ској ауто но ми ји 

42)  Пре ам бу ла и члан 182. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је
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Ко со ва и са мо у пра ви ко сов ских Ал ба на ца, имао је, на рав но, за свој 
оквир по што ва ње, а не кр ше ње те мељ ног на че ла По ве ље УН – су ве-
ре ни те та и те ри то ри јал ног ин те гри те та по сто је ћих др жа ва, чла ни ца 
УН“43). СПО се у свом пр вом про грам ском до ку мен ту за ла гао та ко-
ђе за уки да ње ауто но ми је Ко сме та уну тар Ср би је, ве зу ју ћи то до ду-
ше са раз во јем ју го сло вен ске кри зе у прав цу кон фе де ра ли за ци је или 
рас па да Ју го сла ви је, до че га је и до шло. Ова стран ка, ме ђу тим, већ 
од 1993. го ди не пра ви за о крет и зна чај но нај пре убла жа ва, а по том и 
ра ди кал но ме ња свој став пре ма про бле му на Ко сме ту, да би ко нач но 
у до ку мен ту „Је згро де сне Ср би је“ ко ји је Пред сед ни штво ове стран-
ке усво ји ло 2008. го ди не као на црт „европ ске про грам ске плат фор ме 
СПО“, прак тич но при зна ла не за ви сност Ко со ва као defacto ста ње, 
од но сно као „ра ну на др жав ном те лу Ср би је“, али уз оце ну о по тре-
би си мул та не евро пе и за ци је и Ко со ва и Ср би је44). Ова квим ана ци о-
нал ним ста во ви ма, СПО је по стао је ди на од ста рих, до пе то ок то бар-
ских пар ти ја ко ја је у ево лу ци ји соп стве них про грам ско-по ли тич ких 
ста во ва од срп ског екс тре ми зма сти гла до ана ци о нал ног, чак ан ти-
на ци о нал ног ста но ви шта, при хва та ју ћи се це си ју де ла те ри то ри је 
Ср би је, овог пу та не то ли ко у име де мо кра ти је, већ пр вен стве но у 
име евро пеј ства. Ка да је реч о пост пе ток то бар ским пар ти ја ма Г17+ 
и, на ро чи то, ЛДП, ја сно је да оне у сво јим про грам ским до ку мен ти-
ма не ис кљу чу ју мо гућ ност при хват ња не за ви сно сти Ко сме та. Пр ва, 
до ду ше, не ка же ди рект но за ка кав се ста тус Ко сме та за ла же, али 
ја сно се из ја шња ва о по тре би за шти те срп ског ста нов ни штва, „ауто-
но ми ји за се вер ни део КиМ“ и по врат ку прог на них Ср ба на се вер 
Ко сме та. Ту се на рав но по ста вља пи та ње у од но су на ко га би се вер-
ни део Ко со ва био ауто но ман? У од но су на Ср би ју? У од но су на њу 
је већ ауто но ман, као део Ауто ном не по кра ји не Ко со во и Ме то хи ја. 
Од го вор је ја сан. Ова стран ка сма тра да се вер Ко сме та тре ба да бу-
де ауто но ман у окви ру Ко со ва, и у од но су на „вла сти“ Ко со ва, а то 
ја сно по ка зу је да она већ та да про грам ски тре ти ра ју жну срп ску по-
кра ји ну као не за ви сну од Ср би је, иако уче ству је у ра ду вла да Ср би је 
ко је се ли стом де кла ри шу про тив оства ре ња та квог ци ља. Свој став 
ова стран ка раз от кри ва ка да ка же да „трај но ре ше ње ста ту са Ко со ва 
и Ме то хи је мо ра под ра зу ме ва ти га ран ци ју пу не ауто но мје срп ским 
за јед ни ца ма са се ве ра Ко со ва, Ко со ва По ља и Би нач ке Мо ра ве, као и 

43) В. Ко шту ни ца: „Од бра на Ко со ва“, „Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 2008, стр. 9-10

44) Б. Ко ље вић у свом тек сту „Др жав но пи та ње Ср би је“ (об ја вљен 2008.) кон ста ту је ка ко 
је „Ср би ја да нас сво је др жав но пи та ње не по сред но ве за ла за стра те ги ју европ ских ин-
те гра ци ја, што прак тич но зна чи за Европ ску Уни ју“. Она ука зу је ка ко „ни је ја сно због 
че га се пи та ње опстанкаСрбијекао др жа ве по ку ша ва ар ти ку ли са ти као ну жно за ви сно 
у од но су на про цес европ ских ин те гра ци ја“. Ви ди Б. Ко ље вић: „Др жав но пи та ње Ср би-
је“, у М. Су бо тић, Ж. Ђу рић (прир.): „Ср би ја – по ли тич ки и ин сти ту ци о нал ни иза зо ви“, 
те мат ски збор ник ра до ва, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 13
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над ле жност Ср би је над ма на сти ри ма Гра ча ни цом, Ви со ким Де ча ни-
ма и Пећ ком Па три јар ши јом“. Да кле, срп ске за јед ни це су ауто ном не 
на на чин ко ји је са свим ја сан и на ко ји смо ука за ли, а Ср би ја за др-
жа ва над ле жност над три ма на сти ра. Што се ЛДП ти че, он је у свом 
ста ву пот пу но отво рен по што ја сно у свом про грам ском до ку мен ту 
ис ти че да се чи тав про цес око ста ту са Ко сме та од ви ја „у окви ру ко-
ји во ди ка са мо стал но сти, су ве ре но сти и не за ви сно сти Ко со ва“. 
У ова квом опре де ље њу тре ба тра жи ти и раз лог због че га је ова 
стран ка во ди ла ак тив ну кам па њу про тив до но ше ња но вог Уста ва 
Ре пу бли ке Ср би је 2006. го ди не.

Мо же се, да кле, ус твр ди ти да је исто риј ски след до га ђа ја 
по твр дио озбиљ ну уте ме ље ност про грам ских опре де ље ња оних 
по ли тич ких пар ти ја ко је су се до след но за ла га ле за оства ри ва ње 
ауто но ми је Ко сме та уну тар Ср би је. Ра зни ви ше или ма ње екс трем-
ни зах те ви с по чет ка по след ње де це ни је XX ве ка (уки да ње ауто-
но ми је, про те ри ва ње при пад ни ка ал бан ске на ци о нал не ма њи не, 
уки да ње шко ло ва ња и слу жбе не упо тре бе ал бан ског као ма тер њег 
је зи ка, итд.) по ка за ли су се не са мо као по пу ли стич ки, за сно ва ни 
на го во ру мр жње, већ и као нео ства ри ви. Од ри ца ње од та квих ста-
во ва је, ме ђу тим, код не ких пар ти ја оти шло у дру гу крај њост, што 
их је до ве ло на ан ти срп ске про грам ско-по ли тич ке по зи ци је кроз
при зна ва ње не за ви сно сти Ко сме та. Из ме ђу оста лог и због та кве 
ево лу ци је њи хо вих ста во ва о Ко сме ту, те су пар ти је углав ном оста-
ја ле ма ло из над или ис под из бор ног цен зу са на пар ла мен тар ним 
из бо ри ма, као и оне но ве, пост пе то ок то бар ске ко је су при хва ти ле 
та кве по ли тич ке ста во ве, што по твр ђу је ис прав ност про грам ско-
по ли тич ких опре де ље ња оних пар ти ја на срп ској по ли тич кој сце ни 
ко је се, у раз ли чи тим мо де ли ма и ва ри јан та ма, за ла жу за оп ста нак 
Ко со ва и Ма то хи је у са ста ву Ре пу бли ке Ср би је. Има ју ћи то у ви-
ду, оправ да но је за кљу чи ти да ће на сто ја ње за очу ва њем Ко со ва и 
Ме то хи је у са ста ву Ср би је и убу ду ће би ти је дан од гло бал них дру-
штве них ци ље ва Ср би је45), уз да ва ње овој по кра ји ни тзв. ста ту са 
су штин ске ауто но ми је.  
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UrosSuvakovic

PARTIESINSERBIAANDKOSOVO
ANDMETOHIJA(2000-2008)

Summary
Two chan ges ha ve de ter mi ned the chan ge of pro gram at ti tu des 

of po li ti cal par ti es in Ser bia re gar ding the pro blems at Ko so vo and Me-
to hi ja: a) put ting the so ut hern Ser bian pro vin ce un der the tem po rary 
di rec to ra te of  Or ga ni za tion of Uni ted Na ti ons in 1999, which was do-
ne by the re so lu tion 1244 of the Uni ted Na ti ons Se cu rity Co un cil; that 
en ded NA TO ag gres sion to our co un try and si mul ta ne o usly the who le 
po li ti cal pro cess of sol ving this pro blem was in ter na ti o na li zed ma xi-
mally, whi le OUN was com ple tely in vol ved in its furt her sol ving; b) 
po li ti cal chan ges of the 5 Oc to ber 2000 in Ser bia bro ught to po wer tho-
se po li ti cal par ti es that had been op po si tion in the pre vi o us de ca de and 
with such a sta tus they did not pro no un ce on Ko so vo pro blem much, 
even at all; and when they did that, they usu ally fol lo wed at ti tu des of 
we stern go vern ments with this re gard; du ring that pre vi o us de ca de the-
ir pro gram-po li ti cal at ti tu des ha ve evol ved from ple a ding for can ce ling 
auto no mo us pro vin ces in Ser bia, with sug ge sting of the who le va ri ety 
of ra di cal-na ti o na li stic and cha u vi ni stic me a su res, to ple a ding for a wi-
de auto no mo us of pro vin ce.

Many po li ti cal par ti es in Ser bia ha ve of fi ci ally adop ted com ple-
tely new party pro grams in the first years of 21st cen tury. Tho se that 
ha ve not do ne that ha ve per for med a re vi sion of the exi sting pro gram 
do cu ments, thro ugh va ri o us con gress re so lu ti ons, dec la ra ti ons and si-
mi lar. Va ri o us mo re or less ex tre me re qu ests from the be gin ning of the 
last de ca de of the 20th cen tury ap pe a red to be not only po pu li stic, ba sed 
on the spe ech of ha tred, but al so un re a li za ble. Ho we ver, aban don ment 
of such at ti tu des ha ve go ne to anot her ex tre mity with so me par ti es, 
which ha ve bro ught them to an ti-Ser bian pro gram-po li ti cal po si ti ons 
with at ti tu de in fa vor of re cog ni zing in de pen den ce of Ko smet. Apart 
from them, so me new, af ter 5 Oc to ber, par ti es in Ser bia re pre sent such 
the at ti tu de. Iden ti fi ca tion of such po li ti cal at ti tu des at non-mi no rity 
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par ti es (par ti es that do not re pre sent only na ti o nal mi no ri ti es) in Ser bia 
was in con ce i va ble be fo re 5 Oc to ber 2000.

The hi sto ri cal se qu en ce of events has con fir med the se ri o us fo-
un da tion of pro gram at ti tu des of tho se po li ti cal par ti es that ha ve con-
si stently ple a ded for im ple men ta tion of auto no mo us of Ko smet wit hin 
Ser bia. Ke e ping that in mind, it is ju sti fied to con clu de that en de a vor 
for pre ser va tion of Ko so vo and Me to hi ja wit hin Ser bia will con ti nue to 
be one of the glo bal so cial go als of Ser bia in fu tu re al so, with gi ving to 
this pro vin ce so cal led sta tus of sub stan tial auto no mo us.
Key words: Ko so vo, Ser bia, first de ca de of 21st cen tury, pro gram party at ti-

tu des
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