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Урош В. Шу ва ко вић
Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи тет у При шти ни  

при вре ме но у Ко сов ској Ми тро ви ци

ИЗБОРИУСРБИЈИ2012.
ИСТАВОВИОКОСОВУИМЕТОХИЈИ*

Сажетак
У ра ду се да је ре зул тат ана ли зе про грам ско-по ли тич-
ких ста во ва нај ве ћих пар ти ја – уче сни ца пар ла мен-
тар них и пред сед нич ких из бо ра ма ја 2012. у ве зи са 
ре ша ва њем про бле ма на Ко со ву и Ме то хи ји. При ме-
ње ном ме то дом ана ли зе са др жа ја нај но ви јих основ-
них про грам ских и из бор них-про грам ских до ку ме на та 
ових пар ти ја и, по из у зет ку, из ја ва њи хо вих ли де ра и 
пред сед нич ких кан ди да та, до шло се до за кључ ка о ево-
лу ци ји у по гле ду пар тиј ских ста во ва у ве зи са Ко со-
вом и Ме то хи јом. Сем то га, иако је нај ви ше пар ти ја 
и пред сед нич ких кан ди да та на сто ја ло да про бле ми на 
Ко со ву и Ме то хи ји не бу де цен трал на те ма њи хо ве 
по ли тич ке кам па ње, ис тра жи ва њем је утвр ђе но да 
је упра во од нос пре ма ре ша ва њу про бле ма на Ко со ву 
и Ме то хи ји и пер цеп ци ја тог од но са у би рач ком те лу 
Ср би је, би ла је дан од зна чај них фак то ра ко ји је опре-
де лио по бед ни ка ово го ди шњих пред сед нич ких и пар ла-
мен тар них из бо ра у Ср би ји. 
Кључ не ре чи: пред сед нич ки и пар ла мен тар ни из бо ри, 
Ср би ја 2012, ста во ви по ли тич ких пар ти ја, Ко со во и 
Ме то хи ја, иде ја о „по де ли Ко со ва“. 

* Рад је ре зул тат ис тра жи ва ња у окви ру про јек та 47023 Ко со во и Ме то хи ја из ме ђу на ци о-
нал ног иден ти те та и евро ин те гра ци ја ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке 
и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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РЕ КА ПИ ТУ ЛА ЦИ ЈА СТА ВО ВА ПО ЛИ ТИЧ КИХ ПАР ТИ ЈА У 
СР БИ ЈИ О КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ 1990-2010.

T зв. „ко сов ско пи та ње“ је по но во по ли тич ки отво ре но де мон-
стра ци ја ма у гра до ви ма ју жне срп ске по кра ји не мар та 1981. го-

ди не, на ко је је та да шње Пред сед ни штво СФРЈ од го во ри ло уво ђе-
њем ван ред ног ста ња, ко је ни је спре чи ло се па ра ти стич ко де ло ва-
ње ала бан ских екс тре ми ста.„Де мон стра ци је у По кра ји ни пра ће не 
су са бо та жа ма у по је ди ним пред у зе ћи ма, ба ца њем ле та ка, ме ра ма 
за пре тва ра ње Ко со ва у ет нич ки чи сту по кра ји ну. Шо ви ни сти су 
се ко ри сти ли сва ко ја ким ме то да ма и прет ња ма за то тал но ис тре-
бље ње Ср ба и Цр но го ра ца. Скр на ви ли су спо ме ни ке кул ту ре, пра-
во слав на гро бља, па ли ли ку ће, уби ја ли љу де, на сил но за у зи ма ли 
ту ђу зе мљу, огра ни ча ва ли сло бо ду кре та ња. По сле ди ца то га био 
је ма сов ни од ла зак срп ских по ро ди ца из ове По кра ји не“1). Звер-
ски на пад на Ђор ђа Мар ти но ви ћа, ма ја 1985. и по ку шај ње го вог 
при кри ва ња од стра не та да шњег са ве зног по ли циј ског вр ха, као и 
муч ко уби ство вој ни ка у па ра ћин ској ка сар ни ко је је из вр шио Азиз 
Кељ мен ди сеп тем бра 1987. по ста ли су ме та фо ре за зло чи не ал бан-
ских се па ра ти ста и на си ље над Ср би ма. При че му не тре ба смет ну-
ти с ума чи ње ни цу да то ет нич ко, по ли тич ко на си ље над Ср би ма и 
не ал бан ци ма на Ко сме ту да ти ра још од 1912. и ра ни је.2)

Чи та ва плу ра ли за ци ја срп ског дру штва од ви ја се у зна ку су-
о ча ва ња са про бле ми ма на Ко со ву и Ме то хи ји. Сто га, мо жда и не 
тре ба да чу де ра зни пред ло зи ра ди кал них кон цеп ци ја ње го вог ре-
ша ва ња, ко ји су на по чет ку до ла зи ли углав ном од стра не ан ти ко-
му ни стич ки, де сни чар ски ори јен ти са них но во фор ми ра них пар ти ја 
и то у пе ри о ду на пу шта ња мо но лит но сти, плу ра ли за ци је срп ског 
дру штва и пре тва ра ња гра ђа на у ак тив не по ли тич ке су бјек те3), ко ји 
за по чи ње са VI II сед ни цом ЦК СКС одр жа ном сеп тем бра 1987. и 

1) Је ле на Гу ско ва, Исто ри ја ју го сло вен ске кри зе (1990-2000), књ. 1, ИГАМ, Бе о град, 
2003, стр. 44.

2) Урош Шу ва ко вић, „Век се па ра ти стич ког на си ља ко сов ских Ал ба на ца над Ср би ма и 
дру гим гра ђа ни ма не ал бан ске на ци о нал но сти (1912-2012)“, По ли тич ко на си ље (ур. и 
прир. Дра ги Ма ли ко вић, Урош Шу ва ко вић, Об рад Сте ва но вић), Фи ло зоф ски фа кул тет 
Уни вер зи те та у При шти ни са при вре ме ним се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци, Ко сов-
ска Ми тро ви ца, 2011, стр. 143-166

3) Урош Шу ва ко вић, „VIIIседница Цен трал ног ко ми те та Са ве за ко му ни ста Ср би је и из-
ра ста ње  гра ђа на Ср би је у ак тив не су бјек те по ли тич ког про це са“, Осма сед ни ца ЦК 
СКС – 20 го ди на по сле (прир. и ур. Урош Шу ва ко вић), „Сми сао“, „Сло бо да“, Бе о град, 
2009, стр. 268-269
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окон ча ва се ван ред ним пар ла мен тар ним и пред сед нич ким из бо ри-
ма у Ср би ји 1992. го ди не. Овај пе ри од на зи ва мо пр вим или кон-
сти ту и шу ћим пе ри о дом у од но су на пар тиј ске ста во ве у ве зи са 
Ко сме том. Та да су Ко со во и Ме то хи ја, из ме ђу оста лог и због устав-
них про ме на у Ср би ји, глав на по ли тич ка те ма у ве зи са ко јом се 
из ја шња ва ју у сво јим про грам ско-по ли тич ким ак ти ма и та да шња 
власт, оли че на у Са ве зу ко му ни ста Ср би је4), од но сно не што ка сни-
је Со ци ја ли стич кој пар ти ји Ср би је (СПС) као ње го вом по ли тич ком 
и прав ном след бе ни ку и та да шња опо зи ци ја. Раз ли ка у пред ло зи ма 
ко је они ну де је ди ја ме трал на: док се СПС за ла же за на че ло гра-
ђан ске рав но прав но сти, га ран то ва ње свих на ци о нал но-ма њин ских 
пра ва на нај ви шим свет ским стан дар ди ма и очу ва ње те ри то ри јал-
не ауто но ми је АП Вој во ди не и АП Ко со во и Ме то хи ја у са ста ву 
Ср би је, укљу чу ју ћи и уно ше ње у сам Устав Ре пу бли ке Ср би је де-
фи ни ци је Ср би је по ко јој је она „де мо крат ска др жа ва свих гра ђа на 
ко ји у њој жи ве“ (чл. 1.)5), опо зи ци о не пар ти је, ли стом де сни чар-
ске и ан ти ко му ни стич ке, за ла жу се као ми ни мум за де фи ни са ње 
Ср би је у скла ду са на че лом на ци о нал ног (срп ског) су ве ре ни те та, 
за уки да ње те ри то ри јал них ауто но ми ја (ДС6), ДСС7), СПО, СРС) 
што Пе чуј лић и Вл. Ми лић уви ђа ју као „до са да не по зна ту оп ци-
ју“8), а не ке од њих тра же и „да се ус по ста ви број ча ни од нос Ср ба 
и Шип та ра ка кав је био по след њег да на сло бо де, 6. апри ла 1941. 
го ди не“9), што ни је зна чи ло ни шта дру го не го по зи ва ње на ет нич ки 
мо ти ви сан зло чин. У ра ди ка ли зму ме ра ко је би, пре ма њи хо вим 
про грам ским ста во ви ма, тре ба ло пред у зе ти на Ко со ву и Ме то хи ји 
ни је та да мно го за о ста ја ла ни Срп ска ра ди кал на стран ка (СРС)10). 

4) Ви ди: Цен трал ни ко ми тет Са ве за ко му ни ста Ср би је, Са вез ко му ни ста Ср би је за мир, 
сло бо ду, рав но прав ност, де мо кра ти ју и про спе ри тет Ко со ва, ЦК СКС, Бе о град, 15. 
фе бру ар 1990. Ва жно је на по ме ну ти да је овај до ку мент штам пан дво је зич но – на срп-
ском и ал бан ском је зи ку. 

5) „Устав Ре пу бли ке Ср би је“, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је бр. 1 од 28. сеп тем бра 
1990.

6) Ко ста Ни ко лић, Бо јан Б. Ди ми три је вић, Ср ђан Цвет ко вић, Сло бо дан Га ври ло вић 
(прир.), Исто ри ја Де мо крат ске стран ке 1989-2009: до ку мен ти, Слу жбе ни гла сник, 
Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју, Бе о град, 2009, стр. 56

7) Про грам и Ста тут Де мо крат ске стран ке Ср би је, Де мо крат ска стран ка Ср би је, Бе о-
град, 2003.

8) Ми ро слав Пе чуј лић, Вла ди мир Ми лић, По ли тич ке стран ке у Ју го сла ви ји, Струч на 
књи га, Бе о град, 1990, стр. 470

9) „Про грам СПО“, Срп ска реч, 1. јун 1990, стр. 36-37 [забрањен број]
10) Ви ди: Про грам ска плат фор ма Срп ске ра ди кал не стран ке, Цен трал на отаџ бин ска 

упра ва СРС, Бе о град, 1991.
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Дру ги пе ри од, ко ји би смо озна чи ли као пе ри од пар тиј ске хи-
бер на ци је у од но су на ово пи та ње, од кра ја 1992. све до сре ди не 
1997. Кон ци пи ра њем ре ше ња про бле ма на Ко со ву и Ме то хи ји ба-
ви се са мо СПС, док јој та да опо зи ци о не пар ти је у Ср би ји пре пу-
шта ју тај „врућ кром пир“ и у сво јим про грам ским до ку мен ти ма 
да ле ко ви ше тре ти ра ју „од но се у Ју го сла ви ји и прав це њи хо вог 
ре де фи ни са ња, од нос пре ма Ју го сла ви ји као др жа ви, пра во на са-
мо о пре де ље ње ју го сло вен ских на ро да и, у том кон тек сту, зах тев 
за при зна ва ње истог пра ва и срп ском на ро ду, итд.“11) Тек са ства-
ра њем те ро ри стич ке ОВК на Ко сме ту и, de fac to, ин тер на ци о на-
ли за ци јом про бле ма на Ко сме ту, опо зи ци о не по ли тич ке пар ти је у 
Ср би ји се по но во окре ћу ну ђе њу од ре ђе них ре ше ња, уз по ку шај 
да се ово пи та ње ин стру мен та ли зу је про тив Сло бо да на Ми ло ше-
ви ћа и СПС, та ко да ову фа зу и на зи ва мо ин стру мен та ли зу ју ћом. 
Та фа за тра је од 1997. до пе то ок то бар ске сме не вла сти 2000. У 
овом пе ри о ду до ла зи и до про ме не њи хо вог ста ва у по гле ду ре ша-
ва ња ко смет ских про бле ма: СПО је нај ви ше лу тао,  зна чај но ме-
ња ју ћи сво ју по зи ци ју већ 1993. при зна ју ћи ма њин ска пра ва свим 
на ци о нал ним ма њи на ма у зе мљи и од у ста ју ћи од сво јих ра ни јих 
екс трем но шо ви ни стич ких зах те ва у ко рист јед не гра ђан ске ори-
јен та ци је, али од кам па ње 1997. по но во „по ку ша ва да се вра ти на 
по зи ци је на ци о на ли стич ке стран ке“12) ; СРС из Про гра ма стран ке 
из 1996. из ба цу ју све у ра ни јем про грам ском до ку мен ту по бро ја не 
ре стрик тив не ме ре,пре ма за кључ ку Ди ја не Ву ко ма но вић, са ко јим 
ни смо са свим са гла сни, „и нај бла же дис кри ми на тор не од ред бе“13) 

11) Урош 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, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 3/2009, стр. 79

12) Сла ви ша Ор ло вић, По ли тич ке пар ти је и моћ, Ју го сло вен ско удру же ње за по ли тич ке 
на у ке, Чи го ја-штам па, Бе о град, 2002, стр. 299  

13) Ди ја на Ву ко ма но вић, „Ср би ја као `(не)до вр ше на држава` у про гра ми ма по ли тич ких 
стра на ка“, Ср би ја – по ли тич ки и ин сти ту ци о на ли иза зо ви (ур. и прир. Мом чи ло Су-
бо тић, Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 121. На ша 
не са гла сност у ве зи са за кључ ци ма ци ти ра не аутор ке је дво ја ка: нај пре, за кљу чак (стр. 
121) о то ме да је Про грам СРС из 1991. био за сно ван на „Hi na us! ме ра ма“ и да се њи ме 
СРС свр ста ла ме ђу стран ке ко је „про па ги ра ју сте ре о тип ни на ци о нал-шо ви ни стич ки 
го вор мр жње свој ствен (нео)на ци стич кој иде о ло ги ји“ је, у нај ма њу ру ку, ис хи трен, ни-
је до ка зан и не узи ма у об зир дру штве ни кон текст и ба рем јед но ве ков не исто риј ске 
про це се на Ко сме ту, што је све ва жно за на уч но за кљу чи ва ње у дру штве ним на у ка ма. 
Ово, на ро чи то, ка да се не уочи чи ње ни ца да је у по гле ду сво јих шо ви ни стич ких зах-
те ва Про грам СПО био знат но ра ди кал ни ји (ре у спо ста вља ње број ча ног од но са Ср ба 
и Шип та ра на дан 6. апри ла 1941!), а ипак ни је ква ли фи ко ван као „(нео)на ци стич ки“; 
дру го за кљу чак Ву ко ма но ви ће ве да је СРС из вр ши ла „де на ци фи ка ци ју свог Про гра ма“ 
из 1996. не сто ји из два раз ло га: а) он ни ка да ни је ни био на ци фи ко ван, то је про сто 
пре ја ка реч за је дан на ци о на ли стич ки, де сни чар ски про грам и, б) тврд ња да је СРС 
из о ста ви ла и „нај бла же дис кри ми на тор не од ред бе“ ни је тач на, по што се оства ри ва ње 



стр: 1-29.

- 5 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 3/2012 год. (XXIV) XI vol=33

али „ин си сти ра на уки да њу ауто ном них по кра ји на“14), док ДС и 
ДСС, тек у окви ру Про гра ма ДОС-а из 2000, ви ше не са мо да не 
тра же њи хо во уки да ње, већ се за ла жу за „афир ма ци ју ауто но ми је 
Вој во ди не и Ко со ва и Ме то хи је“15). То је сва ка ко би ла по сле ди ца 
„при хва та ња ре ал но сти“ ко ја је на Ко сме ту ус по ста вље на на кон 
агре си је 1999. и усва ја ња Ре зо лу ци је 1244, чи ње ни це да је Ко а ли-
ци ја ДОС об у хва та ла и пар ти је из ра зи то ауто но ма шког ста ва, али 
и по ли тич ке пер цеп ци је ста во ва за пад них вла да. Ва жно је уочи ти 
да у пе ри о ду 1990-2000. у Ср би ји не по сто ји ни јед на пар ти ја, уз 
из у зе так оних иле гал них ко је де лу ју на са мом Ко сме ту, ко ја се за-
ла же за не за ви сност Ко со ва и Ме то хи је.16) Та ко ђе тре ба уочи ти да 
је на ме та ње аме рич ког кон цеп та „но вог свет ског по рет ка“ у гло-
бал ним раз ме ра ма  у по след њих две де це ни је „во ди ло све ве ћем 
при ти ску као оса мо ста љи ва њу ју жне срп ске ауто ном не по кра ји-
не“17) У ДОС-овом „Про гра му за де мо крат ску Ср би ју“ из 2000, се 
ка же ка ко ће На род на скуп шти на пр вог да на за се да ња, ка да они 
до ћу на власт, до не ти де кла ра ци ју, ко јом ће, по ред оста лог, „оба-
ве за ти бу ду ћу Вла ду да од мах под не се про грам кон крет них ме ра 
Са ве ту без бед но сти УН-а ко јим би се омо гу ћи ла до след на при ме-
на ре зо лу ци је 1244 о Ко со ву, очу вао те ри то ри јал ни ин те гри тет и 
су ве ре ни тет Ср би је, га ран то ва ла пра ва на ми ран и си гу ран жи вот 
свим ста нов ни ци ма Ко со ва и под ста кла ње го ва ин те гра ци ја у но ве 
де мо крат ске ин сти ту ци је зе мље. По себ но ће мо ин си сти ра ти да се 
хит но ре ши пи та ње оте тих и уби је них ли ца на кон до ла ска КФОР-
а“18). Све ово је оста ло мр тво сло во на па пи ру, а ни три на ест го ди на 
по сле до ла ска КФОР-а ни је ре ше но пи та ње оте тих и уби је них Ср-

пра ва на ци о нал них ма њи на, за ко ја се про грам ски за ла же ова стран ка, усло вља ва  ти ме 
да сред ства за њи хо ву ре а ли за ци ју „не обез бе ђу је др жа ва, већ би они са ми, пре ма сво-
јим мо гућ но сти ма, мо ра ли да при сту пе из град њи, осни ва њу и отва ра њу по ме ну тих ин-
сти ту ци ја“ (шко ла, уни вер зи те та, ин фор ма тив них ку ћа за на ци о нал не ма њи не), чи ме 
се су штин ски ово њи хо во пра во не ги ра. Ви ди „Про грам Срп ске ра ди кал не стран ке“, 
Ве ли ка Ср би ја, Бе о град, бр. 401, јул 1997, спе ци јал но из да ње, стр. 21 

14) „Про грам Срп ске ра ди кал не стран ке“, Исто, стр. 5
15) Про грам за де мо крат ску Ср би ју, Де мо крат ска опо зи ци ја Ср би је (ДОС), Бе о град, 2000. 

До ступ но на: http://www.voj vo di na.com/pri lo zi/g17.html [приступље но 8. ав гу ста 2012]
16) Урош Шу ва ко вић, Исто, стр. 93-94
17) Урош Шу ва ко вић, „Гло ба ли за ци ја на си ља: `нови свет ски поредак` и оти ма ње ко со ва 

и Ме то хи је“, Ко со во и Ме то хи ја у ци ви ли за циј ским то ко ви ма  (гл. и одг. ур. Дра ги 
Ма ли ко вић), књ. 4 „Со ци о ло ги ја и дру ге дру штве не на у ке“ (ур. Урош Шу ва ко вић), Фи-
ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у При шти ни са при вре ме ним се ди штем у Ко сов ској 
Ми тро ви ци, Ко сов ска Ми тро ви ца, 2010, стр. 923

18) ДОС, Исто
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ба за ко је је у овом Про гра му на ве де но ка ко ће се ин си сти ра ти на 
ње го вом „хит но сти“ ње го вог ре ша ва ња.

Пе то ок то бар ске про ме не до ве ле су до пр вог зна чај ног пре ком-
по но ва ња ви ше стра нач ке по ли тич ке сце не Ср би је по сле 1990. На 
свим из бо ри ма од тог да ту ма па до да нас, на ко ји ма је уче ство вао 
са мо стал но, СПО Ву ка Дра шко ви ћа ни је пре ла зио цен зус, та ко да 
је у овом пе ри о ду, од пет из бор них ци клу са, у два оста јао ван пар-
ла мен тар на стран ка, док је у пар ла мент ула зио са мо као део ве-
ћих ко а ли ци ја. Би ра чи су ка зни ли ње го во од би ја ње да уче ству је 
у Ко а ли ци ји ДОС19). Већ 2001. до ла зи до рас па да ове ко а ли ци је 
прак тич но на са став не де ло ве, бу ду ћи да се из ње из два ја дру га по 
сна зи стран ка ДСС, чи ји је пред сед ник Ко шту ни ца исто вре ме но и 
шеф са ве зне др жа ве. Уби ство Зо ра на Ђин ђи ћа мар та 2003. ис хо-
до ва ло је ван ред ним пар ла мен тар ним из бо ри ма кра јем те го ди не. 
Не по сред но пре њих, до та да шња НВО Г17+, ина че чла ни ца Ко-
а ли ци је ДОС, пре ра ста у по ли тич ку стран ку20). На кон ван ред них 
из бо ра фор ми ра се пр ва вла да Во ји сла ва Ко шту ни це, са ста вље на 
од ка дро ва ДСС, Но ве Ср би је (НС) Ве ље Или ћа и Г17+, ко ја је ма-
њин ска, али ко ја у На род ној скуп шти ни има си гур ног са ве зни ка 
– СПС. Кра јем 2005. до ла зи до фор ми ра ња но ве по ли тич ке стран-
ке, из два ја њем фрак ци је пред во ђе не мла дим Ђин ђи ће вим са рад-
ни ком из ДС-а, Че до ми ром Јо ва но ви ћем ко ји са гру пом чла но ва 
ове фрак ци је, уз по др шку не ких мар ги нал них стра на ка (ГСС, СДУ 
и сл.) и мон ди ја ли стич ки ори јен ти са них лич но сти21) осни ва Ли бе-
рал но-де мо крат ску пар ти ју. Ову фа зу на зи ва мо пост пе то ок то-
бар ском. У овом пе ри о ду, 2001-2007, по ли тич ке пар ти је у Ср би ји 
до но се сво је пр ве пост пе то ок то бар ске стра нач ке про грам ске до-

19) Ап сурд је ве ћи ка да се зна да је ДОС осно ван упра во на ини ци ја ти ву Ву ка Дра шко ви-
ћа и СПО-а. Ме ђу тим, ње го во усло вља ва ње да он бу де пред сед нич ки кан ди дат, што 
је зна чи ло пре ма свим про це на ма си гу ран гу би так пред сед нич ких из бо ра од стра не 
ДОС-овог кан ди да та, стал но ис ти ца ње сво је во де ће уло ге итд. до ве ло је до ра зи ла же-
ња ДОС-а и СПО-а, па је Дра шко ви ће ва пар ти ја ис та кла на пред сед нич ким из бо ри ма 
2000. свог пред сед нич ког кан ди да та Во ји сла ва Ми хај ло ви ћа, уну ка Дра же Ми хај ло ви-
ћа и сво ју ли сту, ко ја ни је пре шла ни цен зус. 

20) Ово је нај бо љи до каз да сва ка ор га ни за ци ја, ма ка ко да се са мо де кла ри ше, уко ли ко 
уче ству је у вла сти и бо ри се за ње но осва ја ње, у со ци о ло шком сми слу је сте по ли тич ка 
пар ти ја и са мо је пи та ње вре ме на ка да ће то об ја ви ти. Чла ни ца Ко а ли ци је ДОС би ла 
је и Асо ци ја ци ја сло бод них и не за ви сних син ди ка та, чи ји је пред сед ник био ми ни стар 
ра да у Ђин ђи ће вој вла ди и ко ји је осно вао Ла бу ри стич ку стран ку, ко ја ни је оства ри ла 
ни ка кав ути цај у Ср би ји.

21) О мон ди ја ли стич кој кон цеп ци ји ре ша ва ња срп ског на ци о нал ног пи та ња ви ди: Јо ван 
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 
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ку мен те или вр ше њи хо ве ре ви зи је, уз из у зе так Срп ске ра ди кал не 
стран ке ко ја је до не ла свој но ви Про грам тек 2009 и ко ји за пра-
во пред ста вља њен до та да шњи Про грам из 1996. (уз ма ње из ме не, 
али ре ле вант не за Ко смет). Оп шта ка рак те ри сти ка но во у сво је них 
стра нач ких про гра ма је не ста нак ра ди кал них ре ше ња, по зи ва ње на 
Ре зо лу ци ју 1244 Са ве та без бед но сти ОУН, у по чет ку ви ше ин си-
сти ра ње на су ве ре ни те ту и ин те гри те ту Ср би је сход но Ре зо лу ци ји, 
а ка ко је вре ме од ми ца ло, све ви ше на за шти ти пра ва срп ског на ро-
да на Ко сме ту и ње го ве кул тур не, пр вен стве но вер ске, за шти те22). 
У свом из бор ном „Про гра му за бо љи жи вот“ ДС из но си ста во ве 
ко ји са др же „са мо нај оп шти ја опре де ље ња, без за ла же ња у де та ље, 
те из бе га ва из но ше ње би ло ка ве иде је 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“23) ДСС се, ме ђу тим, 
у но вом пар тиј ском Про гра му из 2007, ко ји је и да нас фор мал но 
ва же ћи, опре де љу је за фор му лу и Ко со во и ЕУ, уз ја сно ис ти ца-
ње да је „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 и нео ту ђи ви део 
на ше зе мље“, уз по зи ва ње на По ве љу ОУН, ме ђу на род но пра во и 
зах тев за „пу ну при ме ну Ре зо лу ци је 1244“24). И со ци ја ли сти за др-
жа ва ју „твр ду по зи ци ју“ у по гле ду ре ша ва ња пи та ња на Ко сме ту 
и, од свих по ли тич ких пар ти ја, су нај до след ни ји: они се и да ље 
за ла жу за ауто но ми ју Ко со ва и Ме то хи је у окви ру Ср би је (за раз-
ли ку од ДС, ДСС и СПО ко је су се сво је вре ме но за ла га ле за ње но 
уки да ње), за по што ва ње Ре зо лу ци је 1244 и По ве ље ОУН, али и у 
сво јој Про грам ској де кла ра ци ји из 2006. упо зо ра ва ју да су „про тив 
да се ста тус Ре пу бли ке Ср би је, у про це су ин те гра ци ја 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“25). Же сто ко кри ти ку ју ћи ме ђу на род ну за јед-
ни цу и УН ад ми ни стра ци ју због чи јег је то ле ри са ња „кон стант ног 
те ро ра, про го на 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, 

22) Про грам за бо љи жи вот, Де мо крат ска стран ка, Бе о град, 2007, стр. 14. До ступ но на:  
http://www.ds.org.rs/do ku men ti/pro gram_ds_za_bo lji_zi vot_2007.pdf [приступљено 2. ав-
гу ста 2012]

23) Урош Шу ва ко вић, „Пар ти је у Ср би ји и Ко со во и Ме то хи ја (2000-2008)“, Срп ска по ли-
тич ка ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2009, стр. 403-404

24) Про грам ДСС, Де мо крат ска стран ка Ср би је,Бе о град, 2007, стр. 8. До ступ но на: http://
dss3.orion.rs/wp-con tent/uplo ads/dow nlo ads/2011/02/04-Pro gram-%E2%80%93-De mo-
krat ske-stran ke-Sr bi je.pdf [приступље но 2. ав гу ста 2012]

25) Про грам ска де кла ра ци ја Сед мог Кон гре са СПС, Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је,Бе о-
град, 2007, стр. 40
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Ко смет по стао ет нич ки нај чи сти ја те ри то ри ја у Евро пи“26), СПС 
на гла ша ва да све од лу ке у ве зи са Ко сме том 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“27)

 Ка рак те ри стич но за овај пе ри од је да на срп ској по ли тич кој 
сце ни на ста ју по ли тич ке стран ке ко је се, ма ње-ви ше отво ре но, за-
ла жу за не за ви сност Ко сме та. До 2008. то је ЛДП, а на кон про гла-
ше ња тзв. „не за ви сно сти Ко со ва“ и СПО до но си но ви про грам ски 
акт ко јим то при хва та као fa i tac com pli.  Про грам ЛДП „Дру га чи-
ја Ср би ја“, из 2007. го ди не, је сте пр ви про грам ски до ку мент не ке 
пар ти је у Ср би ји, на рав но уз из у зе так ал бан ских се па ра ти стич ких 
пар ти ја ко је иле гал но де лу ју на са мом Ко сме ту, ко јим се она отво-
ре но и не дво сми сле но за ла же за не за ви сност Ко со ва28). Г17+ има 
не ја сан и про тив ре чан став: сма тра да је ре ше ње срп ског на ци о-
нал ног пи та ња си ту а ци ја ка да је „Ср би ја-европ ска др жа ва“, ука зу-
ју ћи у свом Про гра му из 2004. ка ко је то у ин те ре су и на ци о нал них 
ма њи на, на во де ћи по је ди нач но све ма њи не из у зев оне нај ве ће – 
ал бан ске29), из че га мо же мо да за кљу чи мо ка ко Ко со во и Ме то хи-
ја, пре ма њи хо вој ви зи ји, ни су део те бу ду ће „европ ске Ср би је“. С 
дру ге стра не, у истом Про гра му, ова стран ка се за ла же за „исто-
риј ски спо ра зум из ме ђу срп ског и ал бан ског на ро да на Ко со ву“, 
за на ста вак пре го ва ра са ко сов ским Ал бан ци ма на осно ву прин ци-
па „стан дар ди пре ста ту са“, „уз стрикт но по што ва ње Ре зо лу ци је 
1244“30). 

Го ди на 2008. је ва жна због чи ње ни це да су 14. фе бру а ра при-
вре ме не ин сти ту ци је из При шти не про гла си ле тзв. „не за ви сност 
Ко со ва“. Од та да се срп ска пар тиј ска сце на на ла зи у ин де пан ди-
стич кој фа зи. Истог да на од лу ку о про гла ше њу тзв. „не за ви сно-
сти“ сво јом од лу ком је по ни шти ла Вла да Ре пу бли ке Ср би је, а на 
хит но са зва ној сед ни ци од лу ку Вла де Ср би је је по твр ди ла и На-
род на Скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је31). Ван ред ни из бо ри иза зва ни 

26) Исто, стр. 39
27) Исто, стр. 40
28) Дру га чи ја Ср би ја, Ли бе рал но-де мо крат ска пар ти ја, Бе о град, 2007, стр. 9. До ступ но 

на http://www.ldp.rs/upload/do cu ments/dru ga ci ja%20sr bi ja.pdf [приступље но 2. ав гу ста 
2012]

29) Про грам Г17+,  Г17+, Бе о град, 2004, стр. 11. До ступ но на http://www.g17plus.rs/v2/ima-
ges/sto ri es/do ku men ti/pro gram-g17-plus.pdf [приступљено 2. ав гу ста 2012]

30) Исто, стр. 12.
31) За по твр ђи ва ње Од лу ке Вла де Ре пу бли ке Ср би је о по ни шта ва њу од лу ке при вре ме них 

ко сов ских ин сти ту ци ја о про гла ше њу тзв. „не за ви сно сти“ Ко сме та гла са ла су 225 од 
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Ко шту ни чи ним енер гич ним од би ја њем да до бро вољ но при хва-
ти ми си ју ЕУЛЕКС на Ко сме ту, спро ве де ни   у ду ху ин си сти ра ња 
ДС-а на евро ин те гра ци ја ма и бо љем жи во ту и за ла га ња ДСС-а за 
очу ва ње те ри то ри је Ср би је32), до ве ли су до фор ми ра ња но ве скуп-
штин ске ве ћи не, ко ју су са чи ња ва ли ДС, Г17+ и СПС. Иако је но ва 
Вла да ја сно де кла ри са ла да не ће при зна ти не за ви сност Ко со ва и 
Ме то хи је, по ли ти ка ко ју је она во ди ла, као и пред сед ник Та дић, чи-
ја је по ли тич ка моћ за сни ва на не то ли ко на устав ним овла шће њи-
ма ше фа др жа ве ко ли ко на чи ње ни ци   да је исто вре ме но и ли дер 
во де ће пар ти је, про цес „ис кли зну ћа“ Ко со ва и Ме то хи је из са ста ва 
Ср би је је ока рак те ри сао чи тав че тво ро го ди шњи ман дат ове вла де. 
По ста ла је очи та чи ње ни ца да Вла да да је пред ност евро ин те гра ци-
ја ма над за шти том те ри то ри је Ср би је, те да је то она „шар га ре па“ 
ко јом је за пад не вла де уце њу ју у по гле ду при зна ва ња не за ви сно-
сти Ко сме та.

Већ 2008. још јед на пар ти ја јав но об зна њу је сво је при хва та-
ње ква зи др жав но сти Ко со ва. То је СПО Ву ка Дра шко ви ћа, ко ја у 
свом про грам ском до ку мен ту „Је згро де сне Ср би је“ кон ста у је 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“. 
Као „лек“ за ви да ње те ра не СПО сма тра да је „да Европ ска Уни ја 
при ну ђе на да  Ко со во евро пе и зу је, али и да евро пе и зу је Ср би ју и 
цео ре ги он“33). И СПО, са свим ја сно. да је пред ност евро ин те гра-
ци ја ма над очу ва њем су ве ре ни те та Ср би је. У 2008. го ди ни до ла-
зи и до рас ко ла у до та да нај ве ћој опо зи ци о ној пар ти ји, Срп ској 
ра ди кал ној стран ци. Два  нај бли жа са рад ни ка Во ји сла ва Ше ше-
ља, То ми слав Ни ко лић и Алек сан дар Ву чић, фор ми ра ју за се бан 
по сла нич ки клуб у на род ној скуп шти ни, а по том и но ву пар ти ју 
– Срп ску на пред ну стран ку (СНС), ко ја у на ред ном че тво ро го ди-
шњем пе ри о ду ја ча из да на у дан на ра чун срп ских ра ди ка ла. У пр-
вом про грам ском до ку мен ту „Де сет прин ци па де ло ва ња СНС“ из 
2008.34), ова пар ти ја се бе де фи ни ше др жа во твор но – као „по ли тич-
ку ор га ни за ци ју 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“. Слич но ста во ви ма со ци ја ли ста из њи хо ве 

при сут них 234 на род них по сла ни ка.  
32) Ви ди Зо ран Сто јиљ ко вић, Пар тиј ски си стем Ср би је, II из ме ње но и до пу ње но из да ње, 

Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 463-464
33) Је згро де сне Ср би је, Срп ски по крет об но ве,  Бе о град, 2008, стр. 8. До ступ но на: http://

spons.rs/ckfin der/user fi les/fi les/je zgro de sne sr bi je_web.pdf [приступље но 2. ав гу ста 2012]
34) Де сет прин ци па де ло ва ња СНС, Срп ска на пред на стран ка, Бе о град, 2008. До ступ но 

на: http://www.sns.org.rs/%D1%81%D1%80/2010-06-05-00-10-55.html [приступљено 3. 
ав гу ста 2012]
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Про грам ске де кла ра ци је усво је не две го ди не ра ни је, и на пред ња ци 
ис ти чу да опре 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“35). И 
Срп ска ра ди кал на стран ка, у 2009. до но си свој но ви, уисти ну ста-
ри про грам из 1996. ко ји је, прак тич но, пре тр пео са мо при ла го ђа-
ва ња, и то ми ни мал на, вре ме ну. Јед на од нај зна чај ни јих из ме на је 
она ко ја се ти че те ри то ри јал не ор га ни за ци је др жа ве: док се у Про-
гра му из 1996. СРС екс пли цит но из ја шња ва да ће „ин си сти ра ти 
на уки да њу ауто ном них по кра ји на“, тог ста ва у но вом Про гра му 
из 2009. – не ма. Јед но став но, из бри сан је36). Као про грам ски став 
оста ло је опре де ље ње да тре ба за др жа ти окру ге као ад ми ни стра-
тив но-управ не це ли не и оп шти не као је ди ни це ло кал не са мо у пра-
ве. Да кле, у по гле ду ра ди кал ског ста ва пре ма оп стан ку по кра ји на 
оста ло је не ја сно да ли бри са ње „ин си сти ра ња на њи хо вом уки-
да њу“ зна чи и про ме ну ста ва СРС у прав цу оп стан ка ауто ном них 
по кра ји на Вој во ди не и Ко со ва и Ме то хи је или про сто СРС не ма о 
овом пи та њу став. Скло ни ји смо да за кљу чи мо да та кав по сту пак 
зна чи са гла ша ва ње са по сто је ћом те ри то ри јал ном ор га ни за ци јом 
Ре пу бли ке Ср би је, са две ауто ном не по кра ји не, али уз из бе га ва ње 
при зна ња и да ва ња обра зло же ња за што је ова стран ка та ко ду го, и 
ана хро но, ис тра ја ва ла на том свом ста ву. Ко нач но, и со ци ја ли сти 
2010. и зва нич но усва ја ју но ви Про грам СПС37). Они углав ном по-
на вља ју ра ни је усво је не ста во ве у по гле ду по што ва ња ме ђу на род ног 
пра ва, По ве ље ОУН и спро во ђе ња ре зо лу ци је 1244.  Као услов да се 
уоп ште при сту пи ре ша ва њу про бле ма Ко со ва со ци ја ли сти зах те ва ју 
да се омо гу ћи по вра так свим ра се ље ним ли ци ма, да им се вра ти 
имо ви на или на док на ди ште та и омо гу ћи сло бо дан и ми ран жи вот, 
уз га ран ци ју лич не и имо вин ске си гур но сти38). СПС ис ти че при вр-
же ност мир ном, по ли тич ком ре ше њу, „у ин те ре су свих, на осно ву 
ме ђу на род ног пра ва“ и тра же уче шће ОУН, свих ре ле вант них су-
бје ка та ме ђу на род не за јед ни це и „по себ но ЕУ“39). „Све сни смо да 

35) Исто, тач ка 5.
36) Про грам СРС, Срп ска ра ди кал на стран ка,  Бе о град, 2009. стр 6. До ступ но на http://

www.srp ska ra di kal na stran ka.org.rs/pdf/misc/20091023-pro gram.pdf [приступљено 3. ав-
гу ста 2012]

37) Про грам СПС, Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је, Бе о град, 2010. До ступ но на: http://sps.
org.rs/Do ku men ta/PRO GRAM%20SPS.pdf [приступљено 3. ав гу ста 2012]

38) Исто, стр. 21
39) Иако не ки ауто ри сма тра ју овај став као нај зна чај ни ји ме ђу ста во ви ма СПС у ве зи са 

Ко со вом и Ме то хи јом (ово за кљу чу је мо по што се на оста ле у сво јим ана ли за ма не 
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вра ћа ње на пре ђа шње ста ње не би би ло одр жи во ре ше ње. Али ни 
ин си сти ра ње на ус по ста вља њу не ли бе рал не ква зи др жа ве – тзв. не-
за ви сног Ко со ва, ко је ни је у ста њу да га ран ту је без бед ност, шти ти 
сло бо ду и имо ви ну свим ста нов ни ци ма, ко је не про це су и ра зло чи-
не по чи ње не на на ци о нал ној осно ви, ко је не омо гу ћа ва по вра так 
прог на них, и ко је не ма из гле де на успе шан еко ном ски раз вој – ни је 
одр жи во. Та кво ста ње про блем Ко со ва и Ме то хи је мо же ду го роч-
но пре тво ри ти у ’за мр зну ти’ су коб“40). Со ци ја ли сти у свом но вом 
Про гра му сма тра ју да је за обе стра не при хва тљи во ре ше ње оно 
ко је ће „и Ср би ма и Ал бан ци ма на Ко со ву и Ме то хи ји омо гу ћи ти 
су штин ску ауто но ми ју, и ко јом ће Ср би ја са чу ва ти те ри то ри јал ни 
ин те гри тет“41).

ИЗ БО РИ У СР БИ ЈИ 2012. И ПО ЛИ ТИЧ КИ СТА ВО ВИ  
ЊИ ХО ВИХ УЧЕ СНИ КА О КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ

Ка ко се из из ло же ног мо же ви де ти, по ли тич ка сце на у Ср би-
ји је зна чај но пре ком по но ва на пред из бо ре 2012. За пра во из бо ри 
у Ср би ји одр жа ва ју се у зна чај но дру га чи јим усло ви ма не го они 
2008. Не ко ли ко је деј ству ју ћих чи ни ла ца ко ји ства ра ју ту но ву си-
ту а ци ју: а) из ре ка пи ту ли ра ног, мо же се утвр ди ти да су све стран ке 
у пе ри о ду ду жем од две де це ни је зна чај но ме ња ле сво је по ли тич ке 
ста во ве у ве зи са Ко со вом и Ме то хи јом, не ке чак ви ше пу та пот пу-
но ре ви ди ра ју ћи сво је кон цеп ци је из шо ви ни стич ке пре ко мон ди-
ја ли стич ке до ква зи на ци о на ли стич ке (нпр. СПО), не ке пред ла жу-

оба зи ру), ми ука зу је мо да је за за кљу чи ва ње у по гле ду по ли ти ке СПС пре ма Ко сме ту 
по треб но са гле да ти све про грам ске ста во ве ове пар ти је у ве зи са пи та њем Ко сме та. 
На и ме, у по гле ду од но са пре ма про бле ми ма на Ко сме ту по сто ји из ра зит кон ти ну и тет 
у ста во ви ма СПС од ње ног на стан ка за кључ но са усва ја њем ње ног но вог Про гра ма. 
Ин си сти ра ње СПС на уче шћу ОУН у ре ша ва њу овог про бле ма ни је ни ма ло фор мал не 
при ро де, ако се има у ви ду да је ЕУ у по гле ду ко смет ског про бле ма пре у зе ла ини ци ја-
ти ву на ште ту Ср би је. Та ко ђе је ана ли тич ки не ис прав но тре ти ра ти ста во ве СПС у ве зи 
са Ко сме том у окви ру „ску па пи та ња ко ји се ба ви спољ ном по ли ти ком и ме ђу на род ном 
са рад њом“, по што их и сам СПС у свом но вом Про гра му из 2010. та ко не тре ти ра. 
Та ко ђе, и ка да се вр ши тзв. „по зи ци о ни ра ње“ СПС на пар тиј ској сце ни Ср би је (и не 
са мо СПС), је дан од нај ва жни јих кри те ри ју ма мо ра да бу де од нос пре ма др жав ном и 
на ци о нал ном пи та њу. А ту се, по себ но ка да је реч о Ко со ву и Ме то хи ји, СПС зна чај но 
раз ли ку је од ДС, што је по ста ло ја сно и то ком и на кон мај ских из бо ра 2012. Ви ди Алек-
сан дар Ми ло са вље вић, „Но ви про грам Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је и (ре)де фи ни-
са ње иде о ло шке ма три це“, По ли тич ка ре ви ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 3/2011, стр. 187.

40) Исто
41) Исто
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ћи ви ше  кон крет них пла но ва (ДС) за ре ше ње овог про бле ма, не ке 
од по бор ни ка са рад ње са ме ђу на род ном за јед ни цом до про тив ни ка 
ве ће уло ге ЕУ у ре ша ва њу ко смет ског пи та ња (ДСС), а у ме ђу вре-
ме ну до ла зи до на стан ка и но вих стра на ка од ко јих се ЛДП за ла же 
отво ре но за не за ви сност Ко со ва, што СПО при хва та до ку мен том 
„Је згро де сне Ср би је“ тек на кон уни ла те рал ног про гла ше ња тзв. 
„не за ви сно сти“, и с дру ге стра не, но вих пар ти ја ко је се про грам ски 
чвр сто за ла жу за оста нак Ко сме та у са ста ву Ср би је, чак се са мо-
де фи ни шу ћи као стран ке ко је су и на ста ле „ра ди очу ва ња це ло ви-
то сти ре пу бли ке Ср би је“ (СНС). СПС у чи та вом пе ри о ду по ка зу је 
из ра зи ту про грам ску до след ност ка да се ра ди о ре ша ва њу про бле-
ма на Ко со ву и Ме то хи ји, и у том сми слу се мо же кон ста то ва ти не-
по сто ја ње дис кон ти ну и те та са пе ри о дом док јој се на че лу на ла зио 
Сло бо дан Ми ло ше вић. Ра ди ка ли нај пре од у ста ју од ве ћи не дис-
кри ми на ци о них ме ра пре ма ал бан ској на ци о нал ној ма њи ни, да би 
ко нач но 2009. од у ста ли и од зах те ва за уки да њем те ри то ри јал них 
ауто но ми ја у Ср би ји (ДС, ДСС, СПО су дав но пре њих то учи ни-
ли)   б) из бо ри 2012. се одр жа ва ју не што ви ше од че ти ри го ди не од 
јед но стра ног про гла ше ња тзв. „не за ви сно сти Ко со ва“ ко ју је при-
зна ло 88 др жа ва у све ту42), ме ђу њи ма и 22 од 27 чла ни ца ЕУ43), в) 
због на си ља ко је се при ме њу је пре ма Ср би ма на Ко со ву и Ме то хи-
ји, од стра не иле гал них „вла сти у При шти ни“, али и ЕУЛЕКС-а и 
КФОР-а, што је по себ но еска ли ра ло у ле то 2011. ка да су гра ђа ни 
ба ри ка да ма бра ни ли се вер Ко сме та, опре де ље ње гра ђа на Ср би је за 
ула зак у ЕУ ни ка да ни је би ло ма ње, а про тив ула ска у НА ТО ни ка-
да ни је би ло ве ће. Ме сеч но пра ће ње од но са јав ног мње ња Ср би је 
пре ма ЕУ од стра не Кан це ла ри је за при кљу че ње ЕУ Вла де Ре пу-
бли ке Ср би је по ка зу ју да је број оних ко ји би гла са ли за мо мен тал-
но при кљу че ње Ср би је ЕУ пао на све га 46% у сеп тем бру 201144). 
Пре ма ис тра жи ва њу спро ве де ном 25. де цем бра 2011-5. ја ну а ра 
2012. ма ње од по ло ви не пу но лет них гра ђа на, 46,5% по др жа ва ула-
зак Ср би је у ЕУ, док је про ти вље ње при сту па њу НА ТО-у на ра сло 

42) За кључ но са Бру не јем, 25. апри ла 2012.
43) Од др жа ва-чла ни ца ЕУ, тзв. „не за ви сност Ко со ва“ ни су при зна ле: Шпа ни ја, Сло вач ка, 

Ки пар, Грч ка и Ру му ни ја.
44) Кан це ла ри ја за европ ске ин те гра ци је Вла де Ре пу бли ке Ср би је, Пре зен та ци ја ис тра-

жи ва ња јав ног мње ња. Бе о град, 2012. До ступ но на: http://www.se io.gov.rs/upload/
do cu ments/na ci o nal na_do ku men ta/is tra zi va nja_jav nog_mnje nja/pre zen ta ci ja_ijm_fi nal_
jan2012.pdf [приступљено 4. ав гу ста 2012]
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на при бли жно ¾, чак 74,8% пу но лет них гра ђа на Ср би је45). Ра ни ја 
ис тра жи ва ња, вр ше на ма ја 2009. и 2010. на сту дент ској по пу ла ци ји 
у Ко сов ској Ми тро ви ци и Бе о гра ду, а за сту ден те је од у век ве зи ва-
мо про е вроп ско рас по ло же ње, већ су та да по ка зи ва ла да би сту ден-
ти ра ди је жр тво ва ли ула зак у ЕУ, не го се од ре кли Ко со ва46). Из ве-
сно је да по сто ји ја сна ко ре ла ци ја из ме ђу опа да ња евро оп ти ми зма 
с јед не стра не и, с дру ге стра не, за о штра ва ња си ту а ци је на Ко со ву, 
где су се ми си је ЕУЛЕКС и КФОР по на ша ле, по оце ни та мо шњих 
Ср ба, „про ал бан ски“ и по ку ша ја да се Ср би ја уце ни при зна ва њем 
тзв. „не за ви сно сти Ко со ва“ у за ме ну за при ступ ЕУ. Ова кав раз вој 
до га ђа ја смо и пред ви де ли47),  г) Ср би са Ко сме та не ма ју ни ка кво 
по ве ре ње у пре го ва рач ки тим Ср би је, ко ји стал но чи ни уступ ке и 
по сти же дво сми сле не спо ра зу ме за рад до би ја ња ста ту са кан ди да та 
Ср би је за члан ство у ЕУ, што се ко нач но и по сти же 1. мар та 2012. 
Ал бан ци, али и пред став ни ци ЕУЛЕКС, КФОР и ЕУ, те спо ра зу ме 
ту ма че ис кљу чи во она ко ка ко од го ва ра ал бан ској стра ни, су прот но 
оно ме што пре го ва рач ки тим пла си ра у Ср би ји, а Ср би на са мом 
Ко сме ту, укљу чу ју ћи и ње гов се вер, сва ким да ном осе ћа ју на соп-
стве ној ко жи по гор ша ње свог ста ту са (про бле ми ре ги стар ских та-
бли ца48), во зач ких и са о бра ћај них до зво ла, ад ми ни стра тив них пре-
ла за пре ма цен трал ној Ср би ји и сл.), при че му ни оста ли гра ђа ни 
Ср би је ни су „сле пи код очи ју“ (нпр. пи та ње ре ги о нал ног „пред ста-
вља ња Ко со ва“49)) д) исто вре ме но се одр жа ва ју ре дов ни пар ла мен-

45) „Ср би ја де цем бар 2011 – ја ну ар 2012“, Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, Бе о град, 2012. 
До ступ но на http://www.nspm.rs/is tra zi va nja-jav nog-mnje nja/is tra zi va nje-qsr bi ja-de cem-
bar-2011q.html [приступљено 4. ав гу ста 2012]

46) Урош Шу ва ко вич, „Эскиз ет но по ли ти че ских су жде ний серб ских сту ден тов из Ко со-
во“, Со ци о ло ги че ские ис сле до ва ния Со цИс, Ин сти тут со ци о ло гий Ро си й ской ака де мии 
на ук, Мо сква, но. 3/2010, с. 73. До ступ но на: http://www.isras.ru/fi les/Fi le/So cis/2010-3/
Shu va ko vich.pdf [приступљено 4. ав гу ста 2012]; Урош Шу ва ко вић, Ја сми на Пе тро вић, 
„Од нос пре ма Ко со ву и Ме то хи ји и вред но ва ње нај ва жни јих гло бал них ци ље ва Ср би-
је: ком па ра тив на ана ли за ста во ва сту де на та Уни вер зи те та у При шти ни са при вре ме-
ним се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци и сту де на та Уни вер зи те та у Бе о гра ду“, Збор ник 
ра до ва Фи ло зоф ског фа кул те та у При шти ни, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у 
При шти ни, Ко сов ска Ми тро ви ца, бр. XL/2010, стр. 291-306.

47) Урош Шу ва ко вић, По ли тич ке пар ти је и гло бал ни дру штве ни ци ље ви, Тре ћи ми ле ни-
јум, Бе о град, 2004, стр. 323.

48) Нпр. Спо ра зум пред ви ђа да Ср би мо гу да би ра ју хо ће ли ко ри сти ти ре ги стар ске та бли-
це са озна ка ма KS, ко је из да је УН МИК или RK ко је из да ју се це си о ни стич ке вла сти из 
При шти не. У прак си, Ал бан ци ју жно од Ибра ка ме ну ју сва ки ауто мо бил са ре ги стар-
ским озна ка ма KS по што зна ју да је он у вла сни штву Ср би на и да се њи ме пре во зе 
Ср би.

49) Спо ра зу мом је пред ви ђе но да се омо гу ћу је Ко со ву да уче ству је на ре ги о нал ним ску по-
ви ма, али да бу де дру га чи је пред ста вље но од др жа ва-уче сни ца од ре ђе ног ску па. Ре ше-
ње је про на ђе но у нат пи су KO SO VO*, при че му је зве зди ца озна ка за фу сно ту у ко јој 
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тар ни и пре вре ме ни пред сед нич ки из бо ри, ђ) на по ли тич кој сце ни 
Ср би је глав ни ак те ри су, од ста рих по ли тич ких пар ти ја, СПС, ДС, 
ДСС и СРС, а од но вих, пост пе то ок то бар ских, СНС, ЛДП, ко ја је 
као сто жер ко а ли ци је „Пре о крет“ оку пи ла СПО Ву ка Дра шко ви ћа 
и још не ке мар ги нал не стран ке и по ли тич ке ор га ни за ци је50) и Г17+ 
ко ја је оку пи ла око се бе ши ро ку ко а ли ци ју ло кал них и ре ги о нал-
них пар ти ја под на зи вом Ује ди ње ни ре ги о ни Ср би је (УРС), е) ме ђу 
пред сед нич ким кан ди да ти ма дво ји ца ко ја су се пла си ра ла у дру ги 
из бор ни круг су по ли ти ча ри из два пе ри о да – То ми слав Ни ко лић, 
ко ји је био под пред сед ник Са ве зне вла де пре ми је ра Мо ми ра Бу ла-
то ви ћа и Ше ше љев за ме ник у СРС и Бо рис Та дић ко ји, иако при-
су тан у ДС од ње ног осни ва ња, сво ју истин ску по ли тич ку ка ри је ру 
за по чи ње тек на кон што је уби јен Зо ран Ђин ђић ка да би ва иза бран 
нај пре за ли де ра ове пар ти је, а по том два пу та и за пред сед ни ка 
Ре пу бли ке. 

Ка кви су ста во ви стра на ка и њи хо вих пред сед нич ких кан ди-
да та у ве зи са ре ша ва њем про бле ма на Ко со ву и Ме то хи ји 2012?

Де мо крат ска стран ка из ла зи на пар ла мен тар не и пред сед нич-
ке из бо ре са хи по те ком да је до пу сти ла тзв. „кли за ју ћу не за ви-
сност“ Ко со ва у за ме ну за то да Ср би ја до би је ста тус кан ди да та за 
члан ство у ЕУ, што је би ло глав но из бор но обе ћа ње ове стран ке на 
прет ход ним из бо ри ма. Ису ви ше је ин ди ка то ра ко ји да ју ар гу мен-
та ци ју у при лог ова квој тврд њи: од де пе ша Ви ки лик са51), ко је ја сно 
по ка зу ју да ДС-у ни је то ли ко ста ло до Ко сме та, ко ли ко до то га да 
Та дић по бе ди на из бо ри ма 2007. до На цр та Стра те ги је раз во ја Ре-
пу бли ке Ср би је до 2020. го ди не52), у ко јој од по ме на Ко со ва и Ме-
то хи је не ма ни сло во „К“! При том је би ло за ми шље но да ова кву 
Стра те ги ју, на кон јав не рас пра ве, усво ји ко а ли ци о на вла да, али до 

тре ба да бу де ис пи са но „Овај на зив не пре ју ди ци ра ста во ве о ста ту су и у скла ду је са 
Ре зо лу ци јом Са ве та без бед но сти Ује ди ње них на ци ја 1244 и ми шље њем Ме ђу на род ног 
су да прав де о ко сов ској де кла ра ци ји не за ви сно сти“. Пред став ни ци се це си о ни ста из 
При шти не, али и њи ма на кло ње ни ме ђу на род ни по сред ни ци, сма тра ју да је тај текст 
до вољ но по знат, па ту ма че да је до вољ но да уз нат пис KO SO VO оста не са мо *, а да је 
не по треб но ис пи си ва ти чи та ву фу сно ту.

50) Асо ци ја ци ја сло бод них и не за ви сних син ди ка та Ср би је, чи ји је пред сед ник Ран ка Са-
вић, по др жа ла је ову ко а ли ци ју, чи ме је по твр ди ла обе леж ја по ли тич ке, а не син ди-
кал не ор га ни за ци је. Са ви ће ва је иза бра на и за на род ног по сла ни ка као кан ди дат ове 
ко а ли ци је.

51) Ни ко ла Вр зић, Ви ки ликс: тај не бе о град ских де пе ша, Фонд „Сло бо дан Јо ва но вић“, Пе-
чат, Бе о град, 2011.

52) На црт Стра те ги је раз во ја Ре пу бли ке Ср би је до 2020. го ди не, Скуп шти на Де мо крат-
ске стран ке, Бе о град, 18. де цем бра 2010. До ступ но на: http://www.ds.org.rs/do ku men ti/
SR BI JA_2020_Stra te gi ja_2010-12-18.pdf [приступљено 5. ав гу ста 2012]
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то га ни је до шло. По чет ком 2012. та да шњи пред сед ник Ср би је и 
ли дер ДС Бо рис Та дић иза шао је са тзв. „Пла ном у че ти ри тач ке“ 
за Ко со во и Ме то хи ју, ко ји је ин кор по ри ран у „Про грам за бо љи 
жи вот 2012-2016“, из бор ни ма ни фест са ко јим је ДС уче ство ва ла 
на  мај ским из бо ри ма 2012. Стра нач ки из бор ни про грам, пред ста-
вља ујед но пр ви про грам ски до ку мент ДС од про гла ше ња не за-
ви сно сти Ко сме та 2008, а ко ји се из ја шња ва и о про бле ми ма на 
Ко сме ту. Ме ђу тим, уме сто да Та ди ћев план раз ра ди, опе ра ци о на-
ли зу је и кон кре ти зу је, он се ба зи ра на афир ма ци ји по ли ти ке ко ја је 
во ђе на у по след ње че ти ри го ди не у од но су на ко смет ски про блем 
и кон ста ту је ка ко је Ср би ја „про те клих го ди на во ди ла те мељ ну 
бор бу за очу ва ње те ри то ри јал ног ин те гри те та. Ко сов ско пи та ње је 
ве о ма те шко. Оно је не са мо на ци о нал но, већ и еко ном ско, без бед-
но сно и де мо граф ско пи та ње“, це не ћи по зи тив ним то што су „у 
про те клом пе ри о ду ус пе ли да огра ни че број зе ма ља ко је су при зна-
ле јед но стра ну од лу ку о не за ви сно сти Ко со ва, пред ло жи ли ди ја лог 
са При шти ном ко ји је дао зна чај не ре зул та те и очу ва ли Ре зо лу ци ју 
1244 као кључ ну од ред ни цу ме ђу на род ног пра ва у све о бу хват ном 
ре ша ва њу пи та ња на ше ју жне по кра ји не“53). ДС се опре де љу ју за 
на ста вак за ла га ња „за ре ша ва ње пи та ња имо ви не Ср ба и Ср би је на 
Ко со ву, као и имо ви не Срп ске пра во слав не цр кве. Ин си сти ра ће мо 
на по себ ним без бед но сним га ран ци ја ма за Ср бе у ен кла ва ма и пот-
пу но но вом ре ше њу за се вер Ко со ва. Ср би ја ће ис тра ја ти на пу ту 
про на ла же ња исто риј ског ком про ми са из ме ђу Ср ба и Ал ба на ца у 
окви ру ре ше ња у ко ме не ће би ти чи стог по бед ни ка или гу бит ни ка. 
За ла га ће мо се за про на ла же ње прак тич ног ре ше ња за Ко со во ко је 
ће би ти сме ште но у бу дућ но сти, а не у исто ри ји“54), уз на гла ша ва-
ње ка ко је то „фун да мен тал на раз ли ка“ из ме ђу њи хо ве и дру гих 
по ли ти ка. Ва жно је уочи ти да су ови ста во ви са др жа ни у одељ ку 
ко ји но си на зив „Очу ва ње те ри то ри јал ног ин те гри те та и урав но те-
же на спољ на по ли ти ка“ и ко ји пред ста вља по след њу, де се ту тач ку 
ово го ди шњег из бор ног про гра ма ДС.

Де мо крат ска стран ка Ср би је пра ви зна ча јан за о крет на мај-
ским из бо ри ма 2012. До ду ше, она га је у прак тич ној по ли ти ци на-
ја вљи ва ла го то во од прет ход них из бо ра 2008, али га је са да пот пу-
но ја сно и не дво сми сле но екс пли ци ра ла – они се за ла жу за вој ну 

53) Про грам за бо љи жи вот 2012-2016, Де мо крат ска стран ка, Бе о град, 2012, стр. 30. 
До ступ но на http://www.ds.org.rs/do ku men ti/pro gram_za_bo lji_zi vot_2012-2016.pdf 
[приступљено 5. ав гу ста 2012]

54) Исто
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и по ли тич ку не у трал ност Ср би је, од но сно про тив ула ска Ср би је 
у НА ТО, али су и про тив ула ска Ср би је у Европ ску Уни ју (ЕУ). 
Иако фор мал но ни су про ме ни ли свој про грам из 2007. у ко ме се 
за ла жу за при сту па ње ЕУ, у из бор ном про гра му из 2012. ко ји је 
об ја вљен као књи га др Во ји сла ва Ко шту ни це под ја сним на зи вом 
„За што Ср би ја а не Европ ска Уни ја“, ДСС вр ши за о крет ис ти чу ћи 
да се про ти ви учла ње њу Ср би је у ЕУ, обра зла жу ћи та кву од лу ку на 
сле де ћи на чин: „Ка да је 2008. Бри сел стао иза про тив прав не од лу-
ке о про гла ше њу јед но стра не не за ви сно сти Ко со ва и по слао сво ју 
ми си ју ЕУЛЕКС на Ко со во, Бри сел је био тај ко ји је пре кр шио обе-
ћа ње да ће це ло ви та Ср би ја ући у ЕУ. Ис по ста ви ло се да Бри сел 
има на уму са мо скра ће ну Ср би ју као по тен ци јал ног чла на ЕУ. Са 
ова квим ис ку ством ко је Ср би ја има са ЕУ, нај бо ље што мо же да се 
ура ди је сте да се про ме не по ли ти ка и др жав ни циљ...Исто та ко тре-
ба ја сно ре ћи да се по ка за ло ка ко је упра во Ко со во пре лом на тач ка 
ко ја од ре ђу је бу дућ ност Ср би је. За што је Ко со во пре лом на тач ка? 
За то што Ко со во исто вре ме но по ка зу је ка кав је од нос Ва шинг то на 
и Бри се ла пре ма др жа ви Ср би ји, као и ка кав је од нос срп ског на-
ро да пре ма сосп тве ној др жа ви. Да ли Ср би ја мо же да се пра ви да 
не ви ди ка ко јој се оти ма те ри то ри ја и ко у су шти ни по ку ша ва да 
то учи ни? Мо же ли Ср би ја по ста ти члан за јед ни це др жа ва ко ја по-
ку ша ва да јој от ме те ри то ри ју?“55). ДСС у свом из бор ном про гра му 
на гла ша ва да про блем Ко со ва ни је са мо про блем те ри то ри је, већ 
и руд них бо гат ста ва, имо ви не Ср би је као др жа ве, али ње них про-
те ра них гра ђа на, те ко нач но и пи та ње срп ске кул тур не ба шти не 
и на шег на ци о нал ног иден ти те та. Ова стран ка ука зу је да „Ср би ја 
др жи у сво јим ру ка ма кљу че ве за ре ше ње ко сов ског пи та ња. Нај-
кон крет ни је ре ше ње да нас је да Ср би ја ни на је дан на чин не бу де 
са у че сник у пра вље њу др жа ве Ко со во“56), уз ука зи ва ња на то да 
Ср би ја не мо же да спре чи ве ли ке си ле у њи хо вом на у му, да исто 
та ко мо же да ути че на то да Ко со во ни ка да не по ста не чла ни ца УН. 
Због то га се ДСС за ла же за за мр за ва ње кон флик та, по што „ако не 
мо же мо да нас на до бар на чин да ре ши мо ово пи та ње он да оста ви-
мо ре ше ње за не ка дру га, бо ља вре ме на“57). ДСС та ко ђе на гла ша ва 
да је нео п ход но да Ср би ја „на све на чи не и свим сред стви ма по-

55) Во ји слав Ко шту ни ца, За што Ср би ја а не Европ ска Уни ја, Фонд „Сло бо дан Јо ва но-
вић“, Бе о град, 2012, стр. 23, 24

56) Исто, стр. 25
57) Исто
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ма же свој на род и ње го ве ин сти ту ци је на Ко со ву и Ме то хи ји“58). У 
свом из бор ном про гра му ДСС да је и ве о ма ва жан од го вор на те зу 
про ал бан ских пар ти ја ко је де лу ју у Ср би ји да је „су ве ре ни тет над 
Ко со вом Ср би ја из гу би ла 1999“59) кон ста та ци јом да је „Ми ло ше-
вић ка ко је знао и умео бра нио Ко со во, али он ни је мо гао да из гу би 
оно што ни је ње го во“60), уз исто вре ме но упу ћи ва ње кри ти ке вла сти 
ДС због пре го ва ра ња са При шти ном и усту па ка ко ји се чи не и уз 
опо ме ну да је глав на пре пре ка не за ви сно сти Ко со ва Устав Ср би је 
пре ма ко ме је Ко смет „са став ни и нео ту ђи ви део те ри то ри је Ср-
би је“. Пре ма то ме, ДСС из во ди за кљу чак да „све што је про тив у-
став но пот пи са но и до го во ре но, оста је из ван прав ног по рет ка ко ји 
ва жи и оба ве зу је др жа ву и на род“61).

Успе шно ис ко ри стив ши пре ре ги стра ци ју по ли тич ких пар ти ја 
у Ср би ји, ка да мно ге ма ле ло кал не и ре ги о нал не стран ке ни су ус-
пе ле да се ре ги стру ју због зах те ва да се при ку пи чак 10000 пот пи са 
би ра ча62), пар ти ја Г17+ је фор ми ра ла ко а ли ци ју и из бор ну ли сту 
Ује ди ње ни ре ги о ни Ср би је (УРС) са ко јом из ла зи на мај ске из бо ре. 
Кључ на по ру ка ове ли сте је зах тев за ре ги о на ли за ци јом Ср би је. У 
свом из бор ном про гра му они се не из ја шња ва ју у ве зи са про бле-
мом Ко со ва и Ме то хи је, ни ти Г17+ од у ста је од оно га што је за пи са-
но у њи хо вом пар тиј ском про гра му, али про грам ским до ку мен том 
На црт Плат фор ме за ре ги о на ли за ци ју и де цен тра ли за ци ју Ср би-
је63) УРС зах те ва из ме ну Уста ва Ср би је и ус по ста вља ње 7 ре ги о на, 
од ко јих је је дан АП Ко со во и Ме то хи ја.

Срп ска на пред на стран ка је но ва пар ти ја, ко јој су мај ски из-
бо ри 2012. би ли пр ви др жав ни из бо ри (пар ла мен тар ни и пред сед-

58) Исто
59)  Нпр. ЛДП, Дру га чи ја Ср би ја, стр. 9
60) Во ји слав Ко шту ни ца, За што Ср би ја а не Европ ска Уни ја, стр. 30
61) Исто, стр. 31
62) Ово је нај ве ћи број зах те ва них пот пи са за ре ги стра ци ју по ли тич ке пар ти је у исто ри ји 

по сто ја ња срп ског и ју го сло вен ског пар ла мен та ри зма, по чев од За ко на о удру же њи ма 
ко ји је до не ла Кра ље ви на Ср би ја 1881. Из у зе так је За кон до нет од мах на кон уки да ња 
ше сто ја ну ар ске дик та ту ре 1931. ко ји је зах те вао чак 22680 пот пи са за осни ва ње пар-
ти је, од но сно по 60 пот пи са би ра ча у сва ком од 378 сре зо ва ко ли ко је у 1931. има ла 
Кра ље ви на Ју го сла ви ја, ко ја је та да бро ја ла око 14 ми ли о на ста нов ни ка. Ви ди: Урош 
Шу ва ко вић, „Дру штве не про ме не и ре гу ли са ње по ло жа ја по ли тич ких пар ти ја у Кра ље-
ви ни Ср би ји и пр ве две ју го сло вен ске др жа ве“, Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 3/2010, стр. 317-332.

63) На црт Плат фор ме за ре ги о на ли за ци ју и де цен тра ли за ци ју Ср би је, Ује ди ње ни ре ги-
о ни Ср би је,Бе о град, ок то бар 2010. До ступ но на:  http://www.uje di nje ni re gi o ni sr bi je.rs/
docs/urs-na crt-plat for me-za-re gi o na li za ci ju-i-de cen tra li za ci ju.pdf [приступљено 7. ав гу ста 
2012]
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нич ки) на ко ји ма је уче ство ва ла. Она је, око се бе, та ко ђе оку пи ла 
ко а ли ци ју ма њих стра на ка, ме ђу ко ји ма је нај зна чај ни ја Но ва Ср-
би ја (НС) Ве ли ми ра Или ћа. Ме ђу тим, по ли тич ке од лу ке и из бор ни 
про грам ко а ли ци је је СНС-ова „Бе ла књи га: Про гра мом до про ме-
на“64). Ме ђу на че ли ма по бро ја ним у овом из бор ном про гра му, оно 
ко је гла си „Ко со во и Ме то хи ја – део Ср би је“ на ла зи се на тре ћем 
ме сту. СНС ука зу је на нео п ход ност из на ла же ња трај ног и одр жи-
вог ре ше ња „за про блем ко ји већ ве ко ви ма по сто ји из ме ђу срп ског 
и ал бан ског на ро да на Ко со ву и Ме то хи ји“65), уз кон ста та ци ју ка-
ко  уви ђа све не га тив не им пли ка ци је из о стан ка ова квог ре ше ња 
не са мо по ме ђу на род ни по ло жај, већ и по уну тра шњи раз вој Ср-
би је, али и мир и без бед ност на Бал ка ну, уз опа ску да је то ре зул-
тат во ђе ња „нео сми шље не“, „не ис кре не“ и „не до след не“ по ли ти ке 
ка ко ме ђу на род не за јед ни це, та ко и „свих вла да ју ћих гар ни ту ра у 
Ср би ји“. СНС ис ти че да „не мо же и не ће да при зна не за ви сност 
Ко со ва“66), да би, у на став ку тек ста овог по гла вља ко је има две 
стра ни це чак два пу та по но ви ли те зу о по тре би „ве о ма не при јат-
них обо стра них усту па ка“67), тј. да је „трај но и одр жи во ре ше ње 
мо гу ће по сти ћи са мо уз бол не уступ ке обе стра не“68). О ка квим је 
уступ ци ма реч, мо же се на слу ти ти из кон тек ста прет ход ног ста ва 
да „Не при хва тљив је сва ки до го вор ко ји не ги ра чи ње ни цу да је Ко-
со во и Ме то хи ја срп ско, бар исто оно ли ко ко ли ко је и ал бан ско“69). 
Уз по зи ва ње на Ре зо лу ци ју 1244, оп ште при хва ће не европ ске вред-
но сти, по тре бу по сре до ва ња ме ђу на род не за јед ни це и зах те ва ју ћи 
при зна ва ње пра ва на одр жи ви по вра так ра се ље них у сво је до мо ве, 
на пред ња ци кон ста ту ју да је „сва ки до го вор ко ји при зна је ис кљу-
чи во ре ал ност на те ре ну ство ре ну си сте мат ским и кон ти ну и ра ним 
про те ри ва њем и ет нич ким чи шће њем срп ског и дру гог не ал бан-
ског ста нов ни штва са Ко со ва и Ме то хи је не при хва тљив“70). СНС 
се екс пли цит но за ла же за оп ста нак срп ских ин сти ту ци ја на се ве-
ру Ко со ва, „јер оне пред ста вља ју је ди ну га ран ци ју оп стан ка и за-

64) Бе ла књи га: Про гра мом до про ме на, Срп ска на пред на стран ка, Бе о град, ок то бар 2011. 
До ступ но на: http://www.sns.org.rs/ima ges/pdf/Be la%20knji ga-Pro gra mom-do-pro me na.
pdf [приступље но 7. ав гу ста 2012]

65) Исто, 38
66) Исто
67) Исто
68) Исто, 39
69) Исто, 38
70) Исто, 39
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шти те срп ског ста нов ни штва од дис кри ми на ци је“71). За раз ли ку од 
ДСС ко ји се за ла же за за мр за ва ње кон флик та, на пред ња ци има ју 
су про тан став – они „ин си сти ра ју на нео п ход но сти от по чи ња ња 
пре го во ра о ста ту су ју жне срп ске по кра ји не“ уз ис ти ца ње по тре бе 
прет ход ног по сти за ња кон сен зу са „нај ва жни јих по ли тич ких чи ни-
ла ца у др жа ви шта је оно што пред ста вља ми ни мум др жав них и 
на ци о нал них ин те ре са“72)И на пред ња ци, слич но СПС-у, по ми њу 
ре фе рен дум као ко на чан чин од лу чи ва ња о овом ва жном пи та њу, 
ис ти чу ћи ве ли ку уло гу на ци о нал ног кон сен зу са Ср ба у ве зи са 
овим про бле мом.

СПС на мај ске из бо ре ни је из ла зио са не ким по себ ним до ку-
мен том ко ји би са др жао из бор ни про грам ове пар ти је ко ја је око се-
бе оку пи ла у из бор ну ко а ли ци ју и Пар ти ју ује ди ње них пен зи о не-
ра Ср би је (ПУПС) и Је дин стве ну Ср би ју (ЈС). Они су афир ми са ли 
вред но сти свог про гра ма, ин си сти ра ју ћи у из бо ри ма на два кључ-
на еле мен та по ли ти ке за ко ју се за ла жу: ви ше со ци јал не прав де, 
укљу чу ју ћи и ис пра вља ње тран зи ци о них не прав ди на ста лих као 
по сле ди ца не за ко ни то сти у при ва ти за ци ји и ко руп ци је и за ла га ње 
за за шти ту др жав них и на ци о нал них ин те ре са на Ко со ву и Ме то-
хи ји. Ме ђу тим, Иви ца Да чић је као пред сед нич ки кан ди дат со ци-
ја ли ста у ви ше на вра та у то ку пред сед нич ке кам па ње из ја вио да се 
про ти ви Пла ну у че ти ри тач ке Бо ри са Та ди ћа по што сма тра да би-
смо се ти ме од ре кли Ко со ва и за ло жио се за ње го ву по де лу, уз то да 
ли ни ја раз гра ни че ња бу де се вер на Ко сов ска Ми тро ви ца73). Ски цу 
ове иде је је пред сед ник со ци ја ли ста пр ви пут из нео 15. ма ја 2011.74) 
и она би се, у од ре ђе ној ме ри, мо гла осла ња ти на став из стра нач-
ког но вог про гра ма о не мо гућ но сти по врат ка на пре ђа шње ста ње, 
али и исто вре ме но о нео др жи во сти тзв. „не за ви сно сти Ко со ва“.

СРС је на мај ским из бо ри ма до жи ве ла пот пу ни де бакл, из гу-
бив ши пар ла мен тар ни ста тус.

71) Исто
72) Исто
73) „Да чић за по де лу Ко со ва“, Днев ни ак тер, Бе о град, 1. мај 2012. До ступ но на: http://

www.ak ter.co.rs/25-po li ti ka/2730-da-i-za-po de lu-ko so va.html [приступљено 7. ав гу ста 
2012]

74) Иви ца Да чић, „По де ла Ко со ва је ди но ре ше ње“, Б92, Бе о град, 15. мај 2011. До ступ-
но на: http://www.b92.net/in fo/ve sti/in dex.php?yyyy=2011&mm=05&dd=15&nav_ca te-
gory=640&nav_id=512206 

[приступљено 8. ав гу ста 2012]
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Ко а ли ци ја „Пре о крет“ са ЛДП-ом као сто же ром, је је ди на ко-
ја се, у свом исто и ме ном из бор ном ма ни фе сту, про ти ви „сле пом 
ве зи ва њу за гу бит нич ку Ре зо лу ци ју 1244“75) ко ја је, да под цр та мо, 
по след њи ме ђу на род но-прав ни до ку мент ко ји га ран ту је те ри то-
ри јал ни ин те гри тет и др жав ни су ве ре ни тет Ре пу бли ке Ср би је над 
Ко со вом и Ме то хи јом. То је и је ди ни уче сник мај ских из бо ра 2012. 
ко ји се за ла же за спро во ђе ње тзв. Ах ти са ри је вог пла на за Ко со-
во76).  Пре ма то ме, ово је је ди на по ли тич ка оп ци ја на мај ским из-
бо ри ма ко ја се не дво сми сле но за ла же за не за ви сност Ко сме та, по-
го то ву ако се има ју у ви ду још ја сни ји ста во ви сто жер не стран ке 
– ЛДП-а у њи хо вом пар тиј ском про гра му „Дру га чи ја Ср би ја“. Они 
то у из бор ном про гра му и ка жу: „Ср би ја не ма кон тро лу над Ко со-
вом, ни ти ће она икад би ти мо гу ћа...За то по ли ти ка Ср би је не сме 
да бу де јед но стра на, већ уте ме ље на у ре ал но сти ко ја во ди ра чу на о 
ин те ре си ма свих љу ди на Ко со ву“77).

РЕ ЗУЛ ТАТ МАЈ СКИХ ИЗ БО РА: ЗНА ЧАЈ НЕ ПРО МЕ НЕ  
НА ПО ЛИ ТИЧ КОЈ СЦЕ НИ СР БИ ЈЕ

Би ра чи су на мај ским из бо ри ма 2012. по др жа ли про грам про-
ме на. Ис ка за но је не по ве ре ње пре ма по ли ти ци ко ји су во ди ли ДС 
и њен пред сед нич ки кан ди дат, до та да шњи пред сед ник Ре пу бли ке 
Бо рис Та дић. Гра ђа ни су гла са ли за сме ну но си ла ца до та да шње 
вла сти, али исто вре ме но и за за о крет у по ли ти ци Ср би је. 

Из бо ри су до не ли: но вог пред сед ни ка Ср би је, на пред ња ка То-
ми сла ва Ни ко ли ћа и но вог пре ми је ра Ср би је, со ци ја ли сту Иви-
цу Да чи ћа, ко ји пред во ди ши ро ку ко а ли ци ју са чи ње ну од СНС, 
НС, СПС, ПУПС, ЈС, УРС и Со ци јал де мо крат ске пар ти је Ср би је 
(СДПС) Ра си ма Ља ји ћа, уз из глед ну по др шку ДСС;  гу би так пар-
ла мен тар ног ста ту са од стра не СРС зна чи да је у спо ру Во ји сла-
ва Ше ше ља и ње го вих до ју че ра шњих са рад ни ка, ве ћи на ра ди ка ла 
ста ла на стра ну Ни ко ли ћа и Ву чи ћа, при кло нив ши се СНС-у, док 
у про грам ско-по ли тич ком сми слу по зи ци је ра ди ка ла на пар ла мен-

75) Пре о крет, Ко а ли ци ја „Пре о крет“, Бе о град, 2012, стр. 4. До ступ но на http://www.ldp.rs/
upload/PRE O KRET%20JA NU AR%202012.pdf  [приступљено 8. ав гу ста 2012]

76) Исто, стр. 2
77) Исто
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тар ној сце ни пре у зи ма Ко шту ни чин ДСС; стран ке ко је при хва та ју 
тзв. „не за ви сност Ко со ва“, иако су у ко а ли ци ји ус пе ле да за др же 
пар ла мен тар ни ста тус, ни су ус пе ле да уђу у но во фор ми ра ну Вла-
ду, а од нос сна га у На род ној скуп шти ни не да је им мо гућ ност да 
ис хо ду ју не ке зна чај ни је од лу ке у прав цу оства ре ња та квог њи-
хо вог за ла га ња; гу би так вла сти ДС пред ста вља  нај зна чај ни ји по-
ли тич ки по трес на пост пе то ок то бар ској пар тиј ској сце ни Ср би је 
ко ји, пре ма на шим пред ви ђа њи ма, тек тре ба да бу де окон чан ус по-
ста вља њем но вих од но са уну тар са ме Де мо крат ске стран ке. Пре ма 
то ме, мо же се сло бод но кон ста то ва ти да је на кон мај ских из бо ра 
2012. до шло до нај о збиљ ни јег пре ком по но ва ња пар тиј ске сце не у 
Ср би ји од 2000. 

Ја сно је да је од нос пре ма про бле ми ма на Ко со ву и Ме то хи ји 
био је дан од нај зна чај ни јих фак то ра ко ји су ути ца ли да до ђе до 
про ме не вла сти. Тач но је да су гра ђа ни би ли не за до вољ ни па дом 
жи вот ног стан дар да, ве ли ком за ду же но шћу зе мље, ма сов ном не-
за по сле но шћу, бес пер спек тив но шћу мла де ге не ра ци је и очај ним 
со ци јал ним по ло жа јем ста рих, тран зи ци јом на ште ту ши ро ких на-
род них сло је ва, бо га ће њем уског кру га љу ди бли ских вла сти, чак 
оси о но шћу по је ди на ца из вла сти, али су би ли и не за до вољ ни, и 
сва ког да на све не за до вољ ни ји, др жав ном по ли ти ком у од но су 
пре ма Ко со ву и Ме то хи ју78). По ко зна ко ји пут се по ка за ло да онај 
ко по ку ша да за не ма ри ово пи та ње у свом по ли тич ком про гра му, 
гу би по др шку гра ђа на Ср би је. Све пост пе то ок то бар ске по ли тич ке 
гар ни ту ре су се, у раз ли чи тим ме ђу од но си ма, одр жа ва ле на вла сти 
уз иде ју „И Ко со во и ЕУ“. Оно га тре нут ка ка да је пре вла да ла иде ја 
да „Евро па не ма ал тер на ти ву“, при че му је и са ма европ ска гра-
ђе ви на у сво јој нај ду бљој кри зи од на стан ка, и ка да је гра ђа ни ма 
по ста ло ја сно да, с јед не стра не ЕУ уце њу је Ср би ју с при зна ва њем 
тзв. „не за ви сног Ко со ва“ у за ме ну за члан ство у овој асо ци ја ци ји, а 
да с дру ге стра не ДС de fac to та ко не што при хва та, од ри чу ћи јав но 
мо гућ ност при зна ња уз исто вре ме но до пу шта ње раз во ја по ли тич-
ког про це са „кли за ју ће не за ви сно сти“, гра ђа ни су од лу чи ли да то 
за у ста ве. Ка ко су на ши гра ђа ни на Ко со ву и Ме то хи ји пер ци пи-
ра ли Та ди ћев од нос пре ма ре ша ва њу про бле ма Ко сме та, нај бо ље 

78) Ви ди Љу би ша Ми тро вић, „Но ва бур жо а зи ја и ње на ели та у дру штву пе ри фер ног ка-
пи та ли зма“, На ци о нал ни ин те рес, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 3/2010, 
стр. 254, 258-260;  Ра дош Смиљ ко вић, „Мо рал но-еко ном ска кри за бур жо а ске ре ста у-
ра ци је у Ср би ји и од го вор ност ели те мо ћи“, По ли тич ка ре ви ја, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, бр. 2/2011, стр. 125-156
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све до чи по да так о то ме да је на оних 90 би рач ких ме ста79), на ко-
ји ма је омо гу ће но гла са ње, у пр вом из бор ном кру гу Бо рис Та дић 
био тек че твр то пла си ра ни кан ди дат, по сле Ни ко ли ћа, Да чи ћа и Ко-
шту ни це!80)

На кон одр жа них из бо ра и ства ра њем усло ва за фор ми ра ње но-
ве ко а ли ци о не вла де са пре ми је ром Да чи ћем на че лу, пар ти је-ње не 
уче сни це су при хва ти ле и „Спо ра зум о за јед нич ким по ли тич ким 
ци ље ви ма“. У окви ру пр вог по гла вља „Др жав на по ли ти ка“, као пр-
ва тач ка на зна че но је „убр за ва ње про це са европ ских ин те гра ци ја“, 
док је у дру гој тач ци овог пр вог по гла вља, зна чај но оп шир ни јој од 
прет ход не, утвр ђе но да „Ср би ја не ће при зна ти не за ви сност Ко со-
ва и Ме то хи је“, те да „Вла да Ср би је же ли нор ма ли за ци ју жи во та 
свих гра ђа на на те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је“. Уз, чак два пу та, 
ис ти ца ње да ће Вла да при хва ти ти „ре зул та те ди ја ло га Бе о гра да и 
При шти не ко је је по сти гла прет ход на Вла да“, из ра жа ва се опре де-
ље ност ка по ди за њу фор ма та раз го во ра на „ви ши по ли тич ки ни-
во“, као и спрем ност „да от поч не мо са овим раз го во ри ма од мах, 
без пред у сло ва, уз по што ва ње Уста ва Ре пу бли ке Ср би је“. Спо ра-
зу мом се ис ти че опре де ље ност пот пи сни ка да „без бед ност Ср ба 
на Ко со ву и Ме то хи ји мо ра би ти оси гу ра на“, да срп ска кул тур на и 
цр кве на ба шти на мо ра да бу де за шти ће на, те да ће вла да ра ди ти на 
„ја ча њу при вре де у срп ским сре ди на ма, али и на по врат ку прог на-
ни ка на сво ја ог њи шта“81).

Из бо ром но вог пред сед ни ка Ре пу бли ке и фор ми ра њем ко а ли-
ци је у овом са ста ву, по ру ка гра ђа на Ср би је је ви ше не го ја сна, бар 
ка да је Ко со во и Ме то хи ја у пи та њу: хо ће мо да уђе мо у ЕУ, али не 
по це ну од ри ца ња од Ко со ва и Ме то хи је. Нај ви ше што мо же мо да 
при хва ти мо је су по ли тич ки пре го во ри, али уз уче шће не са мо ЕУ 
већ и ОУН, и не ка вр ста „пра вед ног ре ше ња“ спо ра. „Ре ша ва ње 
пи та ња Ко со ва“ пре ми јер Да чић је у свом екс по зеу пред на род ним 
по сла ни ци ма озна чио као је дан од „кључ них ци ље ва ове Вла де“82). 
Из ја ва пред сед ни ка Ни ко ли ћа о то ме ка ко он си гур но ви ше ни ка-

79) У по ре ђе њу са 287 би рач ких ме ста на Ко со ву и Ме то хи ји на ко ји ма се гла са ло на из бо-
ри ма 2008.

80) Ре пу блич ка из бор на ко ми си ја, Из ве штај о ко нач ним ре зул та ти ма из бо ра за пред сед-
ни ка Ре пу бли ке, одр жа них 6. ма ја 2012. (по оп шти на ма). До ступ но на http://www.rik.
par la ment.gov.rs/ci ri li ca/pro pi si_fra mes.htm [приступљено 8. ав гу ста 2012]

81) Спо ра зум о за јед нич ким по ли тич ким ци ље ви ма, Бе о град, 10. јул 2012, стр. 2. До ступ-
но на: http://www.sns.org.rs/ima ges/pdf/Spo ra zum-sns-sps-pups-js-urs-10.07.2012.pdf 
[приступљено 8. ав гу ста 2012]

82) Екс по зе ман да та ра Иви це Да чи ћа. Б92, Бе о град, 30. ју ли 2012. До ступ но на: http://
www.b92.net/in fo/do ku men ti/in dex.php?nav_id=630723 [приступљено 8. ав гу ста 2012]
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да не ће би ти пред сед ник у При шти ни, али да ни Та чи ни ка да не ће 
би ти пред сед ник у Ко сов ској Ми тро ви ци83), ре чи то го во ри о ускла-
ђе но сти иде ја но вог пред сед ни ка Ре пу бли ке и но вог пре ми је ра Да-
чи ћа у ком прав цу би тре ба ло во ди ти пре го во ре за рад по сти за ња 
одр жи вог ре ше ња.  

UrosV.Suvakovic
ELECTIONSINSERBIA2012ANDATTITUDES

REGARDINGKOSOVOANDMETOHIJA
Summary

The pa per gi ves the re sult of the analysis of pro gram-po li-
ti cal at ti tu des of gre a test par ti es – par ti ci pants in par li a-
men tary and pre si den tial elec ti ons in May 2012 re gar ding 
the is sue of sol ving the pro blem at Ko so vo and Me to hi ja. 
The con clu sion re gar ding the evo lu tion of party at ti tu des 
re fer ring to Ko so vo and Me to hi ja was ob ta i ned by apply-
ing con tent analysis met hod on the la test ba sic pro gram 
and elec to ral-pro gram do cu ments of the se par ti es and, 
as ex cep ti on, dec la ra ti ons of the ir le a ders and pre si den-
tial can di da tes. Mo re o ver, alt ho ugh the ma jo rity of par-
ti es and pre si den tial can di da tes we re trying not to ma ke 
the pro blems at Ko so vo and Me to hi ja the cen tral the me 
of the ir po li ti cal cam pa ign, the re se arch esta blis hed that 
just the re la tion to the sol ving of pro blems at Ko so vo and 
Me to hi ja and per cep tion of that re la tion in the elec to ral 
body of Ser bia was one of the most im por tant fac tors that 
has de ter mi ned the win ner of this year’s pre si den tial and 
par li a men tary elec ti ons in Ser bia.
Key words: pre si den tial and par li a men tary elec ti ons, Ser-
bia 2012, at ti tu des of po li ti cal par ti es, Ko so vo and Me to-
hi ja, idea on “Ko so vo di vi sion”.
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• Про грам ска плат фор ма Срп ске ра ди кал не стран ке, Цен трал на 
отаџ бин ска упра ва СРС, Бе о град, 1991.

• Про грам ска де кла ра ци ја Сед мог Кон гре са СПС, Со ци ја ли стич ка 
пар ти ја Ср би је, Бе о град, 2007.

• Ре пу блич ка из бор на ко ми си ја, Из ве штај о ко нач ним ре зул та ти ма 
из бо ра за пред сед ни ка Ре пу бли ке, одр жа них 6. ма ја 2012. (по оп-
шти на ма). До ступ но на:  http://www.rik.par la ment.gov.rs/ci ri li ca/pro-
pi si_fra mes.htm [приступљено 8. ав гу ста 2012]

• Спо ра зум о за јед нич ким по ли тич ким ци ље ви ма, Бе о град, 10. јул 
2012, стр. 2. До ступ но на: http://www.sns.org.rs/ima ges/pdf/Spo ra zum-
sns-sps-pups-js-urs-10.07.2012.pdf [приступљено 8. ав гу ста 2012]

• „Ср би ја де цем бар 2011 – ја ну ар 2012“, Но ва срп ска по ли тич ка ми-
сао, Бе о град, 2012. До ступ но на http://www.nspm.rs/is tra zi va nja-jav-
nog-mnje nja/is tra zi va nje-qsr bi ja-de cem bar-2011q.html [приступљено 
4. ав гу ста 2012]

• То ми слав Ни ко лић, „Ни кад ви ше пред сед ник у При шти ни“, 
РТС, Бе о град , 10. ју ли 2012. До ступ но на: http://www.rts.rs/pa-
ge/sto ri es/sr/story/9/Po li ti ka/1136690/Ni ko li%C4%87%3A+Ni-
kad+vi%C5%A1e+pred sed nik+u+Pri%C5%A1ti ni.html [приступљено 
8. ав гу ста 2012]

• Устав Ре пу бли ке Ср би је“, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, бр. 1/ 
28. сеп тем бар 1990.

• Цен трал ни ко ми тет Са ве за ко му ни ста Ср би је, Са вез ко му ни ста Ср-
би је за мир, сло бо ду, рав но прав ност, де мо кра ти ју и про спе ри тет 
Ко со ва, ЦК СКС, Бе о град, 15. фе бру ар 1990.

Resume
Elec tors in Ser bia sup por ted the pro gram for chan ges at 
the elec ti ons in May 2012. The po licy con duc ted by De-
moc ra tic Party (DS) and its pre si den tial can di da te Bo ris 
Ta dic was di scre di ted. The ci ti zens vo ted for the chan ge of 
aut ho ri ti es, but si mul ta ne o usly for a tur no ver in Ser bian 
po licy.
The elec ti ons re sul ted in: the new pre si dent of Ser bia, 
mem ber of Pro gres si ve Party To mi slav Ni ko lic and the 
new pri me mi ni ster of Ser bia, the so ci a list Ivi ca Da cic, 
who is the le a der of a broad co a li tion com pri sing of Ser-
bian Pro gres si ve Party (SNS), New Ser bia (NS), So ci a list 
Party of Ser bia (SPS), Party of Uni ted Pen si o ners of Ser-
bia (PUPS), Uni ted Ser bia (JS), Uni ted Re gi ons of Ser-
bia (URS) and So cial De moc ra tic Party of Ser bia (SDPS), 
with sup port of De moc ra tic Party of Ser bia (DSS) in pro-
spect; loss of par li a men tary sta tus of Ser bian Ra di cal Par-
ty (SRS) me ans that re gar ding the dis pu te bet we en Vo ji slav 
Se selj and his for mer co o pe ra tors, most of the ra di cals ha-
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ve ta ken si de of Ni ko lic and Vu cic, de fer ring to SNS, whi le 
in pro gram-po li ti cal sen se Ko stu ni ca’s DSS ta kes over the 
po si tion of ra di cals in the par li a men tary sce ne; DS’s loss 
of po wer re pre sents the most im por tant po li ti cal shock in 
Ser bian party sce ne af ter the fifth Oc to ber, which will be, 
as we pre dict, fi nis hed only with esta blis hment of the new 
re la ti ons wit hin De moc ra tic Party it self.
It is cle ar that the at ti tu de re gar ding the pro blems at Ko-
so vo and Me to hi ja was one of the most im por tant fac tors 
that in flu en ced the chan ge of po wer. It is true that ci ti-
zens we re dis sa tis fied with drop of li ving stan dard, gre at 
in deb ted ness of the co un try, mass unem ployment, ab sen ce 
of per spec ti ve for young ge ne ra tion and de spe ra te so cial 
po si tion of the old, with tran si tion per for med to di sa dvan-
ta ge of wi de mas ses, with ac qu i si ti on of nar row cir cle of 
pe o ple fa mi li ar with aut ho ri ti es, even ar ro gan ce of in di vi-
du als in po wer, but they we re al so dis sa tis fied, and mo re 
and mo re dis sa tis fied every day, with sta te po licy re gar-
ding Ko so vo and Me to hi ja. It ap pe a red again that tho se 
who ne glec ted this is sue in the ir po li ti cal pro gram lost the 
sup port of Ser bian ci ti zens. All po li ti cal sets af ter the fifth 
Oc to ber ma na ged, in dif fe rent in ter re la ti ons, to stay in po-
wer with the idea “Both Ko so vo and the EU”. At the mo-
ment when the idea that “the Euro pe has no al ter na ti ve” 
has pre va i led, whi le the Euro pean struc tu re it self is in the 
de e pest cri ses sin ce the esta blis hment, and when it be ca me 
cle ar to the ci ti zens that on one hand the EU blac kma ils 
Ser bia with re cog ni tion of so-cal led “in de pen dent Ko so-
vo” in ex chan ge for mem ber ship in this as so ci a tion, and 
that on the ot her hand DS de fac to ac cepts that, ne ga ting 
in pu blic the pos si bi lity of re cog ni tion si mul ta ne o usly al-
lo wing de ve lop ment of the “sli ding in de pen den ce” po li ti-
cal pro cess, the ci ti zens de ci ded to stop this. With elec tion 
of the new pre si dent of the Re pu blic and for ma tion of the 
co a li tion in this com po si tion, the mes sa ge of the ci ti zens 
is mo re than cle ar, at le ast re gar ding the is sue of Ko so vo 
and Me to hi ja: we want to join the EU, but not at the pri ce 
of re jec ting Ko so vo and Me to hi ja. The most that we can 
ac cept are po li ti cal ne go ti a ti ons, but with par ti ci pa tion of 
not only the EU but al so the UN, and so me kind of “ju sti-
fied so lu tion” for the dis pu te. The sta te ment of the pre si-
dent Ni ko lic that he su rely will ne ver be the pre si dent in 
Pris hti na, but ne it her will Has him Tac hi be the pre si dent 
in Ko sov ska Mi tro vi ca, vi vidly il lu stra tes the har mo ni za-
tion of the ide as of the new pre si dent of the Re pu blic and 
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the new Pri me Mi ni ster Da cic in which di rec tion sho uld 
go ne go ti a ti ons for ac qu i ring a su sta i na ble so lu tion.

 Овај рад је примљен 17. јула 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 28. 
септембра 2012. године.


	Pol-rev-broj 3-2012
	PR-3-00-0sadr
	PR-3-1-0
	PR-3-1-1


