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ЧекајућиПлатформу

Ду го на ја вљи ва ну др жав ну стра те ги ју, под на зи вом 
Плат фор ма  о Ко со ву и Ме то хи ји ак ту ел на власт на че лу 
са СНС још ни је до не ла и пред ста ви ла срп ској по ли тич кој 
јав но сти. При ча о плат фор ми за КиМ по че ла  је већ на кон 
мај ских из бо ра и фор ми ра ња но ве вла да ју ће ко а ли ци је. Не-
ки опо зи ци о ни по ли ти ча ри сма тра ју да ни ка ква плат фор ма 
за пра во и не по сто ји (Дра го љуб Ми ћу но вић), те да нас власт 
све за јед но об ма њу је; а дру ги опет сма тра ју да плат фор ма, 
на кон от по чи ња ња пре го во ра на ре ла ци ји Бе о град- При шти-
на, уз при хва та ње свих до са да шњих до го во ра, не ма ви ше ни-
ка квог сми сла (Сло бо дан Са мар џић). Плат фор ма о КиМ је у 
нај ма њу ру ку за ка сни ла. Др жав ни врх је тре ба ло да свој план 
о Ко со ву и Ме то хи ји, ко ји би био уса гла шен у На род ној скуп-
шти ни Ре пу бли ке Ср би је, као и прет ход не ре зо лу ци је о Ко-
со ву и Ме то хи ји, из не се пре Из ве шта ја Европ ске ко ми си је, и 
сва ка ко пре от по чи ња ња пре го во ра из ме ђу др жав них вла сти 
и при вре ме них ин сти ту ци ја у При шти ни. Под се ти мо, срп ски 
др жав ни врх, па и сам пред сед ник Ни ко лић, тра жио је да се 
пре го во ри во де на нај ви шем по ли тич ком ни воу, и они  су от-
по че ли та ко што Ср би ју пред ста вља пре ми јер Да чић, а при-
вре ме не ин сти ту ци је у При шти ни пре ми јер Та чи,1 али без 
до не те и усво је не, ду го на ја вљи ва не, плат фор ме  о Ко сме ту. 
Ови пре го во ри су, да кле, не ле ги тим ни јер ни су уса гла ше ни у 
Скуп шти ни, тј. ни је утвр ђе на др жав на плат фор ма за њи хо во 
спро во ђе ње. Пред став ни ци вла сти ис ти чу да је  ов де реч  о 
до го во ру око при ме не по стиг ну тих спо ра зу ма, те да се ра ди 
ис кљу чи во о тех нич ким пи та њи ма. То сва ка ко не сто ји, јер 
су пи та ња ин те гри са ног упра вља ња гра ни цом из ме ђу Ср би-
је и Ко со ва, као и дру га пи та ња ко ја је прет ход на власт (Б. 
Сте фа но вић) по сти гла са При шти ном, су штин ски по ли тич ка 
пи та ња, ко ја ду бо ко за ди ру у ста тус ју жне срп ске по кра ји-
не. Ова „тех нич ка“  пи та ња за пра во, на ро чи то ус по ста вља ње 

1 Та чи је оп ту жен за нај те жа кри вич на де ла уби ства и тр го ви ну  ор га ни ма 
уби је них срп ских ци ви ла.
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гра ни це и ца ри не, пред ста вља ју кључ не атри бу те ко сов ске 
не за ви сно сти.

У ме ђу вре ме ну су  се у ме ди ји ма по ја вљи ва ли мо де ли 
ауто но ми је ко је срп ска стра на ну ди као ба зу за пре го во ре, 
али то ни ко из вла да ју ће ко а ли ци је ни је ни де ман то вао ни 
по твр дио. У оп ти ца ју су би ле две ва ри јан те за ју жну по кра-
ји ну: мо дел Ју жног Ти ро ла и мо дел Епе на у Бел ги ји, ко ји би 
ва жио за це лу те ри то ри ју Ко со ва и Ме то хи је. Ју жни Ти рол 
је на кон Пр вог свет ског ра та из дво јен из Аустри је и при по јен 
Ита ли ји. Па ри ским спо ра зу мом 1946, не мач кој ма њи ни дат 
је ши ро ки круг пра ва- до би ли су сво је ло кал не ор га не вла сти 
и ши ро ку про свет ну у кул тур ну ауто но ми ју, а ус по ста вљен 
је и прин цип про пор ци о нал но сти у за по шља ва њу. У Ју жном 
Ти ро лу жи ви око 35% Не ма ца и око 60% Ита ли ја на и јед на је 
од нај ра зви је ни јих ре ги ја.2

Епен је град  у Бел ги ји, про вин ци ја Ва ло ни ја, на са мом 
ис то ку зе мље, град на се љен Нем ци ма (око 70.000), у ко јем 
они чи не пре све га је зич ку за јед ни цу, али има ју и ши ро ка 
по ли тич ка пра ва. Њи хов пар ла мент има пра во ве та на од лу ке 
цен трал не вла сти.3

У иш че ки ва њу плат фор ме, ме ди ји пре но се и дру ге ва-
ри јан те срп ске по ну де. По јед ној срп ска власт ком би ну је мо-
дел те ри то ри јал но-пер со нал не ауто но ми је за ко сов ске Ал-
бан це. То би зна чи ло ши ро ку ауто но ми ју, са сво јим ор га ни ма 
вла сти али без кључ них еле ме на та др жав но сти. Исто вре ме-
но, пер со нал на ауто но ми ја би ла би га ран то ва на Ср би ма на 
се ве ру КиМ и они ма ко ји жи ве ју жно од Ибра. Они би има ли 
сво је шко ле, фа кул те те, бол ни це, ко је би би ле по ве за не са Бе-
о гра дом. Прак тич но, на ша др жа ва би би ла при сут на у свим 
сег мен ти ма осим без бед но сти и суд ства. Али би Ср би има ли 
пра во ве та на про пи се, уко ли ко сма тра ју да су про тив њи-
хо вих ин те ре са. До би ли би и га ран то ва на ме ста у ор га ни ма 
суд ства и по ли ци је.

Се ти мо се да је не што слич но са др жа ва ла и фор му ла 
„ви ше од ауто но ми је, ма ње од не за ви сно сти“, ко ју је по ну-
ди ла Ко шту ни чи на вла да, а ко ју су ко сов ски Ал бан ци по др-
жа ни од стра не за пад них мен то ра глат ко од би ли. Ал бан ци 

2 „Ну ди мо два мо де ла“, Новости, 11. ок то бар 2012, 3.
3 „При шти ни власт без др жа ве“, Новости, 18. ок то бар 2012, 3.
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су свој зах тев за не за ви сним Ко со вом те ме љи ли на пра ву на 
са мо о пре де ље ње4, иако ово пра во по По ве љи УН и дру гим 
ре ле вант ним ме ђу на род но прав ним до ку мен ти ма не при па да 
ма њи на ма, а за тим су ис ти ца ли ар гу мент да на кон Ми ло ше-
ви ће вог на па да на њих Ср би ја не ма мо рал но ни по ли тич ко 
пра во да ре ша ва пи та ње Ко со ва. То је и ар гу мент њи хо вих 
за пад них мен то ра да Ср би ји от ме Ко со во.

Европ ска уни ја, ис ти че че шки пот пред сед ник вла де 
и ми ни стар спољ них по сло ва Ка рел Швар цен берг, сто ји на 
сле де ћем ста но ви шту: „Ср би ја је из гу би ла рат. А у ра ту се 
че сто гу бе те ри то ри је! То је та ко увек би ло у исто ри ји..5

Новавластстараполитика

Мај ски из бо ри у Ср би ји 2012.  и њи хо ви ре зул та ти пред-
ста вље ни су, и пер ци пи ра ни у ве ћем де лу срп ске  јав но сти, 
као пре кид са не у спе шном др жав ном и на ци о нал ном по ли-
ти ком прет ход не вла сти. Иако се у из бор ној кам па њи ви ше 
го во ри ло о еко ном ској кри зи и те шко ћа ма у ко ји ма се срп ско 
дру штво на ла зи,нај ви ше о ко руп ци ји и кри ми на лу,  ак ту ел на 
власт је сво ју по бе ду од не ла пр вен стве но због на го ве шта ја 
дру га чи је ко сов ско-ме то хиј ске по ли ти ке.

Већ је до сов ска власт  има ла  при ли ку да од мах по сле 
5. ок то бра моћ ним за пад ним парт не ри ма на мет не ре ша ва ње 
пи та ња Ко со ва и Ме то хи је, тј. срп ског др жав ног и на ци о нал-
ног пи та ња у скло пу европ ских ин те гра ци ја. Али про блем је 
у то ме што је до сов ска власт  ко сов ско пи та ње по сма тра ла 
ис кљу чи во  као де мо крат ско, а не као ге о по ли тич ко пи та ње, 
за не ма ру ју ћи исто риј ску чи ње ни цу  да овај про блем го то во 
век и по оп те ре ћу је срп ско-ал бан ске од но се, те  да је сва ка 
срп ска власт из бе га ва ла да се са њим искре но су о чи, ка ко у 
пред ју го сло вен ском та ко и у ју го сло вен ском пе ри о ду. Оту-
да је крај ње по јед но ста вље но ово пи та ње по сма тра ти као ре-
зул тат  Ми ло ше ви ће ве са мо во ље, а за бо ра вља ти на ве ков не 
по ли тич ко-те ри то ри јал не аспи ра ци је ко сов ских Ал ба на ца.6

4 М.  Ма ли ћи, „Не ма ми ра на Бал ка ну без са мо о пре де ље ња Ал ба на ца“, Борба, 
Бе о град, 16. март 1993, 11.

5 Исто, 2.
6 Мом чи ло Су бо тић, „Оти ма ње Ко со ва и Ме то хи је у про це су ра ср бљи ва ња 

Бал ка на“,Националниинтерес, 3/2009, ИПС, Бе о град, 2009, 49-71; Ми ло мир 
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Вла ди слав Јо ва но вић, срп ски ди пло ма та и ми ни стар 
спољ них по сло ва СР Ју го сла ви је, сма тра да прет ход на власт 
пи та ње Ко со ва и Ме то хи је ни је по ста ви ла сво јим за пад ним 
парт не ри ма, по сле 5. ок то бра, и за то „јер о то ме ни је ни раз-
ми шља ла, и дру го, јер је би ла ду бо ко за хвал на због ма те-
ри јал не, по ли тич ке и про па ганд не по др шке ко ју је до би ја ла 
из пра ва ца За па да ра ди до би ја ња из бо ра и до ла ска на власт, 
због же ље да им се ни чим не за ме ри, и да све учи ни ка ко би 
им по ка за ла да је ду бо ко за хвал на због то га што јој је то омо-
гу ће но.“7

Усле ди ли су при ти сци спољ них ак те ра и уступ ци до-
сов ске вла сти. По че ло је са при хва та њем Еулек са од стра не 
вла сти Бо ри са Та ди ћа, чи ме је од лу чи ва ње из свет ске ор га-
ни за ци је пре не се но на ЕУ, у ко јој глав ну реч во де др жа ве ко је 
су при зна ле не за ви сност Ко со ва, по пут Не мач ке, Фран цу ске, 
ве ли ке Бри та ни је. То је учи ње но без зна ња и про тив во ље 
Ру си је, ко ја је по ред Ки не је ди ни за штит ник ме ђу на род ног 
прав ног по рет ка и срп ских др жав них и на ци о нал них ин те-
ре са на Ко сме ту. Еулекс је тре ба ло да бу де „ста ту сно не у тра-
лан“ и да ра ди на ис пу ње њу фа мо зних „шест та ча ка“, иако 
се от по чет ка мо гло зна ти да је ње го ва ми си ја за ми шље на да 
ра ди на ожи во тво ре њу Ах ти са ри је вог пла на, ко ји се за сни-
ва на не за ви сном Ко со ву.  По треб но је ис та ћи да Ах ти са ри-
јев план ни је при хва ћен у Са ве ту без бед но сти УН, али  то 
не сме та да се по ме ну те др жа ве ЕУ на ње га и да ље по зи ва-
ју као на ле ги тим но ре ше ње. За тим је усле ди ла бла ма жа у 
ве зи са не су ви слим пи та њем Ме ђу на род ном су ду прав де у 
Ха гу по во дом шип тар ског из гла са ва ња Де кла ра ци је о не за-
ви сном Ко со ву,8 уме сто да је под не та ту жба про тив не ке од 
зе ма ља ко је су при зна ле Ко со во, ка ко би се пи та ње Ко со ва и 
Ме то хи је с по ли тич ког из ме сти ло на прав ни те рен. Обра ћа-
ње Ме ђу на род ном су ду за прав но ми шље ње о не че му што је 
очи глед но би ло је бе сми сле но и крај ње штет но. Има ли смо 
Ре зо лу ци ју 1244, али и три прет ход не ре зо лу ци је Са ве та без-

Сте пић, Косово и Метохија. Постмодерни експеримент, ИПС, Бе о град,
2012.

7 Вла ди слав Јо ва но вић, „Те ри то ри јал ни ин те гри тет“ по кра ји не је пра ва бе-
сми сли ца“, Печат, 26. ок то бар 2012, 10.

8 Ви ди: Мом чи ло Су бо тић, Идентитет и геополитичка стварност Срба, 
ИПС, Бе о град, 2012, 173-175.



МомчилоСуботић КОСОВОИЕВРОПСКАУНИЈА

222

бед но сти ко је су Ко со во и Ме то хи ју тре ти ра ле као са став ни 
део СРЈ, од но сно Ср би је.  Обра ћа њем Ме ђу на род ном су ду, 
ко ји је оце нио да  шип тар ска Де кла ра ци ја о не за ви сно сти ни-
је у су прот но сти са ме ђу на род ним пра вом, сад нам је по ред, 
по зи тив не, Ре зо лу ци је 1244 на ка че но и, по нас не га тив но, 
Ми шље ње Ме ђу на род ног су да прав де о шип тар ској де кла-
ра ци ји. Низ по ли тич ких „ауто го ло ва“ на ста вљен је ка пи ту-
лант ским по те зом пред Не мач ком, Фран цу ском и Ве ли ком 
Бри та ни јом у ве зи са на шим На цр том ре зо лу ци је у Ге не рал-
ној скуп шти ни УН.

 Пре го во ри ко је је са ко сов ским Ал бан ци ма во ди ла 
Ко шту ни чи на вла да, по фор му ли „ви ше од ауто но ми је, ма-
ње од не за ви сно сти“, Ал бан ци су пре ки ну ли кра јем 2007, јер 
су има ли ап со лут ну по др шку спољ них ак те ра да не по шту ју  
Ре зо лу ци ју 1244. Да нас САД, Не мач ка  и ЕУ по но во об на-
вља ју пре го во ре, не по ми њу ћи Ре зо лу ци ју 1244, тра же ћи од 
Ср би је да ус по ста ви „при ја тељ ске и до бро су сед ске од но се са 
Ко со вом“, да „по шту је те ри то ри јал ни ин те гри тет Ко со ва“. 
Иако је ово је си гу ран пут ка не за ви сном Ко со ву, ЕУ функ-
ци о не ри још не зах те ва ју да Ср би ја при зна Ко со во, бар не у 
овој фа зи.

  Све ово се до га ђа јер и но ва власт на че лу са СНС,  и 
ње ни чел ни ци пред сед ник Ни ко лић и пре ми јер Да чић, ис ти-
чу исти сло ган ко ји је ис ти ца ла прет ход на власт на че лу са 
ДС: „И  Ко со во и ЕУ“. Но ва власт на ста вља илу зи ју прет ход-
не  не уви ђа ју ћи да се пи та ње од бра не Ко сме та и учла ње ње 
у ЕУ ис кљу чу ју. Та ко ствар по ста вља ЕУ и не ма те екви ли-
бри сти ке ко јом би срп ска власт  ту чи ње ни цу мо гла да  из ме-
ни. Шта ви ше,  по ста је све очи глед ни је да је  Европ ској уни ји 
ва жни је да Ср би ји от ме Ко со во, не го да Ср би ја по ста не члан 
ове ор га ни за ци је.

Сво је вре ме но је Ме длин Ол брајт при ме ти ла да срп ска 
власт де лу је са мо  ако се на њу из вр ши при ти сак.  То  се од-
но си ло на Ми ло ше ви ћа. На сле де ћу, до сов ску, као и на да на-
шњу на пред њач ко-со ци ја ли стич ко-ре ги о на ли стич ку власт 
ни је по треб но вр ши ти при ти сак, до во љан је оби чан  зах тев.  
Та ко има мо „зах тев Бри се ла-при ста нак Бе о гра да-по хва ла 
Бри се ла-но ви зах тев Бри се ла“.9

9 Ни ко ла Вр зић, „Гра ни ца Ср би је“, Печат, 28. сеп тем бар 2012, 15.
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Нај пре је Вла да Иви це Да чи ћа од у ста ла од ко сов ске 
фу сно те при ли ком уче шћа ју жне срп ске по кра ји не на ре ги-
о нал ним ску по ви ма. Не ду го за тим пот пи са ла је па ра фи ра ни 
(Б. Сте фа но вић) Про то кол о ин те гри са ном упра вља њу гра-
ни цом из ме ђу Ср би је и Ко со ва (ИБМ). На овај спо ра зум при-
ста ла је у „раз ме ни пи са ма са ЕУ. Овај пот пис је од ко ме са ра 
за про ши ре ње ЕУ, Ште фа на Фи леа оце њен  као „...кон кре тан 
знак по ли тич ке во ље но ве срп ске вла де да се у пот пу но сти 
ан га жу је у ди ја ло гу са При шти ном, у ци љу нор ма ли за ци је 
од но са из ме ђу њих“. Ствар се од ви ја ла тај но ви то и му ње ви-
то, као и са фу сно том. На кон фу сно те, сти гао је ИБМ. То је 
на по ме нуо још Ми ро слав Лај чак: „Од лу ка срп ске вла де око 
фу сно те, ко ја је од бло ки ра ла уче шће ва ших пред став ни ка 
на ре ги о нал ним ску по ви ма, је сте до бар при мер у ко јем би 
прав цу тре ба ло ићи. Са да је на ре ду ин те гри са но упра вља ње 
гра ни цом“.10Лај чак је још до дао да ће  по ред им пле мен та ци је 
до го во ре ног, за отва ра ње пре го во ра би ти по треб но да Ср би-
ја на чи ни до дат не ко ра ке, о ко ји ма ће кон крет но од лу чи ти 
Европ ски са вет. И та ко до при зна ња ко сов ске не за ви сно сти?!

А „До го во ре ни за кључ ци у ве зи са ИБМ“ су ка та стро-
фал ни по др жа ву Ср би ју. Са ма чи ње ни ца да се из ме ђу др-
жа ве Ср би је и ње не ауто ном не је ди ни це Ко со ва и Ме то хи је 
ус по ста вља ца ри на и ад ми ни стра тив на, у ства ри,  гра нич на 
ли ни ја, пред ста вља кр ше ње Уста ва Ср би је. У чла ну 8 Уста ва 
пи ше: „ Те ри то ри ја Ср би је је  је дин стве на и не де љи ва“. Пре-
кр ше на је и ре зо лу ци ја Скуп шти не Ср би је, од 31 ју ла 2011, 
ко јом се осу ђу је по ку шај при вре ме них ин сти ту ци ја у При-
шти ни (Та чи је ви спе ци јал ци РО СУ) да по ста ве ко сов ске ца-
ри ни ке на Бр њак и Ја ри ње, чи ме су  „не по сред но угро же ни 
су ве ре ни тет, те ри то ри јал ни ин те гри тет и устав ни по ре дак 
Ре пу бли ке Ср би је“. До го во ре ни за кључ ци у 7 та ча ка ус по-
ста вља ју ре жим ка кве на гра ни ци има ју са мо су ве ре не др-
жа ве. У тач ки 7пи ше да ће из вр шну уло гу има ти Еулекс. Ово 
че сто ис ти чу срп ски зва нич ни ци, прав да ју ћи се због пот пи-
си ва ња штет ног спо ра зу ма. Али Еулекс ће јед ном и да се по-
ву че. Шта он да? Све у све му, ин те гри са но упра вља ње гра-
ни цом зна чи у ства ри по ста вља ње  гра ни це из ме ђу Ср би је и 
но ве НА ТО др жа ве -  „Ко со ва“.

10 Вр зић, исто
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Још је Ми ро слав Лај чак, као лич ни иза сла ник Ке трин 
Ештон, на цр тао „ма пу пу та“ у пре го во ри ма Ср би је  са ко сов-
ским Ал бан ци ма: нај пре са ста нак пре ми је ра Ср би је и „Ко со-
ва“, што је та да зву ча ло не ве ро ват но, за тим фор ма ли зо ва ње 
од но са Ср би је и Ко со ва отва ра њем кан це ла ри ја у Бе о гра ду, 
од но сно у При шти ни, што се оства ру је у об ли ку тзв. офи-
ци ра за ве зу, ко ји ће над гле да ти им пле мен та ци ју ин те гри са-
ног упра вља ња гра ни цом из ме ђу Ср би је и Ко со ва, и тре ћи, 
уки да ње свих ин сти ту ци ја Ре пу бли ке Ср би је у „Ре пу бли ци 
Ко со во“...

Про то кол о тзв. ин те гри са ном упра вља њу пре ла зи ма, 
по сво јој са др жи ни, да кле, ни је „тех нич ки“, та мо где је би ла 
ад ми ни стра тив на ли ни ја сад је ме ђу др жав на гра ни ца и сад је 
по треб но „са мо“ ус по ста ви ти др жав не пре ла зе са ца ри ни ци-
ма и гра нич ном по ли ци јом. Сва је при ли ка да се по сту па по 
ул ти ма ту му ко ји је Не мач ка упу ти ла Ср би ји да, пре по чет ка 
пре го во ра за ула зак у ЕУ, пот пи ше Уго вор о при ја тељ ству и 
до бро су сед ству са „Ко со вом“.

ЕУ, у ко јој пред ња чи Не мач ка, фор си ра раз ре ше ње 
кри зе у ју жној срп ској по кра ји ни при хва та њем ре ал но сти 
на те ре ну. Не мач ких се дам та ча ка сво де се на зах тев да Ср-
би ја при зна не за ви сност Ко со ва.  Ни ко лић, Да чић и дру ги 
пред став ни ци ак ту ел не вла сти у по след ње вре ме ис ти чу два 
стра те шка за дат ка: оба ве зу срп ске вла сти да им пле мен ти ра 
све до го во ре по стиг ну те из ме ђу по ли тич ких де ле га ци ја Ср-
би је (Сте фа но вић) и При шти не (Та хи ри) и да, ка ко ис ти че 
Да чић (и Ни ко лић) „сва отво ре на пи та ња мо ра да ре ши на ша 
ге не ра ци ја и да их не оста вља мо на шој де ци“.11

На тврд њу опо зи ци о них по ли ти ча ра из ДСС-а  да је 
при ста ја њем да при ме ни спо ра зум о пре ла зи ма Вла да за-
пра во ус по ста ви ла гра ни цу из ме ђу Ср би је и Ко со ва и н да 
Устав ни суд тре ба да по ни шти све уред бе о спо ра зу ми ма по-
стиг ну тим у ди ја ло гу, Да чић од го ва ра, да је спо ра зум па ра-
фи рао Бо ри слав Сте фа но вић, те да је „то та да ура ђе но ма ло 
не про ми шље но и на бр зи ну, у же љи да Ср би ја у мар ту до би је 
ста тус кан ди да та за ЕУ. Са да не мо же мо да ка же мо: Ми смо 
се то са мо ша ли ли, пуј пи ке не ва жи. То не ра ди озбиљ на 
др жа ва. На жа лост, ми са да мо ра мо да ре ша ва мо не ке вру ће 

11 Ви ди: Новости, 2. но вем бар 2012, 3.
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кром пи ре ко ји су оста ли у на сле ђе од прет ход не вла де“. (Да-
чић се по на ша као да он не ма ни шта са прет ход ном вла дом, 
као да ни је био њен пот пред сед ник). Још ка же: „Хо ће мо да 
иде мо да ље европ ским пу тем, да про на ђе мо из лаз из ко сов-
ског чво ра ко ји ће исто вре ме но са чу ва ти наш те ри то ри јал ни 
ин те гри тет. Искре но ве ру јем да мо же мо да оста не мо на по-
зи ци ја ма да не при зна је мо не за ви сност Ко со ва, а да, с дру ге 
стра не то не оме та наш ула зак у ЕУ“. Да кле: и ЕУ и Ко со во, 
баш као и Та ди ће ва вла да.12

Слич не по ру ке упу ћу је То ми слав Ни ко лић из Њу јор ка, 
на кон го во ра у Ге не рал ној скуп шти ни УН: „Ср би ја се оба-
ве за ла, и ис пу ни ће све оба ве зе ко је је као др жа ва пре у зе ла 
до го во ри ма по стиг ну тим до са да, ма да их оце њу јем као ис-
пу ња ва ње спи ска же ља ал бан ске стра не и по пу шта ње на шег 
та да шњег ру ко вод ства под те шким при ти сци ма“. На отво ре-
ни при ти сак За па да да Ср би ја при зна „ре ал ност на те ре ну“ 
Ни ко лић од го ва ра:„Исто вре ме но, до зво ли те ми да бу дем ја-
сан: Ср би ја ни је спрем на, не мо же и ни ка да, ни под ко јим 
усло ви ма, не ће да при зна, ни екс пли цит но, ни им пли цит но, 
јед но стра но про гла ше ну не за ви сност сво је ју жна по кра ји не, 
Ко со ва и Ме то хи је.“ И још: „У на ста вак пре го во ра Ср би ја 
ће ући пот пу но спрем на да по мог не свим гра ђа ни ма Ко со-
ва и Ме то хи је да жи ве бо ље, у де мо крат ским и без бед ним 
усло ви ма, али не ће да пре го ва ра о спро во ђе њу не за ви сно сти 
та ко зва не др жа ве Ко со во. То ме је до шао крај, ма да стал но 
слу ша мо да о ста ту су Ко со ва не ма пре го во ра и да се ми о 
то ме ни шта не пи та мо.“ Али Ни ко лић ов де упа да у про тив-
реч ност. За то што „ни екс пли цит но, ни им пли цит но при зна-
ње Ко со ва“, јед но став но, ни ка ко не иде уз спро во ђе ње свих 
до са да шњих до го во ра, а то сва ка ко пред ста вља утвр ђи ва ње 
гра ни це из ме ђу Ср би је и Ко со ва.13. Под се ти мо да је  Ни ко лић  
у пред из бор ној кам па њи обе ћао да ће уко ли ко бу де мо рао да 
би ра из ме ђу Ко со ва и Ме то хи је и ЕУ- ње гов из бор би ти Ко-
со во и Ме то хи ја. Обе ћао је и да ће он во ди ти пре го во ре, те  да 
ће слу чај Ко сме та вра ти ти под окри ље Ује ди ње них на ци ја. 
Та ко ђе је обе ћао по ни шта ва ње свих пот пи са них спо ра зу ма 

12 Иви ца Да чић, „Хо да мо по тан кој ли ни ји“, ин тер вју, Новости, 29. сеп тем бар 
2012, 2.

13 Уп: Ни ко ла Вр зић, „Гра ни ца Ср би је“, нав. де ло, 14-17.
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из ме ђу Бе о гра да и При шти не. Од све га то га у ствар но сти не-
ма ни шта!

Из лаз је у Устав ном су ду Ср би је. Ко ји тре ба да по кре не 
по сту пак за оце ну устав но сти уред би Вла де Ср би је ко ји ма 
се спро во де бри сел ски до го во ри. Исто вре ме но Ко шту ни ца је 
на ја вио да ће „ДСС од Устав ног су да тра жи ти и да об у ста ви 
спро во ђе ње свих ака та и рад њи ко ји про ис ти чу из ових спо-
ра зу ма док тра је по сту пак оце не устав но сти, да не би на ста ле 
ду го роч не штет не по сле ди це“ спро во ђе ња до го во ра ко ји су 
„про тив у став ни и су прот ни срп ским на ци о нал ним и др жав-
ним ин те ре си ма“. 

На рав но да но ва власт не мо ра да при хва ти сва ки до-
го вор  или пот пис пред став ни ка прет ход не вла сти, већ са мо 
оно што је у скла ду са Уста вом Ср би је и ње ним за ко ни ма 
и оно што је по твр дио срп ски пар ла мент као нај ви ши ор ган 
за ко но дав не вла сти. Ста во ви нај ви ших срп ских функ ци о не-
ра по пи та њу им пле мен та ци је „по стиг ну тих“ до го во ра око 
„тех нич ких“ пи та ња су сто га де фе ти стич ки, по ли тич ки нео-
д го вор ни и на ци о нал но не при хва тљи ви.

Про фе сор Рат ко Мар ко вић, на гла ша ва да но ва власт ап-
со лут но ни је ни у ка квој оба ве зи да спро во ди до го во ре прет-
ход не. Др жа ву оба ве зу ју ме ђу на род ни уго во ри, и то тек ка да 
су по твр ђе ни у На род ној скуп шти ни, а не по ли тич ки до го-
во ри прет ход не вла сти сра чу на ти на то да Ср би ја по сте пе но 
диг не ру ке од Ко со ва и Ме то хи је.

Сма тра ју ћи да је при ме на „тех нич ких“ спо ра зу ма са 
При шти ном про тив у став на и су прот на срп ским на ци о нал-
ним и др жав ним ин те ре си ма, ДСС је под нео зах тев Устав ном 
су ду Ср би је да оце ни за ко ни тост и устав ност уред би Вла-
де Ср би је ко ји ма се при ме њу ју спо ра зу ми из ме ђу Бе о гра да 
и При шти не, до го во ре ни у Бри се лу, тј. кон тро ле гра ни ца, 
ко ри шће ња ка та стар ских књи га и но стри фи ка ци је ди пло ма 
ко је су из да те на Ко со ву.

Та ко ђе, сма тра мо да је по ли тич ки не у те ме ље но и  нео-
д го вор но, а по др жав не и на ци о нал не ин те ре се штет но по-
жу ри ва ти ре ше ње ста ту са Ко сме та у овом тре нут ку. Ола ко је 
да та из ја ва да то мо ра да учи ни ова ге не ра ци ја по ли ти ча ра. 
Ра зу мљи ва је жур ба за пад них ак те ра, мен то ра ко сов ске не-
за ви сно сти, али не и срп ске стра не. Бри сел, на и ме, пра ве ћи 
зам ку за Ср бе, од Бе о гра да не тра жи да при зна Ко со во, ба-
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рем не у овој фа зи. Али тра жи да Ср би ја нор ма ли зу је од но се 
са „Ко со вом“ и да по шту је ње гов те ри то ри јал ни ин те гри тет, 
што под ра зу ме ва да Ко со во ни је у са ста ву Ср би је, те да Ср-
би ја тре ба да се од рек не  сво је та пи је на Ко со во и Ме то хи ју.14 
То је крај ње ли це мер на по ли ти ка ЕУ. Њој ни је ва жна Ср би ја, 
ва жно јој је Ко со во, тј. при о ри тет јој да Ср би ји от ме Ко со во. 
И За пад жу ри да за тво ри ово пи та ње (и у то ме га нео прав да-
но по ма же срп ска власт)ка ко би се из бе гли слич ни се па ра ти-
стич ки зах те ви ди љем Евро пе (Шпа ни ја, Ве ли ка Бри та ни ја, 
Бел ги ја, Фран цу ска, Ита ли ја...). Ти ме би по сти гли да и дру ге 
зе мље ко је још ни су при зна ле Ко со во то ура де, јер се то ме не 
про ти ви ни са ма Ср би ја, што би омо гу ћи ло  да се осло бо ди 
„пут Са ве ту без бед но сти да пре по ру чи Ге не рал ној скуп шти-
ни при јем но ве др жа ве у УН, по што би Ки на и Ру си ја из гу-
би ле раз лог ко ји их је до са да спу та вао, и тре ће, они би на тај 
на чин Ср би ју на те ра ли да бу де још по ни зни ја, још нео т пор-
ни ја у прав цу кре та ња пре ма ЕУ, за то што ли ста зах те ва и 
усло ва Ср би ји ти ме ни је и не би би ла ис цр пље на. На ше да ље 
усту па ње при ти сци ма са За па да би ло би ка та стро фал но за 
на ше све у куп не ин те ре се, јер та хи ме ра, Европ ска уни ја, ни-
је ни ка ква ком пен за ци ја за ту вр сту ка пи ту ла ци је...“15

 Све ово го во ри да би пре го во ре тре ба ло „за мр зну ти“ 
за не ка бо ља вре ме на, има ју ћи у ви ду да моћ За па да на че-
лу са САД ра пид но сла би и да се ја вља ју но ви свет ски цен-
три мо ћи по пут Ру си је и Ки не (али и Бра зи ла, Ин ди је, Ју жне 
Афри ке- ко је са Ру си јом и Ки ном чи не гру па ци ју зе ма ља - 
БРИКС), ко је има ју раз у ме ва ње за бор бу Ср ба за очу ва ње су-
ве ре ни те та и те ри то ри јал ног ин те гри те та, и ко је су спрем не 
да фи нан сиј ски по мог ну Ср би ји; га со вод Ју жни ток пред ста-
вља не са мо еко ном ску ињек ци ју по су ста лој срп ској при вре-
ди, већ  са др жи пер спек ти ву све стра ног ру ско-срп ског са ве-
зни штва, а то је осно ва и за по ти ски ва ње САД/НА ТО-а,  ко је 
на срп ском Ко сме ту пред ста вља из ви ђач ки пункт са да ле ко-
се жним ци љем  ге о стра те шког оп ко ља ва ња Ру си је. То је осу-
је ће но, и то тре ба да има на уму срп ска вла да ју ћа вр ху шка. 
Не тре ба, да кле, гу би ти из ви да да је до шло до про ме не у 
свет ској по ли ти ци, да има зе ма ља ко је су спрем не да, у ме-

14 Ви ди: Вла ди слав Јо ва но вић, „Те ри то ри јал ни ин те гри тет“ по кра ји не је пра ва 
бе сми сли ца“, нав. де ло, 10-14.

15 Вла ди слав Јо ва но вић, исто, 13.
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ри соп стве них ин те ре са, по мог ну Ср би ји, те не ма „ни ка квих 
раз ло га, ни ти оправ да ња да ка пи ту ли ра мо и да се све де мо на 
је дан не моћ ни обје кат ко јим ће дру ги ма ни пу ли са ти, већ да 
би тре ба ло да се вра ти мо се би, да ста не мо на но ге, да вра ти-
мо соп стве но на ци о нал но и др жав но са мо по у зда ње и да као 
та кви бу де мо ин те ре сант ни сви ма, па и За па ду, за јед ни рав-
но прав ну, ми ро љу би ву и кон струк тив ну са рад њу“.16

Да је и на За па ду при сут на свест да је Ру си ја осу је ти ла 
њи хо ве на ме ре и да сво јом енер гет ском ге о по ли ти ком ми ни-
ра евро у ниј ско-аме рич ке про ти вру ске пла но ве, го во ри и чи-
ње ни ца да не ки за пад ни по ли ти ча ри, по пут Ај во ра Ро берт са, 
бив шег бри тан ског ам ба са до ра у Бе о гра ду, за го ва ра ју став да 
тре ба да се ор га ни зу је но ва ме ђу на род на кон фе рен ци ја, не ка 
вр ста но вог Бер лин ског кон гре са ко ји би ста би ли зо вао ре ги-
он, та ко што би се из вр ши ло пре кра ја ње гра ни ца. 

 ИзвештајЕКигреоко„територијалног
интегритетаКосова“

 Плат фор ма Скуп шти не Ср би је о Ко со ву и Ме то хи-
ји тре ба ло је бу де до не се на пре Из ве шта ја ЕК. То би би ло 
по ли тич ки од го вор но, не тре ба оче ки ва ти да ЕУ уме сто нас  
ре ша ва на ше про бле ме. Она их ре ша ва али не у срп ском ин-
те ре су. А у Из ве шта ју ЕК под на сло вом „Од нос пре ма Ко-
со ву“, из ме ђу оста лог пи ше: „...Ви дљи во и одр жи во по бољ-
ша ње од но са је по треб но да би и Ср би ја и Ко со во мо гли да 
на ста ве сво јим пу тем ка ЕУ и да би се из бе гло да јед но дру го 
бло ки ра ју на овом пу ту. Овај про цес би по сте пе но тре ба ло да 
во ди до пу не нор ма ли за ци је од но са из ме ђу Ср би је и Ко со-
ва“.17 Пре ми јер  Да чић до бро  уоча ва да ЕУ од Ср би је тра жи 
да ре ша ва про бле ме на се ве ру Ко со ва по шту ју ћи те ри то ри-
јал ни ин те гри тет Ко со ва. Упр кос све му Да чић ис ти че да нас 
ово „не ће скре ну ти са европ ског пу та“, и  жа ли да је овај по-
тез ЕУ сти гао у нај го рем мо гу ћем тре нут ку и ни је ко ри стан. 
Ово би тре ба ло да зна чи да по тез као та кав ни је из не на дио 
Да чи ћа и Вла ду Ср би је, али је сте ло ше иза бран тре ну так. 
Шта нам све ово го во ри? Мо жда тре ну так и ни је ло ше иза-
бран. Уоста лом Да чић по ко зна ко ји пут обе ћа ва: „Све ће мо 

16 Исто, 14.
17 Пре ма:  Новости, 10. ок то бар 2012, 2.
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учи ни ти да ис пу ни мо оба ве зе ко је има мо, а ко је је пре у зе ла 
прет ход на вла да. Жао ми је што ова кве ства ри ба ца ју сен ку 
на до бре од но се са ми си јом ЕК и мно ге до бре ства ри ко је смо 
за јед но ура ди ли. Ште фан Фи ле, ко ме сар ЕУ за про ши ре ње, 
об ја шња ва да фор му ла ци ја о „очу ва њу те ри то ри јал ног ин те-
гри те та Ко со ва“ не пре ју ди ци ра ста тус већ ука зу је да се ЕК 
про ти ви по де ли Ко со ва“.18 А не про ти ви се по де ли Ср би је! 
Ни је јој бит на це ло ви тост ме ђу на род но при зна те др жа ве, не-
го од мет ну тог де ла ње не те ри то ри је.

 Из ве штај се  по себ но од но си на Ко со во и по себ но на 
Ср би ју, што зна чи да ЕК Ко со во при хва та као по се бан др-
жав ни ен ти тет. Дру гим ре чи ма Из ве штај одво је но тре ти ра 
Ко со во  кад је реч о евро ин те гра ци ја ма, и апе лу је да Ко со во 
и Ср би ја на ста ве ка ЕУ, не оме та ју ћи се ме ђу соб но. Од Ср би је 
се тра жи, по не мач ком (Мер кел) ре цеп ту, да рас пу сти ин сти-
ту ци је на се ве ру Ко со ва, суд, без бед но сне слу жбе, и дру ге 
ин сти ту ци је ко је пред ста вља ју атри бу те срп ске др жа ве. Тра-
жи се, за пра во,  да се Ср би ја до бро вољ но по ву че са сво је те-
ри то ри је и по мог не за о кру жи ва ње ко сов ске не за ви сно сти. 

Огла сио се Во ји слав Ко шту ни ца ко ји  тра жи да Вла да 
Ср би је од ба ци зах тев ЕК да Ср би ја по шту је те ри то ри јал ни 
ин те гри тет Ко со ва „ко ји пред ста вља до са да нај гру бљу по-
ру ку Бри се ла у на сто ја њу да ство ри не за ви сну др жа ву Ко со-
во, и Ср би ја тре ба ја сно да од ба ци та кав зах тев...Не мо же се 
до пу сти ти да европ ске ин те гра ци је  пред ста вља ју ма ску за 
ства ра ње не за ви сног Ко со ва“.19

 Пред став ник ЕК за про ши ре ње Ште фан Фи ле не ће да 
из ба ци од ред ни цу о по што ва њу те ри то ри јал ног ин те гри те та 
Ко со ва. Ње го во обра зло же ње, ко је вре ђа ин те ли ген ци ју по-
ли тич ки пи сме них љу ди, гла си да то не зна чи да се ра ди о др-
жа ви, већ о те ри то ри ји, од но сно да др жа ву не од ре ђу је са мо 
те ри то ри ја. Ово је вр ху нац ли це мер ја, ко је наш по ли тич ки 
врх за сад при хва та. За њих пре го во ри иду да ље -  не ма по-
де ле Ко со ва!Уми ри ла су их обе ћа ња Фи леа да спор на фор-
му ла ци ја о по што ва њу „те ри то ри јал ног ин те гри те та Ко со ва“ 
не зна чи да ЕК ни је ви ше ста ту сно не у трал на, јер те ри то ри-
јал ни ин те гри тет се по ми ње да би се на гла сио став да не ма 
по де ле Ко со ва. Ти ме ни смо пре ју ди ци ра ли ста тус. Све ово 
Фи ле за сни ва на на вод ном ста ву ЕУ из 2005, да не ма по де ле 

18 Исто, 3.
19 Исто
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Ко со ва, што не пи ше ни у јед ном до ку мен ту. Осим то га, не 
сто ји да овим ЕК не на пу шта не у трал ност. Уоста лом за што 
се не по зи ва он да на те ри то ри јал ни ин те гри тет Ср би је, и не 
за у зме став да не ма про тив прав не се це си је, и на тој осно ви да 
се до ђе до при хва тљи вог ре ше ња кроз не ки вид ауто но ми је 
за Ко со во. Ево још јед ног пре ју ди ци ра ња ре ше ња од стра не 
ЕК. „Циљ је да се по стиг не за до во ља ва ју ћа нор ма ли за ци ја 
од но са, ко ја би омо гу ћи ла да ни ко ни ког не бло ки ра на пу ту 
ка ЕУ, и ово тре ба да узме у об зир и по ло жај жи те ља се ве ра 
Ко со ва“-ре као је Фи ле.20 Дру гим ре чи ма од Ср би је се оче ку-
је да „ре ша ва ју ћи пи та ње на се ве ру, по шту је те ри то ри јал ни 
ин те гри тет Ко со ва. То ЕК  не ма ман дат да чи ни. Јер Ко со во 
је про тек то рат УН. Пре ми јер Иви ца Да чић је  при хва тио Фи-
ле о во об ја шње ње. А ствар сто ји друк чи је. „Ка да се од вас 
тра жи да по шту је те не чи ји те ри то ри јал ни ин те гри тет, и ви 
на то при ста не те, то за пра во зна чи да сте при зна ли да та те-
ри то ри ја ни је део ва ше зе мље....Овим пи та њем Бе о град мо ра 
вр ло па жљи во да се по за ба ви, ка ко не би упао у но ве европ-
ске зам ке око Ко со ва“.21

 На сед ни ци од бо ра за Европ ске ин те гра ци је у Скуп-
шти ни Ср би је Сло бо дан Са мар џић је пред ло жио Фи леу да, 
због нор мал них од но са и да љих пре го во ра, Бри сел из о ста ви 
фра зу о те ри то ри јал ном ин те гри те ту из Стра те ги је за про-
ши ре ње. Фи ле је на то од го во рио: „Не ће мо из о ста ви ти ту 
фра зу за то што чвр сто ве ру је мо да је те ри то ри ја је дан од еле-
ме на та и ни је од лу чу ју ћи фак тор др жав но сти“.22

По во дом „те ри то ри јал ног ин те гри те та Ко со ва“ огла ша-
ва се и пред сед ник Ни ко лић; он по на вља ман тру прет ход не 
вла сти да „Европ ска уни ја не ма ал тер на ти ву за на шу др жа ву, 
али да од Бри се ла оче ку је искре ност“. Тра жи од ЕК да „из-
ба ци реч „ин те гри тет“ јер она  по свим прав ним ту ма че њи-
ма по вла чи и су ве ре ни тет Ко со ва и да, уме сто то га, пи ше 
„по што ва ње те ри то ри је Ко со ва“ (Ни ко лић не по ми ње пу ни 
на зив Ко со во и Ме то хи ја). Он сма тра  да је из ме на фор му ла-
ци је ма ли ко рак за на ста вак ди ја ло га на нај ви шем ни воу. Од 
из ме не фор му ла ци је, ме ђу тим, не ће би ти ни шта јер се ра ди, 
не о за јед нич кој де кла ра ци ји, не го о из ве шта ју ЕК. Ко ли ко 

20 „Пре го во ри иду да ље, не ма по де ле Ко со ва“, Новости, 12. ок то бар 2012, 2.
21 То мас Флај нер, „Бри сел пре ко ра чио пра во“, исто. То мас Флај нер је бив ши 

са вет ник срп ске вла де за пре го во ре са При шти ном.
22 „Не ма бри са ња спор ног тек ста“, исто
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је ЕК не у тра лан ме ди ја тор го во ри и то да је Ште фан Фи ле, 
по сле са стан ка са Ха ши мом Та чи јем, из ја вио да је Сту ди ја 
из во дљи во сти ве ли ки ко рак за Ко со во на пу ту за ЕУ и да би 
Ко со во мо гло за по че ти пре го во ре о ССП по чет ком сле де ће 
го ди не“.  Још је дан до каз да ЕУ тре ти ра Ко со во као за се бан, 
од Ср би је одво јен ен ти тет. Овим је Бри сел по ко зна ко ји пут 
Ср би ју ста вио пред ди ле му-Ко со во или ЕУ. При том  из ЕК 
сти же упо зо ре ње: „Би ло ко је ре ше ње ко је је јед но стра но или 
је ре зул тат упо тре бе си ле би ло би не при хва тљи во“. Под се ти-
мо да је ЕУ  за жму ри ла на оба ока кад су Шип та ри јед но стра-
но и на сил но про гла си ли не за ви сност Ко со ва. Са да зах те ва 
да се то  пре го во ри ма, мир но и де мо крат ски  при хва ти.

ПодршкаКлинтоновеиЕштонове
косовскојнезависности

Убр зо су и по сла ни ци Скуп шти не са мо про гла ше не др-
жа ве Ко со во усво ји ли ре зо лу ци ју ко јом се „по др жа ва про цес 
ре ша ва ња про бле ма из ме ђу две ју не за ви сних и су ве ре них 
др жа ва, Ко со ва и Ср би је, у ин те ре су нор ма ли за ци је од но-
са из ме ђу њих, по бољ ша ња жи во та гра ђа на и уна пре ђе ња 
европ ске аген де за обе др жа ве и за ре ги он“, на гла ша ва ју ћи 
да би „ ди ја лог и ње го ви ре зул та ти тре ба ло да бу ду у скла ду 
са су ве ре ни те том Ко со ва, ме ђу на род ним су бјек ти ви те том, 
те ри то ри јал ним ин те гри те том и уну тра шњим-је дин стве ним 
устав ним по рет ком Ко со ва“, те да  ће „спо ра зу ми про це са 
нор ма ли за ци је од но са из ме ђу две ју др жа ва би ти ра ти фи ко-
ва ни од стра не Скуп шти не Ре пу бли ке Ко со ва“. По сле усва ја-
ња ова кве ре зо лу ци је, спе ци јал ни пред став ник ЕУ на Ко со ву 
Са му ел Жбо гар из ја вио је да је две во де ће да ме евро а тлант ске 
ди пло ма ти је, Ке трин Ештон и Хи ла ри Клин тон, по др жа ва ју.

Та чи је ву ре зо лу ци ју о су ве ре ном и не за ви сном Ко со ву 
ко је пре го ва ра са „су сед ном“ Ср би јом по здра ви ли су Хи ла-
ри Клин тон и Ке трин Ештон, ко је су до шле у Ср би ју, ка ко 
су ис ти ца ли нај ви ши срп ски зва нич ни ци, не да вр ше при ти-
сак, не го да по др же Ср би ју у ње ној евро у ниј ској по ли ти ци. 
Та по др шка од но си ла се на пр вен стве но на по др шку Ср би је 
да „нор ма ли зу је од но се“ са Ко со вом. У При шти ни је Хи ла-
ри Клин тон ре кла и ка ко за ми шља ту нор ма ли за ци ју од но-
са.„Про ти ви мо се сва ком раз го во ру о про ме ни гра ни ца или 
по нов ном отва ра њу пи та ња  не за ви сно сти Ко со ва. О то ме не 
мо же би ти раз го во ра.“ И до да ла: „За ме не, мо ју по ро ди цу и 
за мо је аме рич ке су гра ђа не, то је ви ше од спољ но по ли тич ког 
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пи та ња. То је лич но пи та ње.“ Ка трин Ештон је до да ла да ће 
у са стан ци ма Бе о гра да и При шти не ко ји сле де, ЕУ „те сно са-
ра ђи ва ти“ са САД. Да кле, шта зна чи „нор ма ли за ци ја од но са“ 
Ср би је и Ко со ва? Зна чи пре све га пре го во ре око мо да ли те та 
ус по ста вља ња ове не за ви сно сти.23 .  

КонструкцијаозаједничкојинтеграцијиуЕУ

 И док аме рич ки и евро у ниј ски зва нич ни ци отво ре но 
са оп шта ва ју да Ср би ја и Ко со во пред ста вља ју два ен ти те та 
ко ји тре ба да ус по ста ве „до бро су сед ске и при ја тељ ске од но-
се“, те да „јед но дру го не бло ки ра ју на одво је ном пу ту ка ЕУ“, 
с тим да Ср би ја уки не сво је ин сти ту ци је на се ве ру Ко сме та и 
по мог не „Ко со ву“ да за о кру жи сво ју др жав ност, и  да га нај-
по сле при зна, на ши зва нич ни ци у свом са мо за ва ра ва њу по-
ку ша ва ју ту чи ње ни цу да са кри ју од јав но сти, па и од са мих 
се бе. На јед ном их је опио је дан но ви  тер мин -  „за јед нич ке 
ин те гра ци је у ЕУ“. Та ко је пре ми јер Да чић дао сле де ћу скан-
да ло зну из ја ву: „Не ће мо при зна ти ова ко про гла ше ну не за ви-
сност Ко со ва, али учи ни ће мо све да нор ма ли зу је мо од но се с 
При шти ном ра ди за јед нич ке ин те гра ци је у Европ ску уни ју.“ 
Шта ово зна чи?  Мо жда да се у ЕУ ин те гри шу за јед но др жа ва 
Ср би ја и др жа ва Ко со во! 

Ми ни стар спољ них по сло ва Ко со ва Ен вер Хо џај, уз са-
гла сност САД и зва нич ни ка ЕУ ис ти че: „Пи та ња као што су 
не за ви сност, су ве ре ни тет, ме ђу на род ни су бјек ти ви тет, уну-
тра шње устав но уре ђе ње су за тво ре не те ме јед ном за увек. 
Али, за нас је ва жно да у про це су нор ма ли за ци је од но са пр ви 
циљ бу де га ше ње иле гал них без бед но сних струк ту ра, по ли-
ци је и па ра ми ли тар них фор ма ци ја на се ве ру Ко со ва, и све до 
ме ђу соб ног при зна ња, што би тре ба ло да бу де ко нач на фа за 
нор ма ли за ци је од но са две не за ви сне и су ве ре не др жа ве.“ Хо-
џај ис ти че да је Ке трин Ештон већ до го во ри ла та кву аген-
ду пред сто је ћих раз го во ра Та чи ја и Да чи ћа, на пр вом ме сту 
укла ња ње иле гал них без бед но сних струк ту ра и по ли ци је са 
се ве ра, па све до учла ње ња Ко со ва у ме ђу на род не ор га ни за-
ци је. По ме ну то је и отва ра ње кан це ла ри ја за ве зу у При шти-
ни и Бе о гра ду. За сад су то офи ци ри за ве зу. 

ЕУСрбијиотимаКосовоиМетохију
анедајеништа

23 Пре ма: Ни ко ла Вр зић, „Де сант на Бе о град“, Печат, 2. но вем бар 2012,  8.
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Сло бо дан Са мар џић, пот пред сед ник ДСС-а, ка же да 
смо „у прет ход на два ме се ца ви де ли да да на шња вла да на-
ста вља исти по сао прет ход не вла де“ (и још: „По сто ји пу но 
са кри ве них, чуд них, го то во иле гал них рад њи у ве зи са овим 
ди ја ло гом, иако се на сва  уста  го во ри да ће би ти тран спа-
рент но. Ово је збу њи ва ње јав но сти“ .Во ји слав Ко шту ни ца је 
оце нио да је ЕУ „пот пу но не по же љан, не при хва тљив и при-
стра сан по сред ник у ди ја ло гу Бе о гра да и При шти не“. „ЕУ 
нас бом бар ду је пре ко сво јих зва нич ни ка, до ла зи ли они из 
Бер ли на, Лон до на, Бри се ла...са ста вом да је то пи та ње ре ше-
но и да нас на кра ју пу та че ка фор мал но при зна ње не за ви сно-
сти, а пре то га пот пу на нор ма ли за ци ја од но са из ме ђу Ко со ва 
и Ср би је“.24

Ак ту ел на срп ска власт се, као и прет ход на, опре де ли-
ла за крај ње не из ве стан и не си гу ран тзв. евро у ниј ски пут и 
то у вре ме ка да је по љу љан  сам кон цепт ЕУ, а мно ге др жа-
ве чла ни це су у те шкој еко ном ској кри зи. Власт се пот пу но 
нео прав да но од ре кла прин ци па по ли тич ке не у трал но сти, и 
окре ну ла се ЕУ ко ја од Ср би је тра жи не про це њив усту пак за 
обе ћа ње да ће мо жда, јед ном ући у ЕУ. Та кав  услов ни јед на 
др жа ва на све ту не би при хва ти ла. И то не ће би ти крај усло-
вља ва ња, спи сак отво ре них пи та ња би ће про ши рен,би ће ту 
мно го „до бро су сед ских“и „при ја тељ ских“ бло ка да на пу ту 
Ср би је ка ЕУ. По го то во кад у ЕУ уђе Хр ват ска, ту су на ре-
ду мно га пи та ња од пра ва по врат ни ка, ме ђу соб них ту жби за 
ге но цид, пи та ње гра ни ца, нај зад  при зна ње Ко со ва... Окре ни 
обр ни, Ср би ја свој евро у ниј ски „бе зал тер на тив ни“ пут пла ћа 
Ко со вом и Ме то хи јом. 

„Тре ба ло би – ис ти че Жи ва дин Јо ва но вић, бив ши ми-
ни стар спољ них по сло ва СРЈ, „де ло ва ти и ве ро ва ти да је 
мо гу ће да низ зе ма ља у до глед ној бу дућ но сти по ву че сво ја 
при зна ња. За блу де, уце не, ко руп ци је ни су стра не по ја ве у 
ме ђу на род ним од но си ма“.  Јо ва но вић да ље ука зу је да тре ба 
вра ти ти 230.000 Ср ба и дру гих не- Ал ба на ца, ре кон стру и-
са ти 150 цр ка ва и ма на сти ра. Про те ра ни Ср би са Ко сме та  
пред ста вља ју нај ве ћи ху ма ни тар ни про блем у Евро пи да нас. 
Срп ска власт не чи ни до вољ но на по врат ку Ср ба на Ко смет. 
„У од но су Евро пе, САД, Ка на де и не ких дру гих раз ви је них 
зе ма ља пре ма пра ву ра се ље них Ср ба на сло бо дан, без бе дан 
и до сто јан ствен по вра так огле да се су шти на њи хо ве по ли ти-
ке пре ма Ср би ји и срп ском на ро ду. Ср би ја би тре ба ло да ле ко 

24 Пре ма:  Новости, 20. ок то бар 2012, 2.
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ак тив ни је да се ан га жу је на ре ша ва њу овог про бле ма и то 
ка ко пу тем би ла те рал них кон та ка та са од но сним зе мља ма, 
та ко и пре ма ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма из си сте ма УН-а 
и ОЕБС-а... Стра те ги јом би тре ба ло про гла си ти мо ра то ри јум 
на да ље от пла те кре ди та за Ко со во и Ме то хи ју до ре ше ња 
пи та ња ста ту са у скла ду са Ре зо лу ци јом СБ УН 1244... На-
ста вља њем от пла та Ср би ја би и да ље ин ди рект но фи нан си-
ра ла про тив у став ну, се па ра ти стич ку власт у При шти ни“.25

Ме ђу на род но пра во је наш кључ ни прин цип. Ср би ја 
по зи вом на ме ђу на род но пра во шти ти свој те ри то ри јал ни 
ин те гри тет. Про цес по де ле Ко сме та опа сан је јер се ти ме на-
ру ша ва ово на че ло ме ђу на род ног пра ва, па би се исто пи та ње 
(по де ле) по ста ви ло у Ра шкој обла сти, Вој во ди ни итд.

Во ји слав Ко шту ни ца ис ти че да власт тре ба да пре ки не 
по губ ни про цес европ ских ин те гра ци ја, јер Евро па усло вља-
ва Ср би ју етап ним при зна њем Ко со ва.  За то Ср би ја мо ра да 
се окре не очу ва њу др жав них и на ци о нал них ин те ре са. „По-
треб но је суспендоватиССПкојинаносиекономскуштету
ипрогласитиполитичкунеутралносткакобисмосарађива
лисасвимдржавама.Морасеставититачканаевропске
интеграције...Или се поштује територијални интегритет
СрбијеилитериторијалниинтегритетКосова.Једнодруго
искључује.НужноједаСрбијајачаинституцијенаКосову,
анедаихукидакакотражиБрисел.Инајзад,ЕУсетолико
показалакаопристраснаупреговорима,да јепосталане
пожељнаинекредибилна.Затосепреговориморајуврати
тиуокриљеСБУН....Погрешнојехрлитинатепреговореу
Брисел.ДржавабитребалодасачекадаУставнисудСрби
јенајпреодлучиопретходнимспоразумимасаПриштином,
штојепредложиоДСС.Усвакомслучајупреговориоста
тусусенемогунаметнутиуоквиримакојенамећеЕУ.Циљ
најављених преговора је даСрбија постепено одустане од
Косова.Причаостатусумогућајесамосанепристрасним
посредником,атојеСБУН“.26

Сма тра мо да Ср би ја и срп ски на род у це ли ни сво ју 
спољ но по ли тич ку ори јен та ци ју тре ба да усме ре пре ма Ру-
си ји и да свој „ма ли ча мац ве же за ве ли ки ру ски брод“, јер 
Ср би ја се у са да шњој кон сте ла ци ји све та, и на кон  ду хов ног, 
мо рал ног, еко ном ског, ге о по ли тич ког сло ма у ра ту за „ју го-

25 Жи ва дин Јо ва но вић, „Ср би ја има ја сну прав ну по зи ци ју“, Печат, ин-
тер вју и са ла Љи ља на Бог да но вић, 2. но вем бар 2012, 24.

26 Во ји слав Ко шту ни ца, „Клоп ка Евро пе тест за власт“, Новости,  6. 
ок то бар 2012, 2-3.
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сло вен ско на сле ђе“,  не мо же одр жа ти као по ли тич ки и вој но 
не у трал на др жа ва.

MomciloSubotic

KOSOVOANDEUROPEANUNION
–NewGovernmentandOldDilemma–

Summary

Inthispaperauthoranalyzedanissueofannouncedpoliti
calplatformforKosovoandMetohija(KiM)underlininga fact
thatdelayofitsrevealingwasunjustifiable.Theauthoranalyzed
possiblemodelsofautonomythatSerbiangovernmentmightoffer
toKosovoAlbanians.Theauthoralsocriticallyanalyzednegotia
tionsbetweenDacicandTaciregardingsocalledtechnical,but
inrealitycrucialpoliticalissuessuchasintegratedmanagement
ofaborderbetweenSerbiaandKosovo.InECReportregarding
SerbiaandKosovothereemergedatermregarding„respectof
territorialintegrityofKosovo“,whichimpliesthattheEUcauses
Serbia for gradual (in stages) recognition of Kosovo. This is
provedbystatementsofAmericanStateSecretaryHillaryClinton
whoopenlyunderlinedthatsheopposedtheissueofachangeof
thebordersandreopeningoftheissueofrecognitionofKosovo.
TheAmericanpoliticswassupportedbytheEUHighRepresen
tative forForeignAffairsCatherineAshton.Theauthorclaims
thatSerbiaunjustifiablygaveupaprincipleofpoliticalneutrality
andturnedtotheEuropeanUnionwhichdemandsfromSerbia
apriceless concession forapromise thatperhapsoneday she
might join theEU.Suchconditionwouldnotbeacceptable for
anystateintheworld.TheEUcauses(demandsfrom)Serbiato
recognizeKosovoinstages.
Key Words: Serbia, Kosovo and Metohija, EU, Report of EC,

„territorialintegrityofKosovo“,politicsofcondi
tioning

Литература

Вр зић Ни ко ла, „Гра ни ца Ср би је“, Печат,  28. сеп тем-
бар 2012.



МомчилоСуботић КОСОВОИЕВРОПСКАУНИЈА

236

Вр зић Ни ко ла, „Де сант на Бе о град“, Печат, 2. но вем-
бар, 2012.

Да чић Иви ца, „Хо да мо по тан кој ли ни ји“, Новости, 29. 
сеп тем бар 2012.

Јо ва но вић Вла ди слав, „Те ри то ри јал ни ин те гри тет“ по-
кра ји не је пра ва бе сми сли ца“, Печат, 26. ок то бар 
2012.

Јо ва но вић Жи ва дин, „Ср би ја има ја сну прав ну по зи ци-
ју“, Печат, 2. но вем бар 2012.

Ко шту ни ца Во ји слав, „Клоп ка Евро пе тест за власт“, 
Новости, 6. ок то бар 2012.

Кра сни ћи М., „Не ма ми ра на Бал ка ну без са мо о пре де-
ље ња Ал ба на ца“, Борба, 16. март, Бе о град, 1993. 

Кра сни ћи Шкељ зен,  СамоопредељењеАлбанацауне
насиљу  изградња националног идентитета на
спрамСрбасукобилидијалог, Су бо ти ца, 1994.

Новости, 10. 11, 12, 18, 20. ок то бар 2012, 2. но вем бар 
2012.

Ну шић Бра ни слав,  Косово.Описземљеинарода, Про-
све та, Бе о град, 1986.

Су бо тић Мом чи ло, „Оти ма ње Ко со ва и Ме то хи је у 
про це су ра ср бљи ва ња Бал ка на“, Националниинте
рес, 3/2009, ИПС, Бе о град, 2009.

 Су бо тић Мом чи ло, Идентитетигеополитичкаствар
ностСрба, ИПС, Бе о град, 2012.

Сте пић Ми ло мир, Косово и Метохија. Постмодерни
геополитичкиексперимент, ИПС, Бе о град, 2012.

Тер зић Сла вен ко, „Ко со во и Ме то хи ја и но ве стра те гиј-
ске гра ни це. Ве ли ка Ал ба ни ја и „про дор на Ис ток“, 
Националниинтерес, 1/2006. ИПС, Бе о град, 2006.

Ћо сић До бри ца,  Косово, Но во сти, Бе о град, 2004.
Ча во шки Ко ста, Расрбљивање, Но ви Сад, 2011.Р

Resume

Governmentwassupposedtoannounceitsplanregarding
KosovoandMetohija incompliancewithNationalAssemblyof
theRepublicofSerbia,justlikeithadbeenthecasewithformer
Resolutions regardingKosovoandMetohija in thepast,before
theReportofEuropeanCommisionandcertainlybeforethestart
ofnegotiationsbetweenthestategovernmentandprovisionalin
stitutions inPristina. Some politicians in opposition think that
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there is noPlatformatall (DragoljubMicunovic) and that the
governmenthasbeendeceivingusall; theothers think that the
Platformmakesnosenseanymore,afterthestartofnegotiations
betweenBelgradeandPristinaandrecognitionofallprevious
agreements (Slobodan Samardzic). There have been reports in
themediathattheSerbiangovernmenthasbeenanalyzingsev
eralmodelsofautonomyforKosovoAlbaniansandSerbsinthe
northofKosovo,suchasSouthTyrol inItalyandEpen inBel
gium.

Currentgovernmentsharesthesamestancewithprevious
one,basedonaslogan:“BothKosovoandEU”,notaccepting
theopinionofoppositionandanumberofintellectualsthatthese
twoissuesexcludeeachother.Anddespitethefactthatitisbe
comingmoreobviousthatforEuropeitismoreimportanttosteal
KosovofromSerbiathanSerbiabecomingastatememberofthe
EuropeanUnion.Accordingtosomepoliticiansinopposition,the
negotiationsbetweenBelgradeandPristinaregardingsocalled
technicalissues,thathavebeenstartedintheinterim,areillegiti
mate,becausetherewasnocompliedplatformregardingthemin
theParliament.Whatisparticularlyworryingregardingsurvival
ofKiMwithinSerbiaisthestanceoftherulingcoalitioncommit
tedtothepathtotheEuroUnion“withoutalternative”tohaveput
inpracticeallagreementsthatformergovernment(B.Stefanovic)
madewiththeprovisionalinstitutionsofKosovoandMetohija.
Thewordisaboutsubstantialpoliticalissuessuchasintegrated
bordermanagement (IBM) between Serbia andKosovo,which
implies thatstepbystepKosovo isseparating fromSerbiaand
the Serbian government is conditioned by theEU to recognize
Kosovoinstages.

In the Report of the European Commission regarding
Kosovothereisexactlyonesuchprovisionon„respectofterrito
rial integrityofKosovo“whichSerbianside interpretedasun
acceptablelegalviolenceagainst territorial integrityofSerbia.
StefanFule, theEuropeanCommissioner for Enlargement and
EuropeanNeighbourhoodPolicyexplainedthattheformulation
of„preservationofterritorialintegrityofKosovo“doesnotpre
judgethestatusbutshowsthattheECisnotopposedtodivision
ofKosovo.“ThereforetheEUisnotopposedtodivisionofSerbia!
Accordingtoittheintegrityofaninternationallyrecognizedstate
isnotimportant,buttheintegrityofasecedingpartofitsterri
tory.

TheReportseparatelyrelatestoKosovoandseparatelyre
lates toSerbia,which implies that theECacceptsKosovoasa
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separatestateentity.Inotherwords,theReportseparatelytreats
KosovowhenitcomestotheEurointegrationsandappealsthat
KosovoandSerbiacontinueontheirwaytotheEU,withoutin
terferingwitheachother.AccordingtoGerman(Merkel)recipe,
itisrequiredfromSerbiatodissolveinstitutionsinthenorthof
Kosovo,theCourt,securityagenciesandotherinstitutionsthat
represent attributes of Serbian state. It is in fact required that
Serbia voluntarily withdraws from its own territory and helps
completingindependenceofKosovo.

Provisional institutions in Pristina, socalled Taci’s gov
ernmentmadeitsownDeclarationonsovereigntyandindepen
dentKosovoanditsrelationswithSerbia.ThisDeclarationwas
supportedbyHillaryClintonandCatherineAshton.Clinonsaid
thattheUSAisopposedtoanytalkregardingthechangeofthe
bordersorreopeningoftheissueofindependenceofKosovoand
addedthatforher,herfamily,Americancitizensitismorethana
foreignpolicyissue,underliningthatforheritisapersonalissue.
CatherineAshtonpromiseda closer cooperationwith theUSA
regardingtheBelgradePristinameetings.

Therefore,whatdoesitmean„normalizationofrelations“
between Serbia andKosovo? Itmeans, above all, negotiations
regardingmodalityofestablishmentofthisindependence.

Ithasbecomemore thanobvious thatSerbiafinallymust
makeadecision:KosovoortheEU,becausetheWesternpower
fulpeopemadehertofacethisdilemma.Serbiaoughttoputan
endtotheEuropeanintegrationsandturntopreservationofthe
stateandnationalinterestsrelyingonRussia,China,Indiaand
otherstatesintheworldthatareprovenadvocatesofrespectfor
international lawanddemocraticpoliticalorder,butprimarily
relyingonRussia,becauseSerbsandRussiansareethnically,lin
guisticallyandreligiouslycloseSlavicpeople.27

 

27 Unfortunately former Serbian government imposed sanctions to Belorussia which 
are prolonged up to 2013 and new government did it to Syria and Iran, which in 
total is harmful for Russia and Serbo-Russian relations and this implies that new 
government in Serbia, too, has turned its back to Russia.

 Овај рад је примљен 24. октобра 2012. године а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 20. децембра 2012. године.
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