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ПРЕДСЕДНИКОВАПЛАТФОРМА

Pо сле ду го на ја вљи ва не Плат фор ме о Ко со ву и Ме то хи ји Вла да 
Ср би је је до не ла два до ку мен та, за сно ва на на плат фор ми пред-

сед ни ка То ми сла ва Ни ко ли ћа ко ја је про гла ше на тај ним до ку мен-
* Виши научни сарадник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира 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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том. То су Ре зо лу ци ја о КиМ и ње но Обра зло же ње. То је је да на е ста 
ре зо лу ци ја о Ко со ву и Ме то хи ји од из би ја ња срп ско-ал бан ског су-
ко ба. Пред сед ни ко ва Плат фор ма, ме ђу тим до жи ве ла је кључ не из-
ме не у об ли ку „убла жа ва ња оштрих иви ца“, што је иза зва ло мно ге 
не до у ми це у ве зи са овим до ку мен ти ма и по ли ти ком „и ЕУ и Ко со-
во“, као и оштро не го до ва ње по ли тич ких пр ва ка ко смет ских Ср ба. 

Пред сед ник Ни ко лић је ду го на ја вљи вао сво ју плат фор му, и 
пре ње ног обе ло да њи ва ња из вр шио мно ге кон сул та ци је нај пре са 
спољ ним цен три ма мо ћи, пре вас ход но за пад ним, а за тим и са во де-
ћим на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма, Срп ском пра во слав ном цр квом 
и СА НУ. СПЦ и СА НУ су све срд но по др жа ле пред сед ни ков по ли-
тич ки кон цепт; док нам ре ак ци је за пад них цен та ра на са му плат-
фор му ни су по зна те. На и ме, о пред сед ни ко вој Плат фор ми, као и о 
до не се ној Ре зо лу ци ји о КиМ, ин сти ту ци је ЕУ упор но ћу те, и у пр-
ви план ис ти чу „на ста вак ди ја ло га Бе о гра да и При шти не и им пле-
мен та ци ју по стиг ну тих спо ра зу ма“. У том сми слу са пу но по хва ла 
го во ре о ра ду но ве вла да ју ће ко а ли ци је у Ср би ји.

Не мо же мо да од мах не уочи мо јед ну нео бич ност: на и ме, 
пред сед ни ко ву плат фор му За пад ни је од ба цио, а све срд но су је по-
др жа ле СА НУ и СПЦ. То у тре нут ној кон сте ла ци ји ни је ло гич но.1) 
Или је мо жда За пад знао да ће Вла да мо ди фи ко ва ти пред сед ни ко-
ву плат фор му и до не ти не шко дљи ву ре зо лу ци ју. За пад тра жи са мо 
„де ла“. И то ре дом: од им пле мен та ци је до са да шњих до го во ра , а 
за тим рас пу шта ње ин сти ту ци ја др жа ве Ср би је на се вер ном Ко сме-
ту, зах тев Ко со ва да уђе у УН, тј. да га Ср би ја у то ме не спре ча ва, 
као и да га не спре ча ва у ње го вом пу ту ка ЕУ, и нај зад да Ср би ја 
пот пи ше са Ко со вом прав но-оба ве зу ју ћи спо ра зум о до бро су сед-
ским од но си ма. То су усло ви ко ји се све че шће чу ју у кру го ви ма 
ЕУ за до би ја ње да ту ма за от по чи ња ње пре го во ра о учла ње њу. Тра-
жи да кле ди ја лог Бе о гра да и При шти не ко јим ће се ану ли ра ти и 
Плат фор ма и Ре зо лу ци ја. Али да ви ди мо шта са др жи пред сед ни ко-
ва, пр во бит на, плат фор ма.

Пред сед ник се у Плат фор ми по зи ва на Устав Ср би је и Ре зо-
лу ци ју 1244 СБ УН, у ко ји ма се КиМ тре ти ра ју као са став ни и 
нео ту ђи ви део Ре пу бли ке Ср би је. Он пред ла же об је ди ња ва ње тзв. 

1) Кад је пред сед ник Ни ко лић за тра жио по моћ СА НУ око Ко со ва и Ме то хи је, при ча се 
да је ака де мик Бећ ко вић од го во рио да је сад пре ка сно, јер Вла да сво јом по ли ти ком 
им пле мен та ци је до го во ра сво јих прет ход ни ка са При шти ном, уве ли ко спро во ди по ли-
ти ку не за ви сног Ко со ва. Осим то га о пред сед ни ко вој плат фор ми се ни је рас пра вља ло 
на Скуп шти ни СА НУ, већ је са мо по др жа ла од пе то ри це чла но ва Из вр шног од бо ра.
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тех нич ког и по ли тич ког ди ја ло га, тј. тра жи је дин стве но ре ше ње за 
КиМ. Плат фор ма по ла зи од ста но ви шта: „ништаниједоговорено
доксвениједоговорено“.Друк чи је ре че но,Ни ко лић тра жи да се 
убу ду ће не за кљу чу ју пар ци јал ни до го во ри у окви ру тех нич ког ди-
ја ло га, јер би они во ди ли сла бље њу пре го ва рач ке по зи ци је Ср би је 
и ре зул ти ра ли буи про ме ном ста ња на те ре ну у ко рист са мо про гла-
ше не др жа ве Ко со во.

Кључ не тач ке пред сед ни ко ве плат фор ме сво де се на: ус по ста-
вља ње За јед ни це срп ских оп шти на (ЗСО); ус по ста вља ње спе ци-
јал ног ста ту са за се о ске ен кла ве у ко ји ма Ср би и дру ги не ал бан-
ци чи не ве ћин ско ста нов ни штво; уго вор на за шти та по се да СПЦ; 
прав на га ран ци ја за по вра так ра се ље них ли ца са Ко со ва и Ме то-
хи је и њи хо вих по то ма ка; од ре ђи ва ње Ко со ва у ње го вом нај ви шем 
прав ном ак ту ( не ка же се ко јем) као де ми ли та ри зо ва не зо не; ус по-
ста вља ње прав них ме ха ни за ма ко ји би оне мо гу ћи ли до но ше ње од-
лу ка пре гла са ва њем у пи та њи ма ко ја за ди ру у над ле жност ЗСО-а и 
пра ва срп ског и дру гог не ал бан ског ста нов ни штва на КиМ; трај но 
ре ша ва ње имо вин ских пра ва.

То ми слав Ни ко лић се у сво јој Плат фор ми пре вас ход но ба ви 
пи та њем Ср ба на КиМ, пи та њем њи хо вог оп стан ка, као и оп стан ка 
овог де ла срп ске др жа ве. Оту да је ра зу мљи во што се не упу шта у 
уну тра шњу ор га ни за ци ју остат ка КиМ на ко јем Ал бан ци чи не ве-
ћи ну. У том сми слу пот пу но је су ви шна и ре че ни ца ко јом Ни ко лић 
пред ла же по де лу Ко со ва и Ме то хи је на не ко ли ко ре ги о на од ко јих 
би је дан био срп ски ( ЗСО). Он у Плат фор ми ин си сти ра на „очу ва-
њу це ло ви то сти др жав не те ри то ри је и су ве ре ни те та Ср би је као о 
ду го роч ном др жав ном и на ци о нал ном ци љу“, али се не ка же да ли 
Ко со во и Ме то хи ја у це ли ни чи ни је дин стве но би рач ко те ло Ср би-
је или та кво те ло чи не са мо гра ђа ни ЗСО и у се о ским ен кла ва ма 
за јед но са гра ђа ни ма Ср би је без остат ка Ко со ва и Ме то хи је. Јер ако 
је Ко со во и Ме то хи ја са став ни део би рач ког те ла Ср би је, оно та да 
уче ству је у фор ми ра њу и ра ду др жав них ор га на Ср би је...2)

ЗСО је кључ на иде ја пред сед ни ко ве Плат фор ме. Ра ди се да кле 
о срп ској ауто но ми ји у окви ру ауто ном ног Ко со ва, ко ји је са став ни 
део Ср би је. Иде ја ЗСО је сво је вр стан од го вор на при ти сак ЕУ и За-
па да, пре вас ход но Не мач ке, на тзв. па ра лел не ин сти ту ци је на се ве-
ру Ко со ва. ЗСО би пред ста вља ла те ри то ри јал ну ауто но ми ју Ср ба у 
че ти ри се вер не оп шти не (Се вер на Ми тро ви ца, Зу бин По ток, Зве-

2) Проф. др Рат ко Мар ко вић, „Пред сед ни ко ва Плат фор ма“, Печат, 11. ја ну ар 2013, 12.
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чан и Ле по са вић) ), али и „дру ге оп шти не са ве ћин ским срп ским 
и ма њин ским ста нов ни штвом“, по пут Гра ча ни це, Штрп ца, Го ре.... 
Та за јед ни ца има ла би из вр шно ве ће, скуп шти ну и сво ју по ли ци ју 
као део по ли циј ских сна га КиМ.

Ауто но ми ја би има ла и из вор не над ле жно сти у про све ти, 
здрав ству, спор ту, кул ту ри, ин фор ми са њу, за шти ти жи вот не сре-
ди не, про стор ном пла ни ра њу, по љо при вре ди, шу мар ству, во до-
при вре ди, ру дар ству, фи скал ној по ли ти ци и фи нан си ја ма. Све ове 
обла сти мо гле би до пун ски да се фи нан си ра ју из бу џе та Ср би је.

Пред ви ђе на су и ту жи ла штва у пр вом сте пе ну, а су до ви би од-
лу чи ва ли у спо ро ви ма о основ ним лич ним од но си ма, пра ви ма и 
оба ве за ма гра ђа на. Ауто ном на по ли ци ја би ла би део по ли циј ских 
сна га Ко со ва, али би де ло ва ла „под ауто ри те том“ Из вр шног ве ћа 
ЗСО.

Ауто ном на за јед ни ца са мо стал но од лу чу је о из гле ду свог гр ба, 
за ста ве и хим не.

ЗСО би са чи ња ва ла Скуп шти на, као пред став нич ки ор ган од-
лу чи ва ња и Из вр шно ве ће, што го во ри о др жав ним еле мен ти ма 
срп ског ен ти те та. Пред сед ни ко ва Плат фор ма не утвр ђу је де таљ ни-
ју струк ту ру ор га на ЗСО-а, већ то пре пу шта по ли тич ком ди ја ло гу.

Са ма Скуп шти на АП КиМ би се са сто ја ла из два до ма, у ко-
јој би гор њи дом пред ста вљао Дом ре ги о на и вер ских за јед ни ца, а 
до њи дом би био Дом гра ђа на. У До му гра ђа на би срп ско и не ал-
бан ско ста нов ни штво би ло за сту пље но у скла ду са га ран то ва ним 
кво та ма и из бор ним ре зул та ти ма. 

ЗСО, иако те ри то ри јал но одво је на, би ла би по ли тич ки и функ-
ци о нал но по ве за на са срп ским се о ским ен кла ва ма, ко је би ужи-
ва ле спе ци јал ни ста тус, пра во на ло кал ну са мо у пра ву у основ ним 
по ли тич ким и еко ном ским пи та њи ма. То се од но си на ор га не уну-
тра шњих по сло ва, су до ве у пр вом сте пе ну, као и над ле жно сти у 
обла сти обра зо ва ња, здрав стве не за шти те и дру го. Ве о ма те шко 
је за ми сли ти ка ко и ко ли ко би се оства ри ва ла ова срп ска ло кал на 
са мо у пра ва, те ри то ри јал но одво је на од ЗСО-а, у не при ја тељ ском 
ал бан ском окру же њу. Ауто но ми ја пред ви ђа не по сред ну са рад њу 
ор га на ЗСО са ор га ни ма Ре пу бли ке Ср би је , као и пра во на до пун-
ско фи нан си ра ње из бу џе та Ср би је. Би ла би дво стру ко га ран то ва-
на- нај ви шим прав ним ак том Ко со ва и јав ном де кла ра ци јом пред-
став ни ка ме ђу на род не за јед ни це. 
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Кад је реч о за шти ти пра ва и по се да СПЦ на Ко со ву у Плат-
фор ми је као при мер на ве ден Ла те ран ски уго вор, за кљу чен 1929. 
из ме ђу па пе и др жа ве Ита ли је. Ка ко ис ти че про фе сор Рат ко Мар-
ко вић, ово по ре ђе ње са пап ском др жа вом ни је аде кват но, осим ако 
се не по ла зи од ста ва да је Ко со во др жа ва. „Јер, Ла те ран ски уго вор 
је ме ђу др жав ни уго вор, за кљу чен из ме ђу Ва ти ка на и Ита ли је. Њи-
ме се при зна је вр хов на ду хов на и све тов на власт па пе над др жа вом 
ва ти кан ског гра да (Ва ти ка ном)...И кад би СПЦ на Ко со ву има ла 
та кав ста тус, то го во ри о ње ном дво ја ком прав ном по ло жа ју-јед ног 
у Ср би ји без Ко со ва, дру гог на Ко со ву“.3) Ни пред став ни ци СПЦ, 
од но сно Од бор за КиМ Све тог ар хи је реј ског си но да, не при хва-
та ју ус по ста вља ње уго вор ног од но са са из ме ђу СПЦ и вла сти у 
При шти ни, сма тра ју ћи да би то зна чи ло при зна ва ње ко сов ске не за-
ви сно сти и ње не вла де. Про то је реј ста вро фор др Ве ли бор Џо мић, 
из Прав ног са вет Ми тро по ли је цр но гор ско-при мор ске, сма тра да 
ни срп ски (Ни ко ли ћев) пред лог за фор ми ра ње дво до ме Скуп шти-
не АП КиМ, са до мом ре ги о на и вер ских за јед ни ца ни је у скла ду 
са Уста вом Ср би је, јер је у су прот но сти са одво је но шћу др жа ве и 
цр кве.

Плат фор ма пред ви ђа да Ко со во и Ме то хи ја сво јим нај ви шим 
ак том бу де од ре ђе но као де ми ли та ри зо ва на зо на, у ко јој би као 
је ди на ле гал на на о ру жа на фор ма ци ја би ла Ко сов ска по ли ци ја и 
Ауто ном на по ли ци ја ЗСО-а, као њен са став ни део. Де ми ли та ри зо-
ва ни ста ту са Ко со ва га ран то ва ле би вој не сна ге ЕУ, Ср би је и Ал-
ба ни је.

У свом обра ћа њу јав но сти Ни ко лић је из ме ђу оста лог ис ти цао: 
„... Све што би смо ура ди ли ис под ни воа ре зо лу ци је не би би ло до-
бро за Ср би ју“, те да ни Вла да ни пар ла мент, па ни опо зи ци ја не 
ви де Ко со во као не за ви сну др жа ву и да се то не ће про ме ни ти. Ко-
со во ви ди мо ис кљу чи во по Уста ву Ср би је. Бу ду ћи пре го во ри ће да 
про из ве ду и за кон о КиМ ко ји про ис ти че из Уста ва...“4) 

Пре ми јер Иви ца Да чић, та ко ђе по ла зи од ста ва да Ср би ја ни-
ка да не ће при зна ти јед но стра но про гла ше ну не за ви сност Ко со ва, и 
ис ти че: „Наш циљ је ствар ње пред у сло ва да срп ска за јед ни ца бу де 
у мо гућ но сти да ја ча, раз ви ја се, жи ви у ми ру и си гур но сти ис ти чу-
ћи по себ ност у од но су на цен трал ну при штин ску власт“, те до дао 
да др жав ни до ку мен ти пред ла жу ор га ни за ци ју жи во та на ших су-

3) Проф. др Рат ко Мар ко вић, исто, 11.
4) Пре ма: П. Ва си ље вић, „Је дин ство за од бра ну Ко со ва“, Новости, 10. ја ну ар 2013. 2.
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на род ни ка у окви ру Ко со ва ко је ни је ме ђу на род но при зна то. Ви ди-
мо, да кле, да пре ми јер Да чић те жи ште ста вља на мир, си гур ност 
и са мо ста лан раз ви так „срп ске за јед ни це“( Да чић не ка же срп ског 
на ро да што је устав на де фи ни ци ја) на Ко со ву ко је ни је ме ђу на род-
но при зна то. Он при то ме ка же да ће са Ке трин Ештон раз го ва ра ти 
о срп ским ин сти ту ци ја ма на Ко со ву и по себ но сти „срп ске за јед ни-
це“, те да ће на осно ву плат фор ме пред ло жи ти да се уки не па ра-
ли за па ра ле ли зма ин сти ту ци ја, не ди ра ју ћи у те ри то ри ју КиМ по 
Ре зо лу ци ји 1244. Дру гим ре чи ма, Да чић ин си сти ра на из на ла же њу 
ре ше ња за срп ске ин сти ту ци је на се ве ру Ко со ва ко је ће за до во љи-
ти обе стра не , и ор га не ПИС и Ср бе са се ве ра. При том је упи тао: 
„чи је ће да бу ду ин сти ту ци је на се ве ру Ко со ва, ако не ин сти ту ци је 
Ср би је.

Да чић ис ти че и да је Ср би ја спрем на и на но ве уступ ке у пре-
ва зи ла же њу по те шко ћа у од но си ма из ме ђу срп ског и ал бан ског 
на ро да. Не на во де ћи ко је и ка кве. Раз го ва ра ће мо о све му осим о 
при зна ва њу не за ви сног Ко со ва....Пре кид ди ја ло га био би као да 
пу ца мо са ми се би у но гу, јер би то пре ки ну ло европ ске ин те гра ци-
је. Оту да, па ра лел но са ди ја ло гом у Бри се лу, Ср би ја же ли да до би је 
датумза по че так пре го во ра са ЕУ. Као мо тив ула ска у ЕУ Да чић 
на во ди оп шти и еко ном ски ин те рес Ср би је.

Пре ми јер је за тим до дао да Плат фор ма оста је др жав на тај на, 
да се не би уна пред от кри ва ли сви ци ље ви пре го во ра. Јер, Да чић 
до да је: „Где сте ви де ли да се са не ким пре го ва ра, а да му уна пред 
ка же те шта же ли те да по стиг не те? Па, Сло вен ци и Хр ва ти су се 
по ла де це ни је за кли ња ли у брат ство и је дин ство, а у ства ри су те-
жи ли не за ви сно сти. Не ма ве зе са здра вим ра зу мом да об ја вљу је мо 
шта нам је ко нач ни циљ“. Ова из ја ва пре ми је ра је при лич но збу-
њу ју ћа, а још је не при ме ре ни је не ка кво по ре ђе ње са Сло вен ци ма 
и Хр ва ти ма.5)

ВЛАДИНАРЕЗОЛУЦИЈА

На сед ни ци Скуп шти не Ср би је, ко ја је одр жа на 13. ја ну а ра 
1013, Вла да Ср би је је под не ла Ре зо лу ци ју и ње но Обра зло же ње 
ко јим је из вр ше но „убла жа ва ње иви ца“ прет ход не плат фор ме. Ни-
ко лић је про чи тао ста во ве из Плат фор ме ко је вла да ни је хте ла да 
увр сти у Ре зо лу ци ју. Ука за ће мо на два та ква ста ва: „Вла да Ре пу-

5) Исто, 3.
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бли ке Ср би је ће у ци љу за шти те др жав них ин те ре са у да љим до го-
во ри ма са ПИС у При шти ни по ла зи ти од то га да сва ко ре ше ње, би-
ло оп штег или не ког по себ ног пи та ња (...) мо ра да бу де у скла ду са 
Уста вом Ре пу бли ке Ср би је и Ре зо лу ци јом СБ УН 1244“. И дру ги: 
„У окви ру тзв. тех нич ког ди ја ло га за обла сти енер ге ти ке и те ле ко-
му ни ка ци ја, ко ји је услов за от по чи ња ње пре го ва рач ког про це са са 
ЕУ, вла да не ће омо гу ћи ти про ме ну ста ња на те ре ну у ко рист ПИС, 
сла бље ње пре го ва рач ке по зи ци је Ср би је у по ли тич ком ди ја ло гу на 
ви со ком ни воу и по тен ци јал ну де ста би ли за ци ју без бед но сних при-
ли ка“.6)

Ка да је ДС (Го ран Бог да но вић ) под нео аманд ман ко јим по др-
жа ва пр во бит ну Ни ко ли ће ву плат фор му, што је ли чи ло на ве ли ки 
по ли тич ки обрт, али су де мо кра те овај по тез об ја шња ва ли на ме ром 
да „ис те ра на чи стац“ вла да ју ћу ко а ли ци ју и на те ра је да обе ло да-
ни ко ју Плат фор му при хва та, да ли пр во бит ну или не ку про ме ње-
ну. „Ми смо ап со лут но и ре зо лут но про тив пр во бит не Плат фор ме 
пред сед ни ка Ни ко ли ћа ко ју су по др жа ли ко сов ски Ср би“, ( Плат-
фор ма ко ју су по др жа ли СПЦ и Из вр шни од бор СА НУ, М.С.) ис та-
као је пред сед ник По сла нич ког клу ба ДС Бо ри слав Сте фа но вић, а 
за тим до дао: Јав ност је збу ње на и има пра во да зна ко ју Плат фор му 
усва ја Скуп шти на; а у ко га ће дру гог гра ђа ни да се по у зда ју да их 
за сту па, ако не у ДС?“7)

Сте фа но вић ов де из но си очи глед ну по ли тич ку и ло гич ку про-
тив реч ност, да су де мо кра те про тив плат фор ме ко ју по др жа ва ју 
ко сов ски Ср би, и да је ди но њи ма гра ђа ни ве ру ју. На кон што је Да-
чић обе ло да нио Плат фор му (дру гу, из ме ње ну) ДС је по ву као свој 
аманд ман. 

Сте као се ути сак да је Вла ди Ср би је ва жна би ло ка ква ве ћи-
на, за или про тив Плат фор ме, за или про тив на став ка ди ја ло га са 
При шти ном и при сту па ња ЕУ. То са мо по се би го во ри о по љу ља-
ној евро у ниј ској по ли ти ци вла да ју ће ко а ли ци је. Ка да је реч о Плат-
фор ми, тј. Ре зо лу ци ји, од но сно ње ном Обра зло же њу, још увек ни је 
ја сно за што и ка ко је до шло до му ње ви те про ме не пред сед ни ко ве 
Плат фор ме и ње ног „убла жа ва ња иви ца“.

 Ре зо лу ци ја о Ко со ву и Ме то хи ји са др жи увод ни део или пре-
ам бу лу у ко јем се из ме ђу оста лог на во ди зна чај ко је АП КиМ има ју 
у по ли тич ком, еко ном ском, без бед но сном,кул ту ро ло шком, иден ти-

6) Пре ма: Ни ко ла Вр зић, „Ср би ја до Ја ри ња, Ко со во до Њу јор ка“, Печат, 18. ја ну ар 2013, 
9.

7) Из ја ва Бо ри сла ва Сте фа но ви ћа но ви на ри ма у хо лу Скуп шти не Ср би је
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тет ском и ду хов ном сми слу за Ре пу бли ку Ср би ју; за др жав ни и на-
ци о нал ни циљ очу ва ња це ло ви то сти др жав не те ри то ри је, омо гу ћа-
ва ње бо љег жи во та за све гра ђа не при сту па њем Европ ској уни ји, 
те де мо граф ски опо ра вак; по ла зи се од то га да сва ко ре ше ње за 
КиМ мо ра да бу де у скла ду са Уста вом Ре пу бли ке Ср би је и Ре-
зо лу ци је СБ УН 1244; при хва та ју се и по твр ђу ју ста во ви из свих 
ре зо лу ци ја, де кла ра ци ја и од лу ка На род не скуп шти не Ре пу бли ке 
Ср би је о КиМ, као и од лу ке Ге не рал не скуп шти не и СБ УН ; те 
ука зу је на нео п ход ност ши рег ин сти ту ци о нал ног, на уч но-ака дем-
ског и по ли тич ког ис ку ства сте че ног то ком два ве ка раз во ја но во-
ве ков не срп ске др жав но сти.. на оства ри ва њу овог на ци о нал ног и 
др жав ног ци ља... 

Ре зо лу ци ја На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је о основ ним 
прин ци пи ма за по ли тич ке раз го во ре са ПИС на Ко со ву и Ме то хи ји 
са др жи се дам та ча ка. У тач ки 1. Скуп шти на на осно ву По ли тич-
ке плат фор ме утвр ђу је основ не прин ци пе за по ли тич ке раз го во ре 
са ПИС у При шти ни, Ре пу бли ка Ср би ја, у скла ду са ме ђу на род-
ним пра вом, Уста вом и во љом гра ђа на, не при зна је и ни ка да не ће 
при зна ти јед но стра но про гла ше ну не за ви сност Ко со ва (а); да ље се 
на во ди да је „циљ раз го во ра ства ра ње усло ва за срп ску за јед ни цу 
и све дру ге на ци о нал не за јед ни це на Ко со ву и Ме то хи ји, ко ји ма 
се га ран ту је си гур ност и пу на за шти та људ ских пра ва. Вла да ће 
зах те ва ти за шти ту свих за јем че них пра ва Ср би ма на Ко со ву и Ме-
то хи ји, пра во на по вра так, имо вин ска пра ва, као и ра све тља ва ње 
суд би не не ста лих ли ца као и „да пра ти суд ске про це се окри вље них 
за по чи ње но ет нич ко на си ље над Ср би ма“ (б); Вла да је овла шће на 
да на ста ви са им пле мен та ци јом већ по стиг ну тих до го во ра и спо-
ра зу ма са пред став ни ци ма ПИС у При шти ни, те да „у на став ку ди-
ја ло га о ре ша ва њу тех нич ких и по ли тич ких пи та ња са пред став ни-
ци ма ПИС у При шти ни и пред став ни ци ма ме ђу на род не за јед ни це 
бу ду ће спо ра зу ме по сти же у скла ду са ста во ви ма и основ ним ци-
ље ви ма ове ре зо лу ци је, на сто је ћи да се са пред став ни ци ма ПИС у 
При шти ни по стиг не све у куп ни до го вор“(в); све над ле жно сти ко је 
као ре зул тат пре го во ра бу ду по ве ре не ПИС у При шти ни би ће по-
твр ђе не устав ним за ко ном и пре не те ор га ни ма АП КиМ, у скла ду 
са Уста вом, за ко ни ма и дру гим про пи си ма Ре пу бли ке Ср би је (г); 
ови раз го во ри тре ба да до при не су бо љем жи во ту гра ђа на, ми ру и 
ста бил но сти иевропскојбудућностиСрбијеирегиона (д); ови до-
го во ри са пред став ни ци ма ПИС у При шти ни, тре ба да се од ви ја ју 
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уз кон стан тан ди ја лог са пред став ни ци ма Ср ба са Ко со ва и Ме то-
хи је (ђ).

У тач ки 2. на во ди се да ће пре го во ри те жи ти из на ла же њу спо-
ра зум ног и све о бу хват ног ре ше ња за КиМ, што би би ла чвр ста 
осно ва за из град њу трај ног ми ра и без бед но сти за све љу де ко ји 
жи ве на про сто ру ју жне срп ске По кра ји не. 

У тач ки 3. Ре пу бли ка Ср би ја ис ти че спрем ност на до дат не 
уступ ке (не ка же се ко је и ка кве) ра ди пре вла да ва ња тре нут ног ста-
ња у од но си ма из ме ђу срп ског и ал бан ског на ро да.

У тач ки 4. ис ти че се зна чај ко ји би ко сов ско ре ше ње има ло за 
„убрзанеинтеграцијечитавогрегионаЗападногБалканауЕвроп
скуунију“.

У тач ки 5. Ре зо лу ци је Скуп шти на зах те ва од Вла де да је ре-
дов но из ве шта ва о раз во ју до га ђа ја, то ку раз го во ра са пред став-
ни ци ма ПИС у При шти ни у ве зи са Ко со вом и Ме то хи јом, као и о 
спро во ђе њу ов де утвр ђе них ци ље ва, ак тив но сти и ме ра за за шти ту 
су ве ре ни те та, те ри то ри јал ног ин те гри те та и устав ног уре ђе ња Ре-
пу бли ке Ср би је. 

Тач ка 6. на во ди да је Ре зо лу ци ја оба ве зу ју ћа за све др жав-
не ор га не и ор га ни за ци је, и она мо же би ти из ме ње на са мо но вом 
скуп штин ском ре зо лу ци јом.

У тач ки 7. пи ше да ће ре зо лу ци ја би ти об ја вље на у „Слу жбе-
ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“. 

Уз Ре зо лу ци ју до не се но је и Обра зло же ње. Оно са др жи устав-
ни основ, раз ло ге за до но ше ње ре зо лу ци је, фи нан сиј ска сред ства и 
раз ло ге за до но ше ње ре зо лу ци је по хит ном по ступ ку. Ука за ће мо на 
не ке раз ло ге за до но ше ње ове ре зо лу ци је, на оне ко ји се не на ла зе 
у Ре зо лу ци ји. Та ко се ка же да је Ре пу бли ка Ср би ја у до са да шњем 
то ку по ли тич ког про це са, упр кос и на кон не ле гал не јед но стра но 
про гла ше не не за ви сно сти Ко со ва, сво јим по ступ ци ма пру жи ла 
ПИС у При шти ни огра ни че ни прав ни и ме ђу на род ни су бјек ти ви-
тет и ле ги ти ми тет, те да раз го во ри тре ба да бу ду во ђе ни о пре ва зи-
ла же њу ин сти ту ци о нал них па ра ле ли за ма на под руч ју АП КиМ, не 
за ди ру ћи у пи та ње ме ђу на род ног и др жав но-прав ног ста ту са ПИС 
у При шти ни. Циљ је ус по ста вља ње ор га на вла сти на под руч ју По-
кра ји не ко ји би би ли при зна ти од свих стра на укљу че них у про цес 
и ус по ста вља ње чвр стих прав них и по ли тич ких га ран ци ја на ни-
воу По кра ји не и ме ђу на род не за јед ни це за по ли тич ка, те ри то ри-
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јал на и дру га пра ва на ци о нал них за јед ни ца на чи та вом под руч ју 
По кра ји не.

Да ље се ка же да Ре пу бли ка Ср би ја по себ но ин си сти ра на:
 А) ус по ста вља њу Ауто ном не за јед ни це срп ских оп шти на на 

КиМ ко ју би чи ни ле те ри то ри јал на ауто но ми ја че ти ри оп шти не 
се вер ног Ко со ва и Ме то хи је и дру ге оп шти не са ве ћин ским срп-
ским и ма њин ским ста нов ни штвом (нпр. Гра ча ни ца, Штрп це, Го ра 
итд.), за сно ва не на по себ ном Ста ту ту о ауто но ми ји ЗСП на КиМ и 
јем че не Уста вом По кра ји не и јав ном де кла ра ци јом пред став ни ка 
ме ђу на род не за јед ни це укљу че них у про цес . 

Из вор не над ле жно сти и еле мен ти уну тра шњег уре ђе ња Ауто-
но ми је за јед ни це срп ских оп шти на на КиМ би ће уса гла ше ни кроз 
по ли тич ки ди ја лог. У Обра зло же њу Ре зо лу ци је Ре пу бли ка Ср би-
ја сма тра да срп ска ауто но ми ја под ра зу ме ва из вор не над ле жно сти 
у обла сти ма: про све те (основ ног, сред њег и ви со ког школ ства); 
здрав ства (сви ни вои здрав стве не за шти те); спор та; кул ту ре; јав ног 
ин фор ми са ња; за шти те жи вот не сре ди не, кре и ра ње и спро во ђе ње 
по ли ти ке жи вот не сре ди не и одр жи вог раз во ја; про стор ног пла ни-
ра ња, по љо при вре де; шу мар ства; во до при вре де; ло ва и ри бо ло ва; 
пра во су ђа (ту жи ла штва у пр вом и суд ства у пр вом и дру гом сте пе-
ну, су до ви на под руч ју Ауто ном не за јед ни це срп ских оп шти на на 
КиМ би ли би ус по ста вље ни за ко ни ма на ни воу По кра ји не, али би 
спо ра зу мом ко ји про ис тек не из по ли тич ког про це са би ло утвр ђе но 
да за кон мо ра да пред ви ди ме ха ни зам пу тем ко јег гра ђа ни Ауто-
ном не за јед ни це срп ских оп шти на пре ко сво јих пред став ни ка ути-
чу на из бор и са став су до ва. Ови су до ви од лу чи ва ли би у спо ро ви-
ма о основ ним лич ним од но си ма, пра ви ма и оба ве за ма гра ђа на на 
под руч ју ЗСО; уну тра шњих по сло ва (Ауто ном на по ли ци ја би ла би 
у фор мал ном сми слу део по ли циј ских сна га КиМ, а функ ци о ни са ла 
би под ауто ри те том Из вр шног ве ћа Ауто ном не за јед ни це срп ских 
оп шти на на КиМ, на те ри то ри ји Ауто но ми је и у скла ду са овла-
шће њи ма ко ја су де фи ни са на за ко ни ма у са гла сно сти са нај ви шим 
прав ним ак том АП КиМ и Ста ту том Ауто ном не за јед ни це срп ских 
оп шти на на КиМ); ру дар ства; енер ге ти ке; те ле ко му ни ка ци ја; тр го-
ви не и еко ном ске по ли ти ке; из вр шно ве ће има ис кљу чи ву над ле-
жност у пи та њи ма тр го ви не и ор га ни за ци је сај мо ва на те ри то ри ји 
Ауто ном не за јед ни це срп ских оп шти на;фи скал не по ли ти ке и фи-
нан си ја; је дин стве ни ре ги стри при вред них дру шта ва, дру штев но-
по ли тич ких ор га ни за ци ја и вер ских за јед ни ца; ор га ни Ауто ном не 
за јед ни це срп ских оп шти на има ли би Уста вом АП КиМ га ран то ва-
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ну мо гућ ност не по сред не са рад ње са ор га ни ма Ре пу бли ке Ср би је, 
као и пра во на до пун ско фи нан си ра ње из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је; 
Ауто ном на за јед ни ца срп ских оп шти на има ла би пра во да од лу чу је 
о из гле ду и упо тре би сво јих сим бо ла (гр ба, за ста ве, хим не), док је 
за ко ном на ни воу По кра ји не уре ђе на упо тре ба сим бо ла По кра ји-
не, као и за јед нич ка упо тре ба сим бо ла По кра ји не и те ри то ри јал не 
ауто но ми је; Ауто ном на за јед ни ца срп ских оп шти на има Скуп шти-
ну Ауто ном не за јед ни це и Из вр шно ве ће Ауто ном не за јед ни це ко је 
би вр ши ле по сло ве из де ло кру га За јед ни це утвр ђе не Ста ту том;.

Б)ус по ста вља ње спе ци јал ног ста ту са за се о ске ен кла ве у ко ји-
ма Ср би и дру ги не ал бан ци чи не ве ћин ско ста нов ни штво, и евен-
ту ал но Го ра уко ли ко ово под руч је не же ли да уђе у са став Ауто-
ном не за јед ни це срп ских оп шти на на КиМ; по ла зну осно ву при-
ли ком од ре ђе ња ове те ри то ри је има ла би ет нич ка струк ту ра ко ја је 
по сто ја ла пре ет нич ког чи шће ња; из вор не над ле жно сти од но си ле 
би се на струк ту ру ор га на уну тра шњих по сло ва за да та под руч ја, 
пра во су ђе у пр вој ин стан ци, про све ту, здрав ство, као и пи та ња ко ја 
за ди ру у област основ них по ли тич ких и еко ном ских пра ва; спо ра-
зу мом мо же би ти утвр ђе но да под руч ја спе ци јал ног ста ту са по је-
ди не од ових над ле жно сти вр ше у са рад њи са ор га ни ма Ауто ном-
нне за јед ни це срп ских оп шти на, у скла ду са за ко ни ма и про пи си ма 
ко ји ва же у По кра ји ни.

В) ус по ста вља ње по себ ног уго вор ног од но са из ме ђу Срп ске 
пра во слав не цр кве и ПИС у При шти ни; Овим уго во ром, ко ји би 
тре ба ло да узме у об зир ис ку ства из ста ту са РКЦ у Ита ли ји, тре ба-
ло би да бу де утвр ђе на ме ђу на род но ва лид на га ран ци ја за објек те 
СПЦ, цр кве не по се де и де ло ва ње СПЦ на под руч ју По кра ји не; де-
та љи тре ба да бу ду уса гла ше ни са пред став ни ци ма СПЦ;

Г) да у Уста ву АП КиМ бу де пред ви ђе на трај на га ран ци ја за 
по вра так ли ца ра се ље них са Ко со ва и Ме то хи је и њи хо вих по то ма-
ка на осно ву по ли тич ког ре ше ња усво је ног пре го во ри ма; по треб но 
је усва ја ње За ко на о по врат ку на ни воу По кра ји не; по треб но је на 
те ри то ри ји Ауто ном не за јед ни це срп ских оп шти на на КиМ , обез-
бе ди ти усло ве за одр жив по вра так;

Д)ре зул тат пре го во ра мо ра да бу де ства ра ње ефи ка сног прав-
ног и ор га ни за ци о ног ме ха ни зма ко ји би омо гу ћио укљу чи ва ње 
пред став ни ка срп ског и дру гог не ал бан ског ста нов ни штва у рад и 
од лу чи ва ње свих ин сти ту ци ја и ор га на вла сти АП КиМ, без ма јо-
ри за ци је од стра не ал бан ских пред став ни ка у тим ин сти ту ци ја ма 
и ор га ни ма вла сти; Срп ска стра на пред ла же по де лу АП КиМ на 
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не ко ли ко ре ги о на, од ко јих би је дан за се бан пред ста вља ла Ауто-
ном на за јед ни ца срп ских оп шти на на КиМ; Срп ска стра на пред-
ла же фор ми ра ње дво до ме Скуп шти не АП КиМ, у ко јој би гор њи 
дом пред ста вља ло Дом ре ги о на и вер ских за јед ни ца, а до њи дом 
би био Дом гра ђа на; у скла ду са овим пред ло гом, у До му ре ги о на 
и вер ских за јед ни ца би сви ре ги о ни и глав не вер ске за јед ни це би ли 
рав но прав но за сту пље ни, а у До му гра ђа на би срп ско и не ал бан ско 
ста нов ни штво би ло за сту пље но у скла ду са га ран то ва ним кво та ма 
и из бор ним ре зул та ти ма; пред се да ва ју ћи јед ног од два до ма, као и 
пот пред сед ник дру гог од два до ма, тре ба ло би да бу ду пред став ни-
ци срп ског и не ал бан ског ста нов ни штва за ко је се из ја сни ве ћи на 
пред став ни ка иза бра них из ре до ва срп ског и не ал бан ског ста нов-
ни штва у том до му; мо ра ју по сто ја ти ме ха ни зми ко ји би оне мо-
гу ћи ли пре гла са ва ње у пи та њи ма ко ја ди рект но за ди ру у над ле-
жно сти Ауто ном не за јед ни це срп ских оп шти на на КиМ и пра ва 
срп ског и не ал бан ског ста нов ни штва у АП КиМ;

Е) имо вин ска пи та ња мо ра ју да бу ду трај но ре ше на у скла ду 
са ва же ћим ме ђу на род ним кон вен ци ја ма..., а сва ка ко ра ди ус по ста-
вља ња прав не си гур но сти и ста бил ног по слов ног и ин ве сти ци о ног 
окру же ња на те ри то ри ји АП КиМ.

У под на сло ву Фи нан сиј ска сред ства сто ји да за про во ђе ње ове 
ре зо лу ци је ни су по треб на до дат на фи нан сиј ска сред ства.

У под на сло ву Раз ло зи за до но ше ње ре зо лу ци је по хит ном по-
ступ ку, ка же се да је то учи ње но „ка ко би се, у што кра ћем ро ку, 
за у зе ли ста во ви и опре де лио да љи пра вац де ло ва ња др жав них ор-
га на и дру гих јав них чи ни ла ца по том пи та њу и ти ме спре чи ло 
на сту па ње штет них по сле ди ца по рад ор га на и ор га ни за ци ја“. 8)

Ре зо лу ци ја је при хва ће на убе дљи вом ве ћи ном од 175 гла со ва, 
про тив је би ло 19 по сла ни ка из ДСС и Бо ри слав Пе ле вић, док је 
ЛДП ра ни је иза шао из са ле. 

РЕЗОЛУЦИЈАНИЈЕУСКЛАДУСПЛАТФОРМОМ

Да Ре зо лу ци ја ни је у скла ду са плат фор мом ко ју им је Ни ко лић 
ра ни је пред ста вио, ука за ли су пред сед ни ци оп шти на са се ве ра Ко-
со ва у отво ре ном пи сму пред сед ни ку Ни ко ли ћу. То се по себ но од-
но си на део плат фор ме у ко јем су „по себ но по др жа ни ста во ви да се 
не по сти жу пар ци јал ни до го во ри са при вре ме ним ин сти ту ци ја ма 

8) Сајт Вла де Ре пу бли ке Ср би је http://www.srbija.gov.rs/
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са мо у пра ве у При шти ни у окви ру та ко зва ног тех нич ког ди ја ло га и 
став да ни шта ни је до го во ре но док све ни је до го во ре но“. Јер на ста-
вак пре го во ра на тех нич ком ни воу и им пле мен та ци ја по стиг ну тих 
до го во ра пред ста вља-ка ко ис ти чу срп ски пред став ни ци са се ве ра 
КиМ- ин ди рект но при зна ва ње не за ви сно сти та ко зва не ре пу бли ке 
Ко со во. По себ ну за бри ну тост срп ски пред став ни ци са се ве ра КиМ 
ис ка зу ју за ин сти ту ци је на се ве ру КиМ, јер су оне глав ни га рант 
оп стан ка Ср ба на КиМ; та мо где не ма срп ских ин сти ту ци ја не ма 
ни Ср ба. Сто га они зах те ва ју да сва ка евен ту ал на бу ду ћа про ме на 
плат фор ме бу де уса гла ше на са пред став ни ци ма Ср ба са КиМ. 

Да нас је сва ком ја сно да по ли ти ка Европ ске уни је пре ма Ср-
би ји , ко ју дик ти ра моћ на Не мач ка, од Ср би је тра жи да: уга си све 
ин сти ту ци је др жа ве Ср би је на КиМ; да не бло ки ра не за ви сно Ко-
со во на ње го вом пу ту ка ЕУ ( Ко со во је у фа зи из ра де сту ди је о 
из во дљи во сти), да са тим не за ви сним Ко со вом пот пи ше прав но 
оба ве зу ју ћи спо ра зум о до бро су сед ским од но си ма, да по мог не Ко-
со ву да по ста не чла ни ца УН... Јер, шта зна че бри сел ски до го во ри 
о ин те гри са ном упра вља њу гра ни цом, или ко сов ско др жа вљан ство 
за Ср бе на КиМ. Уоста лом, и кад би смо до би ли да тум за по че так 
пре го во ра о ула ску у ЕУ, да ли су сви ови уступ ци ко ји зна че уру-
ша ва ње на ци о нал ног и др жав ног иден ти те та, вред ни то га да ле ког 
и не из ве сног ци ља. 

У пред из бор ној кам па њи То ми слав Ни ко лић је обе ћао да ће 
пи та ње Ко со ва и Ме то хи је вра ти ти под окри ље УН. Да нас ви ди мо 
да је то би ло ла жно обе ћа ње, јер је ак ту ел на по ли тич ка вр ху шка 
су ви ше сра сла са бри сел ским и ва шинг тон ским еста бли шмен том. 
Ина че, Ни ко ли ће ва иде ја је са свим ло гич на, јер је наш не по сред-
ни ко смет ски стр мо глав по чео ка да је Та дић ко сов ско пи та ње из-
ме стио из УН и ста вио га под па тро нат Еулек са, ка да је 9. сеп-
тем бра 2010. за ме нио Је ре ми ће ву ре зо лу ци ју у УН сво јом, тач ни је 
ва шинг тон ском и бри сел ском, ко ји ни су ни шта дру го до гло бал ни 
шип тар ски ло би. Њи хов циљ је при во ле ти Ср би ју да при зна и при-
хва ти про тив у став ну се це си ју Ко со ва. Иако то ни је ни ло гич но ни 
оправ да но, али но ва власт је на ста ви ла по ли ти ку ста ре; при хва ти-
ла је све пре го во ре бив ше вла сти (Бо ри слав Сте фа но вић) са пред-
став ни ци ма ко сов ских Ал ба на ца, прав да ју ћи то, пот пу но не у те ме-
ље но, на вод ном озбиљ но шћу др жа ве Ср би је; по том је при сту пи ла 
им пле мен та ци ји ИБМ; да би се за тим Да чић по чео, као ра ван с 
рав ним, са ста ја ти са Та чи јем, а он да и, под при ти ском евро а тлант-
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ских по кро ви те ља, про но си ти при чу о при стан ку Ср би је да под не-
ким усло ви ма до пу сти Ко со ву сто ли цу у УН; за то вре ме Ср би ја би 
мо ра ла да се од рек не сво јих ин сти ту ци ја на се ве ру КиМ, а све ово 
тре ба ло би да се по твр ди у су сре ту Ни ко ли ћа и Aтифете Ја хја га. 

Пре ми јер Да чић је при знао да ЕУ вр ши при ти сак на Ср би ју да 
Ко со ву не пра ви смет ње око члан ства у УН. Ре као је из ме ђу оста лог 
да је: „Ср би ја отво ре на и за то пи та ње, као и за сва оста ла, ка ко би 
се сва пи та ња ре ши ла у пот пу но сти“, те да је „за Ср би ју не при хва-
тљи во би ло ка кво пар ци јал но ре ше ње уко ли ко не ма све о бу хват ног 
до го во ра. Ако не ма ре ше ња о ста ту су илу зор но је раз го ва ра ти о 
УН“. Иза ове скан да ло зне из ја ве пре ми је ра, мо жда се кри је Да чи-
ће ва иде ја о по де ли Ко со ва и Ме то хи је, а мо жда је у пи та њу не што 
мно го го ре-пот пу но пре да ва ње Ко со ва Шип та ри ма. Ва шинг тон и 
Бри сел су у свом сце на ри ју на мет ну ли и тзв. офи ци ре за ве зу, што 
по све му ли чи на ус по ста вља ње ди пло мат ских од но са Ср би је и 
Ко со ва, за о би ла зним пу тем. Усле ди ли су зах те ви из ДСС-а због 
„Да чи ће ве ка пи ту лант ске по ли ти ке“, да пре ми јер под не се остав ку. 
На све ово, као и на про ме ну соп стве не плат фор ме, пред сед ник 
Ни ко лић је не у вер љи во и сла бо ре а го вао, да је „не при хва тљи во“ 
да Ко со во до би је сто ли цу у УН. Ни ко лић ни је ре а го вао на про ме ну 
плат фор ме, и има се ути сак да је све то уна пред до го во ре но.9)

На све ове сла бо сти и „ко ле ба ња“ срп ске вла сти хит но ин тер-
ве ни шу из Бри се ла и Ва шинг то на , по го то во из Бер ли на, при ти-
ском и но вим уце на ма. Овог пу та учи нио је то не мач ки ам ба са дор 
у Бе о гра ду, Хајнц Вил хелм. Вил хелм је отво ре но са оп штио: „По-
ред по вла че ња из па ра лел них ин сти ту ци ја, ва жно је и да Ср би ја 
пре ста не да бло ки ра Ко со во да по ста не члан ни за европ ских и ме-
ђу на род них ин сти ту ци ја...И члан ство Ко со ва у Ује ди ње ним на ци-
ја ма је јед но од пи та ња ко је тре ба да се на ђе „на сто лу“ у Бри се лу. 
Па, и сам пре ми јер Иви ца Да чић је ре као да је Ср би ја спрем на да 
раз го ва ра о све му, па и о то ме“. 10)

На и ме, не тре ба за бо ра ви ти да је Ни ко лић са сво јом пр во бит-
ном плат фор мом упо знао за пад не ам ба са до ре, ко ји су о то ме оба-
ве сти ли сво је цен тра ле. А он да је усле ди ла ње на мо ди фи ка ци ја и 

9) У ре зо лу ци ји се не по ми ње ни став из пред сед ни ко ве плат фор ме о де ми ли та ри за ци ји 
Ко со ва ко ју би га ран то ва ле сна ге ЕУ, Ср би је и Ал ба ни је, ни ти се пи та ње вој ске и без-
бед но сти на КиМ уоп ште по ми ње. 

10) Хајнц Вил хелм, „Сто ли ца у УН сти же на ред“, Новости, 24. ја ну ар 2013, 2, раз го ва ра ла 
Д. Ми лин ко вић
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из ме ње на ре зо лу ци ја! Оно што не тре ба гу би ти из ви да је сте чи-
ње ни ца да су ак ту ел ну власт, баш као и прет ход ну 2008, са ста ви ли 
за пад ни цен три мо ћи. Са ци љем да та евро а тлант ска власт де фи-
ни тив но ре ши пи та ње Ко со ва; по сте пе ним при зна ва њем ње го ве 
не за ви сно сти. 

Ов де би смо ис та кли и да Устав ни суд Ср би је још не од го ва ра 
на под не сак ДСС о оце ни устав но сти вла ди них уред би о спо ра зу-
ми ма са ПИС. На да ју ћи се, ваљ да, ре а ли за ци ји Ре зо лу ци је о КиМ.

Ка ква суд би на оче ку је Ср бе у не за ви сној др жа ви Ко со во по ка-
зу је и ван дал ски пир Шип та ра ко ји су, на кон укла ња ња спо ме ни ка 
те ро ри сти ма у Пре ше ву, ши ром Ко сме та по ру ши ли мно ге спо ме-
ни ке умр лих Ср ба, ми ни ра ли гроб ни це, па ли ли ка пе ле, а спре ма-
ли су се и за на пад на срп ске бо го мо ље и хра мо ве. По себ ну вр сту 
по ни же ња шип тар ски пред став ни ци НА ТО др жа ве, при ре ди ли су 
за нај ве ћи хри шћан ски пра зник Бо жић, хап ше њем не ду жних срп-
ских мла ди ћа на ли тур ги ји у Гра ча ни ци и про те ри ва њем ди рек то ра 
Кан це ла ри је за КиМ Алек сан дра Ву ли на. Сце на рио по ни жа ва ња 
др жа ве Ср би је на ста вљен је Еулек со вом за бра ном пред сед ни ку 
Ни ко ли ћу да по се ти Ср бе на Ко со ву и Ме то хи ји. 

КАКОКОСОВСКИАЛБАНЦИВИДЕ
ПЛАТФОРМУИРЕЗОЛУЦИЈУДРЖАВЕСРБИЈЕ

Иако је оп ште по зна то да ко смет ски Ал бан ци пле би сци тар но, 
као је дан, сто је на ста но ви шту не за ви сног Ко со ва, и од би ја ју сва ку 
ве зу са др жа вом Ср би јом, на ве шће мо став Азе ма Вла си ја бив шег 
ко му ни стич ког ли де ра из При шти не. 

Да нас Вла си на сту па као по ли тич ки ана ли ти чар ко ји сма тра да 
две стра не у Бри се лу не тре ба да до го ва ра ју ишта што је ве за но за 
уну тра шње уре ђе ње Ко со ва, јер је то пи та ње за не за ви сну ко сов-
ску др жа ву. Оне тре ба да раз го ва ра ју са мо о по је ди ним пи та њи ма. 
„То је да Ср би ја пре у зме оба ве зу у нај кра ћем ро ку- да уки не те па-
ра лел не струк ту ре и да се ор га ни зу ју ван ред ни из бо ри у оп шти на-
ма на се ве ру, и то је то. Ина че, та срп ска плат фор ма, то је за Ко со во 
не по сто је ћа ствар, јер се из те плат фор ме ви ди да и ова власт у 
Ср би ји као да жи ви у Ми ло ше ви ће во вре ме. Да ју се би за пра во да 
од ре ђу ју ка ко ће би ти уре ђе но Ко со во, ка ко ће Ко со во би ти уну тар 
Ко со ва и то она ко ка ко је у Уста ву за пи са но, а уну тар ауто но ми је 



- 16 -

ПЛАТФОРМАОКОСОВУИМЕТОХИЈИМомчилоСуботић

Ко со ва да три оп шти не на се ве ру (Вла си зна да су у пи та њу че ти ри 
оп шти не, али он то очи глед но ци нич ки ни по да шта ва) има ју су пер 
ауто но ми ју...Та кве не бу ло зе ка кве су на пи са не у тој плат фор ми, ја 
одав но ни сам ви део ни про чи тао“.11)

 Вла си зах те ва да Ср би ја из ба ци Ко со во из свог уста ва, те да 
је ди но ЕУ и ме ђу на род на за јед ни ца мо гу да „упри сто је Ср би ју да 
схва ти да се о Ко со ву и у ве зи са Ко со вом не мо же раз го ва ра ти са 
ста ја ли шта ко је је Ср би ја де фи ни са ла у плат фор ми, већ мо гу са мо 
да се во де раз го во ри о нор ма ли за ци ји од но са две др жа ве“.12) 

НИЈЕСЛОМЉЕНОТПОРСРБА

Го сту ју ћи на РТС, пред сед ник оп шти не Ко сов ска Ми тро ви ца, 
Кр сти мир Пан тић, ре као је да по сто ји страх да би до го вор о на пла-
ти ПДВ-а и ак ци за мо гао да бу де зло у по тре бљен од стра не Ал ба на-
ца, те на тај на чин за о кру же на не за ви сност Ко со ва. Та ко би, ис ти че 
Пан тић, ме ђу на род на за јед ни ца мо гла да за кљу чи да да љи раз го во-
ри ни су по треб ни, да је пи та ње се ве ра Ко со ва уну тра шње ко сов ско 
пи та ње ко је тре ба да ре ше та мо шње ин сти ту ци је.13)

 За тим је одр жан ми тинг Ко сов ској Ми тро ви ци, пред ви ше од 
10.000 при сут них, на ко јем су срп ски на род и ње го ви пред став-
ни ци до не ли де кла ра ци ју у ко јој се ка же да ни ко не ма пра во да 
уки да ин сти ту ци је Ср би је ко је де лу ју на се ве ру Ко со ва. Њо ме се 
од ба цу ју сви спо ра зу ми Бе о гра да и При шти не по стиг ну ти у Бри-
се лу, уз по сре до ва ње ЕУ и оце њу је се да ни ко не ма пра во да „ме ња 
устав но-прав ни по ре дак“ и да „ус по ста вља гра ни це и ца ри не са 
Ср би јом“ на пре ла зи ма Ја ри ње и Бр њак.

Том при ли ком је ре че но и да „ ни кад и ни под ко јим усло ви-
ма не ће мо да жи ви мо у са мо про гла ше ној др жа ви Ко со во“! Вла-
сти ма у Бе о гра ду је по ру че но да „во ља, мо рал, је дин ство, сло га, 
хра брост, ре ше ност и спрем ност на соп стве ну жр тву за рад оства-
ри ва ња др жав ног и на ци о нал ног ин те ре са, а то је очу ва ње КиМ у 
са ста ву Ср би је, ни ка да ни су би ли ве ћи“. 

Пред сед ник Оп шти не Ко сов ска Ми тро ви ца и за ме ник ди рек-
то ра Вла ди не Кан це ла ри је за КиМ Кр сти мир Пан тић, ре као је да 

11) Ви ди: Сајт Вла де Ре пу бли ке Ср би је, ин тер вју и са ла Амра Зеј не ли
12) Исто
13) Из Пан ти ће вог на сту па на РТС, 22. ја ну а ра 2013.
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„ако је не ко у При шти ни, Бри се лу, Ва шинг то ну, или по не ко у Бе-
о гра ду по ми слио да је сло мио от пор Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји, 
грд но се пре ва рио“. 

Слич но је ре као и пред сед ник Оп шти не Зу бин По ток Сла ви ша 
Ри стић. И он је упу тио по ру ку Бе о гра ду: „Зна мо за ја дац. Исти на 
је да су сви бри сел ски спо ра зу ми и ха шке пре су де срп ском на ро-
ду упе ре не ка то ме да се си лом ин те гри ше мо у не за ви сно Ко со во. 
Зна мо да је вла сти ма и др жа ви Ср би ји те шко, али не мо же мо то да 
при хва ти мо“.14) 

У Ср би ји је, ка ко ис ти че Ми ло Лом пар, по ста ла вла да ју ћа-ре-
не гат ска пси хо ло ги ја. Она ис пу ња ва вла да ју ће по на ша ње и ства ра 
дру штве ну па то ло ги ју. Евро а тлант ска до ми на ци ја у срп ској по ли-
ти ци ни је до не ла ни шта до бро, осим то га она по ста је све ви ше ана-
хро на јер се те жи ште еко ном ске мо ћи и вој но по ли тич ки про це си 
из ме шта ју на ис ток. 

Са ис то ка, из при ја тељ ске Ру си је, нас упо зо ра ва ју у ка кве ће мо 
не во ље до спе ти ако бу де мо сле по и по слу шнич ки сле ди ли зах те ве 
за учла ње ње у Европ ску уни ју. Та ко Дми триј Се дов, ру ски пу бли-
ци ста и ана ли ти чар, ис ти че:„Пе ри од `преговора` ће се оду го вла-
чи ти све док се па ра ти стич ко рас по ло же ње на ју гу Ср би је - у Бу ја-
нов цу, Ме две ђи и Пре ше ву, не бу де до ве де но до тач ке кљу ча ња, а 
по том ће се пре не ти на Ра шку област и Вој во ди ну. По сле ће усле-
ди ти `привремени отк аз` Бе о гра ду, јер у ЕУ не при ма ју `државе 
са уну тра шњом нестабилношћу`, и ти ме ће по че ти за вр шни акт 
срп ске дра ме“.15) Што се ти че (не)мо гућ но сти са рад ње Ср би је са 
Ру си јом уко ли ко Ср би ја по ста не део ЕУ, Се дов ка же да је та са-
рад ња мо гу ћа, да је устав ЕУ не за бра њу је, али да по сто је ти хи ме-
ха ни зми по ли ти ке. И ис ти че, да ће Ср би ја ће мо ра ти да спро во ди 
по ли ти ку ЕУ, као и до пун ски про грам вој но тех нич ке са рад ње са 
НА ТО-ом. 

Се дов уоча ва да је ко сов ски Фран ке штајн ве о ма ко ри стан Не-
мач кој и САД. То је удар на пра во сла вље на Бал ка ну.У том сми слу 
тре ба по сма тра ти МеђународнитрибуналзабившуЈугославијуи
„Бондстил“,који,какоистичеСедов,представљају„главнупоуку
заСрбеипосебнозасрпскеполитичаре,јерсеутимчињеницама
огледаистинскиодносЗападапремаСрбимакаонацији“.16)

14) Новости, „Ни је сло мљен от пор Ср ба“, 31 ја ну ар 2013, 13.
15) Дми триј Се дов, „Хте ли сте у ЕУ, са да са ра ђу је те са НА ТО-ом“, Печат, 18. ја ну ар 2013, 

22, раз го ва ра ла На та ша Јо ва но вић,
16) Исто, 23.
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Пу тин у Ру си ји за чи ње „че твр ту им пе ри ју“,17) на гла ша ва Се-
дов и сма тра оправ да ним окре та ње век то ра срп ске по ли ти ке пре-
ма Ру си ји, ко ји тре ба да поч не из град њом `Јужног тока`. Јер „...У 
Евро пи не по сто је за Ср би ју спа со но сни еко ном ски про јек ти, за то 
се ства ра је дин стве на Еуро бан ка ко ја ће из ње иси са ва ти со ко ве 
пре ко не за ја жљи вих кре дит них ка ма та. И срп ска ин те ли ген ци ја 
ће до би ти ши ро ку мо гућ ност да при сту пи чи шће њу кло зе та гер-
ман ском ста нов ни штву. Са рад ња са Ру си јом мо же до не ти уз лет 
срп ској при вре ди, јер је Ср би ја наш при род но-исто риј ски парт нер 
и плац дарм за ши ре ње ути ца ја у Евро пи. То су но ва пре ра ђи вач-
ка пред у зе ћа са ру ским си ро ви на ма, то су но ви ин фра струк тур ни 
про јек ти, то су но ве ета пе у раз во ју ту ри зма..“18) 

Нај зад, Пу ти но ва Ру си ја је и до са да чвр сто бра ни ла срп ску 
по зи ци ју ко ја се за сни ва ла на ме ђу на род ном пра ву и очу ва њу су ве-
ре ни те та и те ри то ри јал не це ло ви то сти, тј. очу ва ња Ко со ва и Ме то-
хи је у скла ду са Уста вом Ср би је и Ре зо лу ци јом 1244, што пред ста-
вља кључ ну ар гу мен та ци ју за ре ша ва ње срп ско-ал бан ског пи та ња. 
По треб но је са мо да ак ту ел на срп ска власт не од у ста не од ових 
прин ци па. 

MomciloSubotic
PLATFORMONKOSOVO

Summary
In the paper author firstly analyzes the president’s plat
form,whichisbasedontheConstitutionofSerbiaandthe
UNSecurityCouncilResolution1244,inwhichKosovois
treatedasanintegralandinalienablepartofSerbia.Pre
sidentNikolicprimarilydealswith the issueofSerbs in
theprovince:autonomouscommunityofSerbianmunici
palities(JCC)isalsoanalyzedindetail.Thegovernment’s
resolutionandthepointinwhichitdiffersfromplatform
serveauthortoanalyzeindetailpresentdocument,aswell
asreactionsofexternalactors,representativesofPIS,Al
banianintellectualsinPristinaand,inparticular,Serbian
leadersfromKosovoandtheentireSerbianpeopleinthe
province,whichrejectsanypossibilitytoliveinaninde
pendentKosovo, fearing that the implementationofpre
vious agreements, and further negotiations between the

17) Пр ва је Ки јев ска Ру си ја, дру га је би ла цар ска им пе ри ја Рју ри ко ви ча – Ро ма но вих, ко ја 
је про ши ри ла пра во сла вље на Евро а зи ју, тре ћа је про ле тер ска им пе ри ја – СССР, исто, 
25.

18) Исто
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Serbian government and the provisional institutions in
Pristinaleadstothatgoal.
Keywords: President’s Platform, government resolution,
theBrusselsnegotiations,externalactors, responding to
theKosovoSerbsandtheSerbianOrthodoxChurch.
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Resume
After thepresidentannounceda longplatformonKoso
vo,Serbiangovernmenthasadoptedtwodocuments,ba
sedonthisplatform.TheseareResolutiononKosovoand
its rationale. This is the eleventh resolution on Kosovo
andMetohijaafteroutbreakoftheSerbAlbanianconflict.
Thepresident’splatform,however,hasexperiencedmajor
changesintheformof“antialiasing”,whichcausedmany
concernsaboutthesedocuments,butalsotothepolicyof
‘boththeEUandKosovo“,aswellassharpdisapproval
ofthepoliticalleadersofKosovoSerbs.
Keypointsofpresident’splatformboildownto:theesta
blishment of the Association of Serbian municipalities
(JCC),theestablishmentofaspecialstatusforruralen
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claves where Serbs and other nonAlbanians are in the
majority; contractual protection of SPC property; legal
guaranteeforthereturnofdisplacedpersonsfromKoso
voandMetohijaandtheirdescendants;determinationof
Kosovoinhigheststatelegislation(doesnotsaywhich)as
ademilitarizedzone;establishmentof legalmechanisms
toprevent theadoptionofdecisionsbymajorityvoteon
issuesthataffectthejurisdictionoftheJCCandtherights
of theSerbianandothernonAlbanians inKosovo;per
manentsolutiontothepropertyrights.
JCC is the key idea of the president’s platform. It is on
SerbianautonomywithinanautonomousKosovo,which
isanintegralpartofSerbia.TheideaoftheJCCisseen
as response to pressure from the EU and theWest, no
tablyGermanyand the“socalled”,parallel institutions
innorthernKosovo.JCCwouldrepresentterritorialauto
nomyforSerbsinthefournorthernmunicipalities(North
Mitrovica,ZubinPotok,ZvecanandLeposavic),and“ot
her municipalities with Serbian majority and minority
populations,”suchasGracanica,Strpce,Gora,etc.The
communitieswouldhaveanexecutivecouncil,parliament
andpoliceaspartofaKosovopolice.
Autonomywouldalsohaveitsownfunctionspoliciessuch
aseducation,health,sports,culture,information,environ
ment,urbandevelopment,agriculture,forestry,mining,fi
nanceandfiscalpolicy.Alltheseadditionalareascouldbe
financedfromthebudgetofSerbia,aswell.
JCCwouldincludeinstitutionslikeParliament,asthere
presentativedecisionmakingbodyandtheExecutiveCo
uncil,whichrelatestostatecomponentsoftheSerbianen
tity.Thepresident’s platformdoesnot establishdetailed
structureofZSOorgans,leavingspacetopoliticaldialo
gue.
PlatformonAPKosovoAssemblyrecommendsthatitsho
uld consist of two chambers, in which the upper house
wouldbetheHouseofregionsandreligiouscommuniti
es, and the lower housewould beChamber ofCitizens.
IntheHouse,SerbiancitizensandnonAlbaniansshould
berepresentedaccordingtoquotas.Reasonableobjection
tothisarrangementispositionofchurch,sincethiskind
ofChurchposition inpolitical representationof citizens
iscontrarytoprovisionsof theConstitutionofSerbiain
whichthechurchisseparatedfromthestate.Alsorepre
sentativesoftheSerbianOrthodoxChurchandtheCom
mitteeforKosovoandMetohijaoftheHolySynod,donot
accepttheestablishmentofacontractualrelationshipbet
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weenSOCandPristinaauthorities,accordingtotheLate
ranagreementmodelbetweentheVaticanandtheItalian
government,believing that itwouldmeanrecognitionof
Kosovo’sindependenceanditsgovernment.
The difference from government resolution specifically
refers to the platform part where “particularly suppor
tedviewsthatdonotachieveapartialagreementwiththe
ProvisionalInstitutionsofSelfGovernmentinPristinain
thesocalledtechnicaldialogueandattitudethatnothing
isagreeduntileverythingisagreed.”Becausecontinuing
negotiations on a technical level, the implementation of
theagreementsreachedandanindirectrecognitionofthe
socalledRepublicofKosovo.Ofparticularconcernare
theSerbian representatives innorthernKosovo recogni
zedbytheinstitutioninthenorthofKosovo,becausethey
arethemainguaranteeofthesurvivalofSerbsinKosovo
andwherewithoutSerbianinstitutionstherearenoSerbs.
Therefore,theyrequirethateverypotentialfuturechanges
intheplatformshouldbecompatiblewiththerepresenta
tivesofSerbsfromKosovodecisions.
TodayitisclearthatanyEUpolicytowardsSerbia,dic
tatedbyapowerfulGermany, fromSerbia seeks to:ne
glect all legitimate Serbian state institutions inKosovo;
preventblockingKosovoindependenceonitsroadtoward
EUmembership(Kosovoisatthestageoffeasibilitystudi
es),tothosewithanindependentKosovosignedalegally
bindingtreatyongoodneighborlyrelations;tohelpKo
sovotobecomeaUNmember.Itseemsthatthepolitical
leadershipofSerbiaplaysononeticketthemapofthe
EuropeanUnion.WhatiselsewheremeaningofBrussels
agreementonintegratedbordermanagement,orKosovo
citizenshipforSerbsinKosovo?Afterall,ifwegetadate
tostartnegotiationsforEUmembership,areallmentio
nedreasonsandseparationofterritorywheretheSerbian
nationalandstateidentitywereformed,worthforachie
vingthatdistantanduncertaingoal?

 Овај рад је примљен 20. јануара 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 25. 
марта 2013. године.
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