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Уводне напомене

Овај рад представља резултат експлоративног истраживања, реализо-
ваног са циљем сагледавања ставова Срба са Косова и Метохије о Брисел-
ском споразуму, парафираном од стране званичних делегација Београда и 
Приштине 19. априла 2013. године, као и локалним изборима заказаним за 
3. новембар 2013. године. У складу са тим, на терену смо реализовали шест 
фокус-групних дискусија. Прве три дискусије реализоване су у северном 
делу Косовске Митровице у јуну 2013. године. Преостале три фокус групе 
реализоване су у септембру исте године у Штрпцу, Грачаници и Ранилугу – 
највећим српским руралним срединама у покрајини. Учесници фокус група 
одабрани су на основу два критеријума:

а) социо-демографски – пол, старост, образовање, место становања;1

б) тематски: учесници су разврстани према типу односа према истражи-
ваној теми. Тип односа је заснован на нашим претпоставкама да ће учесници 
фокус група (студенти, запослени у државном и цивилном сектору, пензио-
нери) имати различите ставове на тему Бриселског споразума. Питања смо 
постављали примењујући стратегију левка – од општијих ка конкретнијим 
питањима, која се тичу тренутних дневнополитичких околности и забрину-
тости актера о свакодневици у будућности. За потребе овога рада указаћемо 
на ставове Срба из енклава, који су веома јасно изразили своја мишљења и 
осећања како о Бриселском споразуму, тако и локалним изборима заказаним 
за новембар 2013. године. У теренском истраживању као истраживачка тех-
ника примењен је фокус-групни интервју, због актуелности истраживане теме 
и неопходности да се до што већег броја података дође за што краће време. 
Имајући у виду да је ток фокус-групне дискусије, у поређењу са индивидуал-
ним интервјуом, много теже контролисати, било је неопходно да истраживач 
добро познаје процес вођења фокус-групне дискусије, како учесници не би 
преузели контролу над дискусијом. На терену није било иницијативе учесни-
ка да преузму ток дискусије, већ је насупрот томе показана снажна мотивација 
да се ставови Срба из централних делова покрајине „чују“. И складу са тим, 
ток дискусија био је пријатног и информативног карактера, јер смо за рела-
тивно кратко време прикупили велики број података. 

Резултати истраживања 

Прво питање гласило је: „Како бисте описали свој свакодневни живот 
након потписивања Бриселског споразума у априлу 2013. године?“ 

1 О карактеристикама фокус-групног интервјуа као истраживачке технике видети: 
Слађана Ђурић, Фокус-групни интервју, Службени гласник, 2007. 
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Д.Р. (Штпце): „Пре споразума потписаног 19. априла ове године, та-
кође у Бриселу потписивани су неки други споразуми, који имају везе са 
слободом кретања, о интегрисаном прелазима и сличним свакодневним пи-
тањима. Овај споразум од априла још увек се не примењује, тако да на наш 
свакодневни живот није оставио последице. Али они претходни споразуми, 
оставили су велике последице. Највећи проблем јесте слобода кретања. Од 
како су потписали споразум о слободи кретања, ми Срби заправо немамо 
слободу кретања. Морамо да плаћамо дупла документа, дупле регистарске 
таблице или, уколико имамо само једне таблице, онда осигурање Косову 
или Србији, у зависности које таблице поседујемо. Осим тога, нико нас који 
овде живимо није ни питао шта ми мислимо о том споразуму. А било је наја-
ва од званичног Београда да неће ништа потписати без нас. На мене Брисел-
ски споразум утиче 80 месечно за осигурање.“

Н.Ј. (Грачаница): „Свакодневни живот изгледа исто, али проблема има. 
Сада ми пријатељ Албанац каже да треба да запосли Србе, али не може да их 
запосли зато што имају дипломе из Косовске Митровице.“ 

В.В. (Штрпце): „Проблем са нашим свакодневним животом је одлазак 
младих из овог краја. Они оду на студије у Митровицу или даље, па се не 
врате овде.“

З. Л. (Ранилуг): „Ја не знам ни када је потписан Бриселски споразум. Ја 
се не бавим политиком и све вести које имају везе са политиком ме не доти-
чу. Политику избегавам од 1999. Године, јер знам да ситуацију не могу да 
променим. Са аспекта свакодневног живота, говорим о неизвесности. Када 
одем на посао, сви око мене причају о ситуацији и смањењу плата. То ме 
чини нервозним.“

Б.С. (Штрпце): „Мој свакодневни живот је живот у независном Косову, 
признали ми то себи или не. Бавим се привредом и имам много проблема 
са извозом, и са српске и косовске стране. Да бих ушао у Србију, морам да 
платим 120 евра. Нема трговине и размене добара, него имамо политику 
у економији, а то је катастрофа. Политичари би требало да поштују наша 
грађанска права, и унапреде наш положај на Косову.“

Д.Б. (Штпце): „Људи су овде преоптерећени политилком, људи препри-
чавају вести са телевизије. Верују вестима, а заправо не знају много и оста-
вљају утисак особа које не знају како ће њихова будућност изгледати. Брига 
свих Срба на Косову јесте осећај одбачености од стране Србије. Људи кон-
стантно брину како ће њихов живот сутра изгледати. Цела ова ситуација је 
психолошки много енергије људима одузела. Нико се не бави креативним 
активностима.“
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И.С. (Штрпце): „Људи који раде у српским институцијама су највише 
забринути после потписивања Бриселског споразума. Шта ће бити са плата-
ма, здравственим и пензионим осигурањем? Ако нема система који ће гаран-
товани, да можемо у Србији да се лечимо, мораћемо да идемо у Приштину. 
Самим затварањем општина коју финансира Србија, ми губимо стотинак 
радних места, а то је за овако мало место катастрофа. А шта ће тек бити са 
тим институцијама у другим српским местима широм Косова. Људи су то-
тално збуњени.“

Н.Т. (Штпце): „Питање егзистенције највише нас брине. Штпце је јед-
на од ретких средина одакле се људи не селе и у којој сада има више станов-
ника него 1999. године. 

М.С. (Ранилуг): „Ништа осим слободе кретања се до сада није променило.“

Иако је већина испитаника нагласила да Бриселски споразум још увек 
није заживео и да у њиховим животима нема разлике, сви изражавају страхо-
ве о неизвесној будућности. Неизвесност је реч која најбоље описује распо-
ложење испитаника. Учесници дискусија наглашавају да је навећа промена 
у њиховој свакодневици неслобода кретања, коју имају након потписивања 
наведеног споразума. Сви Срби који на својим аутомобилима имају регис-
тарске ознаке издате од стране Републике Србије, а које се односе на градо-
ве широм Косова и Метохије, те аутомобиле не могу да користе у покраји-
ни. То је разлог због чега Срби из централних делова покрајине плаћају 
такозвану „дуплу регистрацију“, те су им аутомобили регистровани и по 
законима Србије и „Косова“. „Дупла регистрација“ подразумева „дуплу до-
кументацију“ – држављанства, изводе из матичних књига рошених, возачке 
и саобраћајне дозволе. Такве активности изазвале су став Срба да се више 
и не питају у којој држави заправо живе, јер суверенитет „Републике Косо-
во“ у својој свакодневици не могу да порекну. Према речима самих учес-
ника дискусија, питања која имају везе са „високом политиком“ и даље су, 
међутим, питања која се директно одражавају на свакодневицу грађана. То 
је уједно разлог за друго питање у дискусији: „Колико сте упознати са Бри-
селским споразумом?“

С.А. (Ранилуг): „Прочитао сам нешто у новинама још у априлу. Тада 
сам схватио да у том споразуму нема ничега што се не разликује од закона 
Косова. Највеће промене су на северу, попут новог полицијског региона. 
Албанци на Косову, то јест њихова власт примењује Ахтисаријев план од 
2008. године. Од тада до данас, тај споразум је заживео. На северу Косова 
ништа од тога ништа није заживело. Осим тога, било је и инцидената тамо.“

Н.Т. (Штрпце): „После споразума о слободи кретања, ми немамо сло-
боду кретања. Ово је једна контраверзна ситуација – треба да се потпуно 



Бриселски споразум и локални избори на Косову и Метохији – ставови Срба... 367

дезинтегришемо да бисмо се поново интегришемо. Постављамо границе 
између непријатељских држава, да бисмо се поново спријатељили. Постоји 
резолуција Скупштине Србије о преговорима, признавању диплома косов-
ских Албанаца, личним картама и слично. Шта ми обични грађани можемо 
уопште да кажемо када већ постоји колосек који држава поштује. Мислим 
да је бесмислено да после постигнутих договрора кажемо било шта, осим 
да чекамо боља времена. Не знамо много о споразуму. И албанска и српска 
страна тај споразум интерпретирају онако како њима одговара.“

В.В. (Штрпце): „Обавијен је неким велом тајне. Само из медија сазнајемо.“

Н.П. (Грачаница): „Читао сам Бриселски споразум и страх ме је сада.“

С.С. (Грачаница): „Споразум на енглеском језику је јаснији од оног на 
српском језику. Није постојала ни воља наших политичара да Срби знају 
шта то пише у том споразуму. Најспорнија је тачка 14, у којој пише да Ср-
бија и Косово неће једна другу блокирати на путу укључивања у међунаро-
дне институције. А то су заправо услови Европске уније. То је споразум у 
15 тачака, а свака тачка је једна реченица. Тек техничким преговорима ће се 
утврдити имплементација Бриселског споразума.“

В.Ј. (Грачаница): „Знамо о том споразуму, због природе посла. Ништа 
добро Србима неће донети.“

Већина испитаника није лично читала споразум. Они који јесу, то су 
урадили првенствено због природе посла. Остали кажу да су о споразуму 
сазнали из медија. Стекли смо утисак да је већина учесника фокус група 
„изабрала“ да о наведеном споразуму не сазна много. Чак и ученици који 
су нагласили да су споразум прочитали и на енглеском и српском језику, 
истакли су неповољност тачака споразума по друштвени положај Срба у 
покрајини. Споразум је тако изазвао исте реакције и код учесника дискусија 
који су читали и оних који нису читали наведене тачке – неверицу и неизвес-
ност. Невербално понашање учесника дискусија указало је на снажан осећај 
нелагодности, размишљања о наведеном споразуму, али и неспремности 
да се о томе дуже прича, поново због осећања нелагодности који то раз-
мушљање изазива. Ипак, због природе дискусије и настојања да суштински 
сазнамо ставове учесника дискусија, поставили смо треће питање: „Које су 
ваше бриге у вези са Бриселским споразумом?“

Д.Р. (Штрпце): „Овај споразум мене месечно кошта 80 евра, зато што 
возим возило са српским регистарским ознакама. То ме брине на свакоднев-
ном нивоу.“

Б.П. (Грачаница): „Много бринемо о томе да ли ће нам дипломе бити 
признате.“
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С.А. (Ранилуг): „Највећа брига ми је слобода кретања. Имамо дупле 
таблице. Мени се пре пар дана на граници десило да сам косовским поли-
цајцима показао српску дозволу. Писали су ми казну и сада чекам позив за 
суд. Мораћу да платим казну од 200 евра, зато што имам српску дозволу на 
којој пише СУП Гњилане.“

З.Г. (Ранилуг): „За разлику од Албанаца који имају циљеве и настоје да 
их остваре, ми само решавамо проблеме. Моја највећа брига је како ћемо у 
будућности да остваримо здравствено осигурање. Ако будемо имали косов-
ско осигурање, како ћемо се лечити у Србији?“

С.С. (Ранилуг): „Мене као таксисту највише брине слобода кретања. 
Ипак, колико год да је скупље то што плаћамо дупла документа, знамо на 
чему смо. Раније смо возили са српским таблицама, а полиција Косова нам 
је одузимала српска документа. Јесте сада скупље, али знамо на чему смо.“

Б.П. (Грачаница): „Највише ме брине како ће изгледати како ће изгле-
дати Заједница српских општина. И брине ме то како ће се локални полити-
чари према нама понашати. Тачно ће се знати ко је од нас за кога гласао, а 
после тога нам се то може обити о главу у смислу губитка посла. Од априла 
до сада се ништа није променило, али смо свесни тога да ће у будућности 
бити великих промена по нас.“

В.В. (Штрпце): „Ми радимо на повратку Срба у нашу општину, али то 
споро иде. Након овог споразума, највише ме брине то што нема здравог 
темеља у смислу останка Срба на овим просторима. Људи раде у јавној ад-
министрацији, а некретнине купују у централној Србији. Млади одлазе на 
школовање ван наше општине и не враћају се после тога. Замислите такав 
тренд из године у годину. 

С.С. (Грачаница): „Страх је изазван незнањем људи. Ми ћемо морати да 
поштујемо косовске законе, али ће многи проблеми бити решени. Верујем 
да ће Срби моћи боље да заштите своје интересе.“

С.К. (Грачаница): „Ја верујем да ће проблем са дипломама бити решен, 
јер верујем у српску дипломатију. Ми смо неми посматрачи промена које 
нам доноси Бриселски споразум. Само ме брине како ће изгледати Заједни-
ца српских општина.“

Б.С. (Штрпце): „Највише ме брине што немамо цивилно друштво. Са-
мим тим што живимо у енклави, ми смо дискриминисани. Треба створити 
атмосферу у коме немамо страх зато што је неко Албанац или Србин. 

У.Џ. (Штрпце): „Бриселски споразум је поделио мишљења људи. Једни 
мисле да Срби нису могли боље да добију, а други мисле да је споразум јако 
лош. И, још увек се не зна тачно шта ће се даље дешавати. Био сам на дебати 
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у Грачаници, када је представницима власти Србије постављено много кон-
кретних питања, а нисмо добили јасне одговоре. Заправо, речено им је оно 
што су желели да чују – да ће све бити исто као и до сада. И сами су полити-
чари поделили народ. 

Д.Т. (Ранилуг): „Омладина нам не ради и напушта наш крај. Све мање 
нас има. Можда је тај Бриселски споразум добар, али не верујем људима који 
ће га спровести на терену. Нисам га читао и не зна шта пише у том спора-
зуму. Ако буде као што су се до сада спроводиле одлуке Владе Србије, које 
нико није поштовао, не знам како ће то изгледати.“

Учесници фокус група навели су бројне проблеме. Заједнички одговор 
у свим фокус групама је инсистирање учесника на неслободи кретања, која 
се временски преклопила са потписаним споразумом о слободи кретања. 
Наглашавају да су приморани да користе дупла документа и регистарске 
ознаке, као и да полиција Косова санкционише поседовање српских доку-
мената са ознакама косовских градова. Учесници изражавају забринутост 
и у вези са радним местима, зарадама и начином на који ће Заједница срп-
ских општина функционисати у будућности. Најчешће спомињане бриге 
су начин остваривања права на здравствену заштиту, пензионо осигурање, 
начин финансирања зарада и социјалних давања, која је до сада уплаћива-
ла Република Србија. Учесници дискусија готово отворено говоре о сумњи 
да ће начин финансирања након локалних избора 2013. године, бити исти. 
Истичу да су четрнаест година доживљавали различите етнички мотивисане 
притиске да напусте своја села и покрајину. Тим притисцима су одолели, 
али су сада потписивањем Бриселског споразума збуњени, јер стичу утисак 
да је дошло до „нове врсте политике“ која ће се директно одразити на њихов 
свакодневни живот. У неверици и неизвесности, а у тренуцима реализације 
истраживања и даље неизмењеној свакодневици учесници фокус група као 
да ишчекују промену, за коју претпостављају да ће бити неповољна. Имајући 
то у виду, четврто питање гласило је: „Који су неопходни услови да Срби 
остану и развијају се на Косову, након потписивања Бриселског споразума?“

В.Ј. (Грачаница): „Запошљавање је основни услов за опстанак Срба 
овде. И бољи образовни систем.“

Д.С. (Ранилуг): „Да бисмо опстали, прво морамо да волимо Косово. 
Имамо људе који заиста желе да живе овде. Али, новац који се овде слије, 
враћа се у Србију. Осим тога, не воде нас људи које ми желимо као лидере, 
већ они који су остали да живе овде. Доводе нам људе да овде раде, а наша 
омладина одлази одавде. Нико се није питао како је нашој омладини у ино-
странству или Србији, где раде најпрљавије послове. А читава домаћинства 
остају празна.“
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М.С. (Ранилуг): „Посао је основни услов да останемо овде. И брине ме да 
ли ће ми признати диплому из Митровице. Ако Албанци тако наставе, неко би 
могао да не призна и моју диплому средње школе. Ако нас не буду признавали, 
ни нашу школу, ништа нам друго не преостаје него да идемо даље.“

С.С. (Ранилуг): „Посао је основни услов да омладина остане овде. 
Фабрике не раде, нема производње. Не могу сви ни да раде у просвети и 
здравству. Пре рата смо имали фабрику радијатора, али сада она не ради.“

С.А. (Ранилуг): „Посао је кључ останка, али је то питање које није лако 
решити. Па, ни Албанци немају посао. Ни њихове фабрике не раде. Пре рата 
у нашем крају је било шест фабрика. Сада ни једна не ради. Било би одлично 
да Србија настави да финансира бар неке институције. Није да Срби не желе 
да живе на Косову. Али зато желе да својој деци обезбеде живот без рата.“

Б.С. (Штрпце): „Темељ опстанка је да овде Србија буде што присут-
нија, бар кроз образовање и здравство. У супротном, ми немамо овде шта 
да тражимо. Иако се овим споразумом ствара независна држава Косово, ва-
жно је да имамо институције које ће Србима омогућити да живе као Срби, 
а не дискриминисана мањина. И, ако цео Балкан уђе у Европу, свима ће нам 
бити боље.“

М.М (Ранилуг): „Ми смо већ интегрисани у то друштво. Тако да се 
Бриселски споразум већ неко време спроводи.“

В.В. (Штрпце): „Аспект опстанка је директно повезан са егзисетнцијом. 
Радио сам у приватном сектору и схватам да је јако важно да будемо одржи-
ви финансијски. Зашто су Албанци представници великих српских фирми 
на Косову? Мерило српства се огледа у практичним мерама у свакодневном 
животу. Нама би било одлично да се поново бавимо сточарством и сличним 
активностима. Имамо ресурсе, али морамо да их искористимо. Дакле, еле-
ментарна егзистенција је основни услов да нам буде боље.“

Н.Т. (Штрпце): „Потребна је платформа и дугорајна стратегија око 
које ћемо се сви окупити. Ми смо државотворан народ и не смемо бити по-
дељени око општих национаних питања не само на Косову, већ и у Босни, 
Црној Гори, а о Хрватској да не причам. Албанци имају 200 година стару 
стратегију, а нама управо то недостаје. То што се из Шртпца Срби не селе, 
говори довољно о томе да ми желимо да останемо овде. То што су Албанци 
представници фирми није проблем, јер су они већина. Али, тај Албанац нема 
ниједног Србина међу својим запосленима.“

В.В. (Штрпце): „Тренутно нам је можда добро, али ипак на терену има 
много сиромашних људи. Да би људи остали, морају имати услове за егзис-
тенцију.“
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Сви учесници фокус група нагласили су да је учешће у сфери рада ос-
новни услов за опстанак српског народа на Косову и Метохији. Иако нагла-
шавају да је рад у оквиру инстируцијалног система Републике Србије оно 
што прижељкују, сада када је јасно да институцијални утицај Србије на тере-
ну ослабљен, било какав посао истичу као предуслов за бољи живот. Срби у 
енклавама широм покрајине и даље живе у потпуном албанском окружењу. 
У поређењу са првим послератним годинама, када је њихова слобода кре-
тања и рада на сопственим обрадивим површинама у селу, била немогућа, 
данас су они „интегрисани“ у „косовски“ институцијални систем.2 Кроз по-
седовање докумената „Републике Косово“, али и кроз запошљавање у такоз-
ваним „косовским институцијама“, које су од 2008. године, све транспарент-
није на терену, испоставља се да „егзистенција“ као општи одговор учесника 
фокус група, нема институцијалну конотацију. Истичући да су својим остан-
ком у енклавама и током и након рата 1999. године доказали приврженост 
Косову и Метохији, данас становници тих села говоре о неопходности да се 
крај у коме живе економски ојача, како би се спречило исељавање омладине 
и тиме обезбеднила самоодрживост опстанка Срба у будућности. У складу 
са тим одговорима, учесницима смо поставили пето питање: „Која су ваша 
очекивања од Бриселског споразума?“

Б.С. (Штрпце): „Као привредник, очекујем да ће размена добара бити 
много лакша него до сада. Ови који се баве политиком, треба да се боре да 
ми задржимо своја грађанска права и да будемо самоодрживи.“

Б.Ј. (Грачаница): „Очекујем да ћемо једног дана бити део ЕУ, па ће сви-
ма нама бити боље.“

Д.М. (Ранилуг): „Исти људи који се баве политиком свих ових година, 
имплементираће Бриселски споразум. И, како да имамо боља очекивања? 
Био би успешнији, када би неко отворио мини-погоне или мини-фарме. Ми 
нисмо нерадници, али немамо услове за рад. Када би неко отворио мини 
погон, 150 деце би добило посао и нико не би напуштао овај крај.“

П.Џ. (Штрпце): „На Косову је највиши ниво децентрализације у Ев-
ропи. То нам доноси не само Бриселски споразум, већ и Ахтисаријев план. 
Српске општине већ имају неке надлежности у којима смо независни од зва-
ничне Приштине, али смо у неким другим питањима зависни.“

Н.Т. (Штрпце): „Докле год се две сукобљене етничке групе не дого-
воре, овај споразум је наметну и једнима и другима и неће бити жељених 
резултата. Шта би се десило да је нека суверена држава добила предложен 
Бриселски споразум? Ко би то прихватио? Неодговорно је давати прогнозе 
о Бриселском споразуму када смо сви запали у апатију. Стихијски живимо.

2 То и даље не значи да своја имања могу несметано да обрађују.
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И.Г. (Штрпце): „Немам очекивања од овог споразума, зато што га сви 
тумаче како њима одговрара. Збуњени смо максимално. Народ ће платити 
највећу сену овог споразума. Директно је направљен споразум да се поли-
тичари на врху међусобно договоре. Српски политичари ће добити датум за 
преговоре са ЕУ, а премијер Косова је заокружио целину – суверену терито-
рију. После овог споразума неће више моћи да каже да не признаје Косово.“

П.Џ. (Штрпце): „Шта су особине једне државе – законодавна, изврш-
на, судска власт. То Косово на жалост има. Заједница српских општина је 
апстракта, јер не знамо које ће надлежности добити. Приштина неће дозво-
лити да Срби раде онако како њима одговара.“

М.С. (Штрпце): „Заједница српских општина остављена је као питање 
којим ће се сви касније бавити. Од Бриселског споразума нико не очекује 
ништа добро, па многи људи гледају да оду у пензију пре Нове године, неки 
праве неке друге комбинације. Плаши их то што ће плате бити смањене. 
Систем који смо имали до сада, неће више постојати. Будућност Срба је 
окренута према Србији, нарочито када су деца у питању. Здравство такође. 
Тако да је Бриселски споразум донео велику неизвесност међу Србе.“

Учесници фокус група нису изразили много оптимистичних ставова у 
вези са Бриселским споразумом. Одговори су указивали на збуњеност, не-
верицу, разочараност и примораност да прихвате реалну ситуацију која ће 
бити окосница њиховог свакодневног живота у блиској будућности. Иако је 
потреба за отварањем нових радних места правилност у одговорима учесни-
ка дискусија, видљиви су и опречни ставови учесника о очекивањима од на-
веденог споразума. Док једна група учесника говори о „лепшој будућности“ 
у Европској унији, други наглашавају историјски конфликт Срба и Албанаца 
као немогућност да се наведени споразум имплементира тако да обе етнич-
ке групе буду задовољне. Општи је утисак да се позитивне промене за Србе 
не очекују. Извесну дозу оптимизма у дискусије су унели запослени у локал-
ним самоуправама под „косовским законима“. Они су истицали да је степен 
децентрализације на Косову и Метохији највиши у Европи, да Срби према 
„Ахтисаријевом плану“3, који је део Устава Косова, имају загарантована пра-
ва на рад и запошљавање, слободу кретања и остале активности. Такво пред-
стављање „светлије будућности“ код осталих учесника дискусија изазвало  

3 Специјални изасланика УН за Косово и Метохију, Марти Ахтисари је 2007. године 
представио свој „Свеобухватни план“ за будуће решење статуса Косова. Тај план 
подразумева децентрализацију покрајине, надгледање рада „косовских власти“ од 
стране међународних организација и давање шире аутономије етничким мањина-
ма, у првом реду српкој. Више о томе, видети: http://www.crisisgroup.org/~/media/
Files/europe/182_kosovo_no_good_alternatives_to_the_ahtisaari_plan_serbian.pdf и: 
http://www.unosek.org/docref/report-english.pdf 
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је прећутно неслагање, које је било видљиво кроз невербално понашање и 
неверицу исказану одмахивањем главом. Вербалне полемике, међутим, није 
било, што је још један показатељ опреза становника енклава и њихове међу-
собне опрене поделе кроз учешће у политичким партијама које припадају 
систему Србије или Косова. Како је из перспективе Срба Бриселски спора-
зум предуслов за локалне изборе на Косову и Метохији, шесто питање гла-
сило је: „Шта мислите о предстојећим изборима?“

М.С. (Штрпце): „Имали смо и српске и косовске изборе до сада. Али 
ови избори од 3. новембра су специфични, јер Срби треба да изађу на из-
боре и формирају општине са српском већином. Мисле да је најважније да 
изађу на изборе, па ће остала питања касније решавати.“

С.С. (Ранилуг): „Србија нам намеће и те изборе. Општину ће водити 
они које ми изаберемо. Важно је да изађемо на изборе и бирамо представ-
нике, пошто ће неко свакако бити постављен на власт.“

С.Н. (Грачаница): „Ја као лекар видим да су људи збуњени. Не знају ни 
да ли да изађу на изборе, ни за кога да гласају.“

С.С. (Ранилуг): „Уколико косовска власт успе да реализује изборе на 
северу Косова, Србима тамо ће бити исто као и нама овде. Ако то успеју 
да ураде, успео је и Бриселски споразум. Пре тог споразума север је имао 
подршку Србије. Сада и српске и косовске власти убеђују Србе са севера да 
изађу на изборе.“

С.М. (Грачаница): „Ови избори су најважнији до сада. Од тога ко ће 
победити зависи наша будућност. Српска страна наглашава да ће заједница 
српских општина бити јача уколико победи Српска листа. Штитиће наше 
интересе боље.“

Д.Р. (Штрпце): „Бриселски споразум је обавијен толиком количином 
лажи, да ја од споразума и избора не очекујем ништа добро. Ово ће довести 
до исељавања Срба. Људи су збуњени и што се избора тиче. Београд каже 
да Срби треба да изађу на изборе које организују нелегитимне институције, 
да би формирали легитимне институције. То је увреда интелигенције свих 
нас. Та политичка логика нам ништа добро не доноси. А тензија има, има 
инцидената. Комшије се свађају. Људи на локалном нивоу не треба много 
од избора да очекују.“

Иако учесници наглашавају да је излазак на изборе важан, једна група 
учесника изборе сматра кључним животним питањем, а друга каже да ће на-
кон избора исти људи доћи на власт. У Грачаници је био најочигледнији страх 
од наведених избора и најизраженија свест о томе да је за интересе Срба 
„много боље“ да победи „јединствена листа српска“ подржана од стране  
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Републике Србије. У Штрпцу и Ранилугу, учесници фокус група били су уз-
држанији. Осим тога, нагласили су да то неће бити први локални избори у 
њиховим општинама, организовани по законима Косова. Изразили су, та-
кође, и неповерење у персонална решења, истичући да се годинама на из-
борне листе кандидују људи који немају суштинску подршку локалне зајед-
нице. Заједнички закључак учесника дискусија јесте став да уколико избори 
буду одржани на северу покрајине, територији на којој „Република Косово“ 
и даље нема суверенитет, у будућности неће бити потребе суверенитет Ко-
сова доводити у питање. Основна разлика између ових и неких претходних 
избора на Косову и Метохији, јесте чињеница да званичници Републике Ср-
бије по први пут позивају Србе у покрајини да учествују на иозборима који 
ће бити одржани под законима „Републике Косово“. То је уједно највећи 
разлог збуњености Срба, који схватају да ће својим учешћем дати легити-
митет „држави“ против које су се четрнаест година борили, али званична 
политика Републике Србије указује на потребу за изласком баш на те избо-
ре. То је уједно био разлог за седмо питање: „Да ли мислите да ће избори 
променити тренутну ситуацију?“

С.А. (Ранилуг): „Код нас избори ништа неће променити, зато што ово 
нису први избори по косовским законима. На северу ће променити ситуацију 
много. Бриселски споразум је, како ја разумем, копија Ахтисаријевог плана.“

С.С. (Ранилуг): „Не верујем у промену, јер ће поново бити изабрани 
људи који су и до сада били на власти. Не могу у будућности да буду бољи, 
ако су до сада били лоши.“

И.С. (Штрпце): „Људи су до сада имали две општине и паралелне сис-
теме. То ће се променити. Ја лично очекујем главобоље у предизборној кам-
пањи. Баш ме занима како ће они политичари који су до пре шест месеци 
бојкотовали Бриселски споразум, да убеде Србе да изађу на изборе и гласају 
за њих. У прошлом сазиву у скупштини су Срби били мањина и опет смо из-
губили нека одборничка места, јер имамо Албанце у скупштини општине.“

С.М. (Грачаница): „Ако победи Српска листа има шансе да ће Србија 
наставити овде да постоји. Ако победе ове косовске листе, интегрисаће нас 
у Тачијеву државу. Зато је време за невидљиву кампању за наше интересе.“

Учесници су у дискусији направили паралелу између енклава и севера 
Косова и Метохије, где ће локални избори по „косовским законима“ бити 
први пут одржани. Нагласили су да много већа разлику треба очекивати на 
северу покрајине, него у енлавама где су локалне самоуправе под „косовским 
законима“ већ „заживеле“. Ипак, учесници су у Грачаници нагласили да је пи-
тање ових избора, заправо питање опстанка Срба на Косову и Метохији, уз 
подршку Србије или не. То указује на и даље присутно снажно уверење да ће 
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присуство Републике Србије и након избора под косвским законима бити 
видљиво на територији Косова и Метохије. Таквом уверењу погодују звани-
чне изјаве неких политичара, који у обраћању косовскометохијским Србима 
наглашавају да након избора неће бити никаквих промена у њиховом свако-
дневном животу. Иако свесни да до промена мора доћи, неки људи изабра-
ли су да у наведене изјаве дубоко верују, због чега и наилазимо на ставове 
да је питање изласка на наведене изборе, заправо суштинско питање када је 
„опстанак“, односно суверенитет Републике Србије на територији Косова и 
Метохије у питању. Последње питање у дискусији гласило је: „Како ће Бри-
селски споразум и избори утицати на однос између Срба и Албанаца?“

СВИ: „Исто као и до сада. Више ће утицати на српско-српске односе.“

Ј.П. (Грачаница): „Албанци су добили своју државу. Нема разлога да 
нам више праве проблеме. Јер ми њима више не представљамо никакав про-
блем. Али, они сада страхују да ће ови избори створити неку нову Републику 
Српску. Па су зато љубазнији према нама него раније.“

С.М. (Грачаница): „Ја се плашим да ће Албанци дозволити да ми ство-
римо Заједницу српских општина, па да нас онда укину. Или могу да донесу 
закон о прекомпоновању општина, па да српским општинама додају албан-
ска села и тако нам направе проблем. Није њима проблем ни Устав да проме-
не да би нам то урадили. Не треба тога у овом тренутку да се плашимо, али 
у будућности да.“

Учесници фокус група се нису посебно освртали на однос између Срба 
и Албанаца. Испоставља се да је питање Бриселског споразума и локалних 
избора више интраетничког него интеретничког карактера. Та питања 
изазвала су дубок анимозитет међу Србима који изражавају дијаметрално 
различите ставове по питању изласка или бојкота наведених избора. О Ал-
банцима, као „историјским непријатељима“ у тренуцима предизборне кам-
пање нико не говори, јер је приоритет опстанак Срба у покрајини. Питање 
интеретничког односа као да је привремено „залеђено“ и остављено на де-
бате у будућности. Општи утисак је да су учесници дискусија имали жељу да 
своје ставове поделе са другим људима и истовремено чују мишљења других 
људи. Након сваке дискусије било нам је наглашено да би било много боље 
да се фокус групе чешће одржавају, како би и људи који нису много упуће-
ни у тренутне друштвенополитичке околности упознали са променама које 
предстоје. То је још једном потврдило снагу фокус-групне дискусије као ис-
траживачке технике, којој је својствена брзина, велики број података који 
истраживач добије у релативно краком временском периоду, али и њена 
„терепеутска природа“, имајући у виду да учесници дискусија имају прилику 
да изразе своје ставове и чују ставове других људи на тему која је важна у 
њиховим животима. 
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Закључна напомена

Свакодневни живот Срба на Косову и Метохији након уласка НАТО 
трупа на територију покрајине био је обележен бројним непријатностима. 
То се нарочито односи на Србе који живе у централним деловима покраји-
не, у потпуности окружени албанским становништвом. Карактеристика 
свакодневице Срба у том делу покрајине најпре је било одсуство слободе 
кретања, немогућност одласка и рада на сопственим обрадивим површи-
нама, али ни одласка на послове у некадашње фабрике и предузећа, која су  
након етничких сукоба постала „власништво“ Албанаца. Затим је у мар-
товским немирима 2004. године, око 4000 Срба4 из села протерано на 
север покрајине, а након једностраног проглашења независности Косова 
2008. године, Срби из наведених села били су приморани на институцијал-
но суочавање са „реалношћу“. Та „реалност“ односи се на прибављање лич-
них докумената са назнаком „Република Косово“, косовских регистарских 
ознака, плаћања комуналија „косовским“ презузећима, а од 2008. године 
и формирања „косовских“ општина у местима са српском већином. У том 
погледу Срби из централног дела Косова и Метохије у поређењу са својим 
сународницима на северу покрајине, много брже и јасније у свакодневном 
животу били су суочени са „реалношћу“ живота под ингеренцијама „неке 
друге државе“. Ипак, ставови учесника фокус група указују на снажно не-
задовољство поводом потписивања Бриселског споразума, при чему се 
наглашава да је један од најочигледнијих исхода тог споразума одсуство 
слободе кретања за Србе који немају косовске регистарске ознаке на ауто-
мобилима. Наглашавају да је Република Србија као суверена држава „мо-
гла да нађе неки други оквир“ за решавање проблема свог суверенитета 
на Косову и Метохији. Са друге стране, учесници дискусија наглашавају 
да је изузетно важно изаћи на локалне изборе у новембру 2013. године и 
соспственом народу обезбедити већину у локалној самоуправи. За разли-
ку од Срба са севера покрајине, где влада снажна анти-изборна кампања, 
у местима са српском већином широм покрајине влада уверење да је ин-
теретничка кохезија једино решење за унапређење друштвеног положаја 
Срба у оквиру „косовских институција“. Иако дубоко разочарани потпи-
сивањем Бриселског споразума, Срби из Штрпца, Грачанице и Ранилуга 
припремају се на сасвим прагматичан приступ новој свакодневици у којој 
би суверенитет „нежељене државе“ био неоспоран. Један од разлога за то, 
како и сами истичу, јесте веровање да ни у будућности неће изостајати 
неки вид подршке Републике Србије. Фокус-групне дискусије показале су 
да дневнопилитичке околности снажно утичу на свакодневни живот Срба  

4 Видети: http://www.kim.gov.rs/sr/vesti/item/1539-devet-godina-od-pogroma-nad-
srbima-na-kim
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у енклавама, „помирљив“ приступ „нежељеној реалности“, али и одсуство 
интраетничке кохезије, која оставља дубоке последице на међуљудске од-
носе. Јасан је међутим, став Срба да своја села неће напуштати сада, четр-
наест година након преживљавања најразличитијих етнички мотивисаних 
непријатности. У том погледу, сви учесници фокус-групних дискусија 
нагласили су важност прагматичног приступа предстојећим локалним из-
борима, кроз максимални излазак на изборе. У томе као да виде шансу за 
назнаке мирнодопске свакодневице, макар и кроз статус етничке мањине, 
а не више конститутивног народа. 
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bRUSSELS’S AGREEMENT ANd LOCAL 
ELECTIONS IN KOSOVO ANd METOHIA  

– ATTITUdES OF SERbS FROM THE  
CENTRAL PART OF THE PROVINCE 

Summary 

This paper represents the result of explorative field research on the theme of 
the attitudes of Serbs from Kosovo and Metohia on the Brussels’s Agreement signed 
by the official delegations of Belgrade and Pristine on the 19th of April 2013, and the 
scheduled local elections for the 3rd of november 2013. That Agreement in the mo-
ments of the field research realization did not have the impact on the everyday life 
change, but it evidentially brought unrest among the members of Serbian people 
in the province. The field research was based on the six focus-grouped discussions 
realization. The first three discussions were carried out in Kosovska Mitrovica in 
june 2013. The remained three groups were carried out in the biggest rural areas in 
the central part of the province – Štrpce, Gračanica and ranilug in September 2013. 
For this paper needs attitudes of Serbs from the central part of the province will be 
indicated. The participants of focus groups expressed their attitudes on the charac-
teristics of Brussels’s Agreement, degree of information of Serbs on the agreement 
detail, and sentiment the sign of the Agreement arises in them. They were also talk-
ing on the local elections in Kosovo and Metohia. The set of questions on the elec-
tions showed contradictory attitudes on the achievement of politicians belonging to 
different parties, but the common conclusion consisted of the fact they should go to 
the elections. The basic characteristic of these discussions is discomfort, fear from 
the unknown and the feeling of rejection „from their state“of Serbia. 

Key words: Brussels’s Agreement, Serbs, north, enclaves, Kosovo and Metohia.
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