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ПРОбЛЕМА

Астракт: Ово питање представља један од горућих међународних 
проблема. Процеси који су предмет изучавања политичког развоја косов-
скометохијског проблема још увек нису окончани, па нема довољно из-
ворног материјала. Међутим, основне поставке Словићеве монографије 
су формиране на основу кључних и несумњивих података па су послужиле 
као добар водич приликом анализе и формирања општијих закључака. Ал-
бански теоретичари настоје да подручје Косова и Метохије прикажу као 
територију која је до у најдаљу прошлост и у континуитету била некаква 
засебна административна јединица. Чини се да је такав покушај уперен 
на доказивање да је ово подручје тобоже већ вековима имало формиран 
некакав засебан, албански идентитет. Овакви албански ставови су дикти-
рали и њихове политичке акције, које су за циљ имале интернационализа-
цију косовскометохијског питања.

Кључне речи: интернационализација косовскометохијског питања, ал-
банско схватање природе косовскометохијског проблема, ОВК, принцип 
uti possidetis, НАТО интервенција.

Ове године је на 58. Међународном београдском сајму књига предста-
вљена научна монографија Политички развој Косова и Метохије од распада 
СФРЈ до доласка мисије ЕУЛЕКС кроз призму европске безбедности, аутора 
Срђана Словића.1 Проблем Косова и Метохије већ дуже време заокупља 
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1 Реч је о књизи: Срђан Словић, Политички развој Косова и Метохије од распада СФРЈ 
до доласка мисије ЕУЛЕКС кроз призму европске безбедности, Лепосавић 2013.
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његову пажњу и Словић га обрађује у низу научних чланака.2 Поред тога, 
ову монографију је објавио непосредно након дела у коауроству са Весном 
Зарковић Косово и Метохија од Берлинског конгреса до распада СФРЈ – Исто-
ријски, етнички и безбедносни аспект.3

Из свих тих објављених радова види се да је Словић овом великом и 
тешком проблему приступао како и доликује, са различитих аспеката. Може 
се рећи да је проучавање политичког развоја Косова и Метохије од распада 
СФРЈ до доласка мисије ЕУЛЕКС очекивани и неопходни наставак претход-
них изучавања. Том приликом Словић приказује унутрашње и спољашње 
прилике везане за Косово и Меотихију. Почиње од унутрашњих, па наста-
вља са спољним. Реч је не само о политичким, већ и ширим условима у скла-
ду са комплексношћу проблема безбедности.

Што се политичког развоја косовскометохијског проблема тиче, њега 
Словић оправдано дели на период пре и период после интернационализа-
ције. Година која их раздваја је 1998. Због тога ће даље излагање пратити ту 
поделу. Треба нагласити да ће овде само у основним цртама бити приказан 
развој политичке историје косовскометохијског проблема.4 

Ово питање представља један од горућих међународних проблема. Про-
цеси који су предмет изучавања политичког развоја ове покрајине још увек 

2 Вид: Словић Срђан, „Косово и Метохија и политика националног интереса - теорија 
међународних односа и практичне импликације“, Баштина 25/2008, 277-296; Сло-
вић Срђан, „Међународно-правно гледање на Косовско питање“, Баштина 26/2009, 
269-287; Словић Срђан, „Државноправни развитак и међународни положај Косова 
и Метохије од Берлинског конгреса до краја 20-ог века“, Баштина 27/2009, 205-219; 
Словић Срђан, „Улога великих сила у послехладноратовском концепту безбедности у 
оквиру КЕБС/ОЕБС-а и његова примена на кризним подручјима на Косову и у Бос-
ни“, Баштина 29/2010, 169-184; Словић Срђан, „Косово и Метохија од 1900. године 
до почетка Првог Светског рата“, Баштина 28/2010, 277-292; Словић Срђан, „Међу-
народне организације и успостављање мира и безбедности на Косову и Метохији“, 
Баштина 30/2011, 233-248; Словић Срђан, „Историјска генеза и природа модерних 
етничких сукоба на Косову и Метохији“, Национални интерес - часопис за национална и 
државна питања 7(2)/2011, 151-170; Словић Срђан, „Интернационализација косов-
ског питања и њен утицај на потоње догађаје на Косову и Метохији“, Словић Срђан, 
Политичка ревија 10(1)/2011, 255-275; Словић Срђан, „Узроци рата на Косову и Ме-
тохији према Волцовој теорији представе у међународним односима“, Национални ин-
терес - часопис за национална и државна питања, 8(3)/2012, 239-267; Словић Срђан, 
„Косово и Метохија и проблем безбедности за време Првог светског рата“, Баштина 
32/2012, 265-276; Словић Срђан, „Деловање КПЈ на Косову и Метохији током Дру-
гог Светског Рата“, Баштина 33/2012, 299-312.

3 Словић Срђан, Зарковић Весна, Косово и Метохија од Берлинског конгреса до распада 
СФРЈ – Историјски, етнички и безбедносни аспект, Лепосавић 2012.

4 Ради те сврхе потребно је имати у виду и Словићево схватање политичке природе ове 
кризе, које је дао у претходно објављеној књизи (вид. претходну фн).
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нису окончани, па нема довољно изворног материјала. Међутим, основне 
поставке Словићеве студије о политичком развоју су формиране на основу 
кључних и несумњивих података па су послужиле као добар водич приликом 
анализе и приликом формирања општијих закључака. 

Пре интернационализације  
косовскометохијског проблема

Када је реч о овом периоду, Словић за полазну тачку анализе узима 
1989. годину (годину дефинитивног политичког распада СФРЈ), када је 
формиран Руговин Демократски савез Косова. То раздобље, по Словићу, 
траје све до саме интернационализације 1998. године.

Ово питање захтева две врсте објашњења: једно се тиче албанског схва-
тања природе и историјата косовскометохијског проблема,5 а друго, њихо-
вих потеза ка остварењу својих циљева.

Елите косовско – метохијских Албанаца, без изузетка, упорно су Косово 
и Метохију настојале да историјки, политички и правно вежу за Федерацију, 
а никако за Србију. Увек су ово подручје посматрале као део Југославије.

„Српски и албански правни теоретичари различито су дефинисали пи-
тање федерације и федералних јединица. Српски експерти су истицали да су 
Косово и Метохија већ били припојени Србији неколико месеци пре про-
кламовања југословенског устава, сугеришући да Косово и Метохија прво 
припадају Србији, па после тога Југославији. Албански експерти заступали 
су становиште да је припајање извршила федерална Србија, где федерално 
значи да је Србија дефинисана као федерална јединица Југославије. Као 
потпору овој тврдњи истичу да су на Трећем заседању АВНОЈ-а у августу 
1945. године имали своје делегате, те су тако поступили као примарна цели-
на, а не као део Србије“.6 

Албански теоретичари оптужују Србију да је на самоопредељење гле-
дала као на етничко самоопредељење, за разлику од свих осталих субјеката у 
југословенској федерацији, који су на самоопредељење углавном гледали у 
територијалном контексту. Они говоре да је самоопредељење које је засно-
вано на територији, а не на етницитету, подржала и међународна заједница. 

5 О албанском схватању природе и историјата косовскометохијског проблема вид. више 
у Огњен Вујовић, „Територијални интегритет, право на самоопредељење и култур-
но-историјско наслеђе“, Културно наслеђе Косова и Метохије, тематски зборник од 
водећег националног значаја са научног скупа „Културно наслеђе Косова и Метохије – 
Историјске тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности“, Београд 
7-8. октобар 2013, Зборник 2, стр. 775-794.

6 Словић Срђан, Зарковић Весна, нав. дело, 110.
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Том приликом имају у виду принцип uti possidetis. Он је ван колонијалног 
контекста примењен приликом распада држава бившег Варшавског блока, 
СССР и Чехословачке и приликом распада СФРЈ. Упорно на Косово и Ме-
тохију гледају као на посебну територију и посебну чланицу југословенске 
федерације.7

Поред свега тога, албански теоретичари настоје да подручје Косова и 
Метохије прикажу као територију која је до у најдаљу прошлост и у кон-
тинуитету била некаква засебна административна јединица. Чини се да је 
такав покушај уперен на доказивање да је ово подручје тобоже већ вековима 
имало формиран некакав засебан, албански идентитет. 

Овакви албански ставови диктирали су и њихове политичке акције које 
су за циљ имале интернационализацију косовскометохијског питања.

„Почетком 1989. године отпором против српске доминације је руково-
дио Ибрахим Ругова, универзитетски професор образован у Паризу. Он је 
уз помоћ својих истомишљеника основао Демократски савез Косова (ДСК). 
Све ово се дешавало уочи Милошевићевог укидања аутономије Косову. 
Скупштина покрајине (у којој су доминирали Албанци) је 2. јула 1990. годи-
не формално прогласила ’независност покрајине Косово као равноправног 
ентитета у оквиру југословенске федерације’, али ју је, истовремено, савезно 
Председништво прогласило нелегалном. Неколико дана касније, 5. јула исте 
године, оформљена је тзв. Скупштина Косова у сенци. Ова скупштина је 21. 
септембра 1991. године прогласила ’Републику Косово’ која ће бити ’суве-
рена и независна држава’. Целокупна активност је потврђена референдумом 
од 26–30 септембра где је 87 % косовскометохијских Албанаца изашло на 
изборе, а 99,87 % од њих гласало за подршку независности“.8

У априлу 1990. године чланови Удружења филозофа и социолога осно-
вали су тзв. Социјал-демократску странку. Још седам партија основано је из 
круга нових, углавном младих косовских интелектуалаца и професионалаца. 
Они никако нису желели да виде будућност овог подручја унутар Југосла-
вије од 1989. године.9

У Приштини је 1990. године формиран и тзв. Косовски демократски 
форум. У Декларацији која је тада усвојена тражио се статус републике за 
Косово.10

„Већина у ДСК се сложила да треба одбацити било какву сарадњу са 
српском опозицијом и учешће на изборима у оквиру заједнице Србија и 
Црна Гора“.11

7 Вид. Огњен Вујовић, нав. дело, 778-783.
8 Словић Срђан, нав. дело, 20. 
9 Исто.
10 Исто, 20-21.
11 Исто, 21.
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С друге стране, представници НАТО сила које су бомбардовале Југо-
славију упорно су истицале и истичу да је косовскометохијско питање по-
следњи чин у распаду Југославије. Очигледно је да су тиме стали на страну на 
којој су још од стварања комунистичке Југославије били албански ставови.12 

Након интернационализације  
и НАТО интервенције

Пре и упоредо са интернационализацијом косовског питања долази до 
појаве новог политичког чиниоца међу косовскометохијским Албанцима, 
тзв. Ослободилачке војске Косова. Овај чинилац убрзо постаје диминантан 
међу Албанцима. На крају долази до НAТО интервенције.

Након окончања НАТО интервенције почело је да се отвара питање 
преговора између Србије и политичких представника косовскометохијских 
Албанаца.

Словић сумира резултат НАТО интервенције и каже да је она била вој-
но успешна, а да је на политичком плану довела до неке врсте компромиса: 

–  Након окончања рата у Савету безбедости УН је усвојена чувена Ре-
золуција 1244 као израз компромиса између захтева за суштинском 
аутономијом Косова, с једне стране, и суверенитета и територијалног 
интегритета Савезне Републике Југославије, са друге стране. 

–  Преговори о будућем статусу Косова нису следили претходно спро-
вођење стандарда – статус је претходио стандардима, уместо обрнуто.

–  Српска страна је током преговора заговарала принципе суверенитета 
и територијалног интегритета. Албанци су инсистирали да је Косово 
sui generis случај и на праву на самоопредељење до отцепљења.

–  Ахтисаријев план о надгледаној независности Косова, иако га није ус-
војио Савет безбедности, створио је услове за проглашење косовске 
независности.

Резултат је да, иако је ОВК формално распуштена 1999. и преображена 
у Косовски заштитни корпус, опстао њен максимилистички циљ стварања 
тзв. Велике Албаније. 

Од преговора у Рамбујеу тзв. ОВК почиње да потискује Руговин утицај. 
Тада је образована тзв. Привремена влада Косова на чијем челу се налазио 
Тачи као премијер.13 

Како је растао политички утицај тзв. ОВК, тако је расла примена на-
сиља у политичким борбама које су се одвијале у оквиру албанске заједнице. 

12 Огњен Вујовић, нав. дело, 784. 
13 Словић Срђан, нав. дело, 120.
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Иза такве ОВК све време стоје НАТО и САД. Ови фактори заступају стано-
виште да повратка на политичко стање пре интервенције не може бити, него 
да је потребна потуна независност Косова. 

Словић закључује да је овакав њихов став имао за последицу кашњење 
у изградњи институција (у изградњи и примени стандарда), те и да је тран-
зициони процес прилично закомпликован. У том склопу се и безбедносни 
процес демилитаризације ОВК врло тешко спроводио у пракси. 
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Ognjen VujOVIĆ

POLITICAL dEVELOPMENT  
OF KOSOVO-METOHIAN PRObLEM 

Summary

This issue represents one of the urgent international problems. Processes 
which are the study subject of the political development of Kosovo-Metohian prob-
lem have not finished yet, so that there is not enough original material. neverthe-
less, basic assumptions of Slović’s monograph study had been formulated on the ba-
sis of crucial and undoubtfull data so they served as a good guide during the analysis 
and formation of more general conclusions. 

Albanian theoreticians are trying the area of Kosovo and Metohia to treat as 
the territory which was in the farther past and continuity some kind of separate ad-
ministrative whole. It seems that such attempt was directed to prove that this area 
had for centuries formed some separate, quasi Albanian identity. The Albanian at-
titudes like these had dictated their political actions which had for their objectives 
internationalization of Kosovo-Metohian issue. 

Key words: internationalization of Kosovo issue, Albanian understanding of the 
nature of Kosovo-Metohian problem, principle of uti possidetis, nATO intervention. 
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