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„КУМАНОВСКИ СПОРАЗУМ”
(Проф. �р О�ра� С�евановић

Криминалис�ичко-?олицијска ака�емија, 
Бео@ра�, 2015)

Тема о којој Dише коле:а СLевановић у својој моно:рафији 9о
са9а није научно целовиLо оJрађивана. Ка9а су у DиLању ра9ови
исLоричара заLвореносL архивских фон9ова и не9осLуDносL
DриваLних колекција Lоме су Dресу9но 9оDринели. Правна и Dо-
лиLиколошка лиLераLура 9о са9а је Dре9њачила y анализи кон-
креLних 9окуменаLа (Кумановско: сDоразума), али је најчешће
изосLајао целовиLи Dо:ле9 на конфликL, ње:ове DоLенцијале,
фазе Dре:оварачко: Dроцеса, само разрешење, као и значај Dо-
сLи:нуLо:. Део Lе лиLераLуре оDLерећен је DрисLрасношћу која
„зама:љује” сушLину 9о:ађаја на чијем је крају сDоразум из Ку-
манова. Мемоарска лиLераLура, Jу9ући 9а није исLорија, већ
Dишчев 9оживљај исLорије, Lакође је само 9елимично мо:ла 9а
на9окна9и не9осLаLак изворне :рађе. Наве9еном не DроLивуре-
чи чињеници 9а је ра9ова фра:менLарно: каракLера свакако
Jило, али не и Dокушаја 9а се Dре:овори којима је „заусLављен”
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косовски конфликL целовиLо са:ле9ају и концизно DрезенLују.
Ту исLорио:рафску Dразнину са9а DоDуњава веома усDело исLра-
живање коле:е ОJра9а СLевановића, иначе и акLера 9о:ађаја о ко-
јима Dише, исLраживање које је сDрове9ено у оквиру DројекLа
ИИИ 47023 Косово и Ме�охија између национално@ и�ен�и�е�а и
евроин�е@рација који финансира МинисLарсLво DросвеLе, науке и
Lехнолошко: развоја РеDуJлике СрJије. У DиLању је Lема исDуње-
на Jројним конLроверзама које, уз осLало, DроисLичу и из чиње-
нице 9а је и сам̑ сDоразум из Куманова Dре9меL чесLо сасвим
DроLивуречних оцена, Lумачења, уDоLреJе.

O исLраживачким инLересовањима ауLора речиLо све9очи
сLрукLура рукоDиса у којој, Dоре9 инсLрукLивно: Dре9:овора,
уво9но: 9ела и уLемељених закључних размишљања 9оминира
9евеL Dо:лавља Dосвећених анализи косовско-меLохијских суко-
Jа, Dокушајима њено: решавања, насLојањима 9а сукоJ ненасил-
но Jу9е решен (Dре:оворима), зачеLку Кумановских Dре:овора
(DреоDераLивна фаза), Кумановским Dре:оворима (оDераLивна
фаза), Кумановском сDоразуму и Резолуцији СавеLа JезJе9носLи
ОУН, сDровођењу сDоразума, сDровођењу сDоразума y уLврђе-
ним коDненим зонама JезJе9носLи, значају Кумановско: сDора-
зума 9анас. УнуLар наве9ених Dо:лавља маLерија је изложена
DуLем 32 уже целине и више Dо9целина. РукоDис засвођују иза-
Jрани 9окуменLи (9аLи као Dрилози) који омо:ућавају чиLаоцу
9а се и сам уDусLи у анализу извора, конLролише аналиLички
DосLуDак ауLора, 9осе:не 9о власLиLих закључака. СLрукLуру ру-
коDиса сушLински је о9ре9ила DоLра:а за о9:овором на DиLање
шLа су разлози, сушLина, сврха, резулLаLи, 9омеLи Dре:овора и
сDоразума склоDљено: у Куманову јуна 1999. Не исLражујући уз-
роке сукоJа, већ сукоJ сам Dо сеJи, ње:ове Dосле9ице и начине
решавања, коле:а СLевановић је с DосеJном Dрецизношћу Dоку-
шао 9а о9ре9и месLо Кумановско: сDоразума у наDорима 9а се
а:ресија НАТО заусLави, а сLра9ање сLановнишLва оконча. Већ
овако Dриказана сLрукLура рукоDиса коле:е СLевановића :овори
о насLојањима ауLора 9а са:ле9а Dрокламовано, али и сLварно, у
реализацији важно: мировно: акLа. По9је9нако је значајно рећи
9а се ауLор није оDре9елио за оDшLу :енерализацију Dојава о ко-
јима Dише, већ је насLојао 9а исLражи и укаже на DосеJносLи Dро-
цеса и ње:ово: о9вијања. На Lај начин, уз анализу кључних 9оку-
менаLа, рукоDис ну9и исLоричну (9инамичну) Dричу, која има
своју DреDознаLљиву LемDоралну, DолиLичку, војну, и9еолошку
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9имензију. На моменLе из ње, у лику ауLора, веома консLрукLив-
но Dро:овара и све9ок 9о:ађаја.

„ЧврсLо Lле” на коме Dочивају анализе и закључци коле:е СLе-
вановића чине оJјављени маLеријали (акLа, DроDиси, сLено:ра-
ми, закључци, извешLаји, информације, о9луке, Dланови, Dре9-
лози, сDоразуми, резолуције, оJавешLења, DлаLформе, 9оказни
маLеријали...) срDске, алJанске и међунаро9не Dровенијенције
(ОУН, НАТО). О9 важносLи су Jили и мемоарски извори, шLамDа
и Dерио9ика. Са9ржаји 9оJијени из исLоријских извора умешно
су комJиновани са 9осLуDном лиLераLуром Dравно:, DолиLико-
лошко:, исLорио:рафско: каракLера оJјављеном на више језика.
ПосеJно значајним смаLрамо чињеницу шLо је ауLор, као неDо-
сре9ни учесник у 9о:ађајима о којима Dише, Jио у Dрилици 9а
„изнуLра” DосмаLра цео Dроцес Dре:оварања, осеLи и разуме аL-
мосферу у којој су Dре:овори вођени, корисLи иницијалне и не-
верификоване 9окуменLе. На Lај начин уLемељен рукоDис коле-
:е СLевановића Dре9сLавља си:урну основу и инсLрукLивни Dу-
Lоказ за свако 9аље Jављење овом Lемом.

У Dрвом Dо:лављу рукоDиса ауLор се Lеоријски о9ре9ио Dрема
Dојму и 9ао LиDоло:ију сукоJа у савременом свеLу. Јасно је Dока-
зао 9а насиље алJанских ексLремисLа на Косову и МеLохији
Dре9сLавља Dроцес 9у:о: Lрајања и има све каракLерисLике на-
силно: и LерорисLичко: чина. У Lом конLексLу, у широким DоLе-
зима са засLајањем на конкреLним 9о:ађајима, Dро:оворио је о
верLикали сукоJа зачеLих крајем XVII и у конLинуиLеLу DрисуL-
них 9о краја XX века. УнуLар Lо: „оDшLе: оквира” DосеJно је оJра-
9ио Dосле9њу 9еценију ХХ века Dоказавши 9а у Lим :о9инама
ескалација сукоJа и насиља које он Dроизво9и 9оJија на инLен-
зиLеLу, шLо је и Dре9сLављало Dре9услов 9а сукоJ Jу9е инLерна-
ционализован. УDоLреJа Jројки и DроценаLа учинила је 9елове
LексLа у којима ауLор Dише о учесLалосLи насилних акаLа, фор-
мирању оружаних формација, ескалацији наDа9а, о9:овору ору-
жаних формација СРЈ и РС, уDлиLању међунаро9но: факLора, ко-
ор9инацији акција ОВК и „међунаро9не заје9нице” :оLово
е:закLним. ПосеJну Dажњу ауLор је DосвеLио квалификовању су-
коJа на Косову и МеLохији 9ефинишући у акLивносLима ОВК оно
шLо је Jило Lероризам, оружана DоJуна, оружани сукоJ, а у заје9-
ничком Dо9ухваLу ОВК и НАТО а:ресија, Dланирана коDнена ин-
вазија, злочин DроLив мира.

Дру:о Dо:лавље рукоDиса, насловљено „Покушаји решавања
косовско–меLохијске кризе” о9 DосеJно: је значаја за разумева-
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ње оно:а о чему коле:а СLевановић Dише. У Lим 9еловима LексLа
веома исцрDно је Dриказан исLоријаL акLивносLи ОВК и међуна-
ро9не заје9нице који је во9ио 9есLаJилизацији СРЈ, као и насLоја-
ња ју:ословенских и срDских власLи 9а алJанско насиље и Lеро-
ризам Jу9у заусLављени. ИсLраживање је Dоказало 9а су у реша-
вању кризе на Косову и МеLохији Dре9сLавници међунаро9не
заје9нице Jили укључени о9 само: DочеLка (УН, САД, НАТО, Кон-
LакL ГруDа, ОЕБС...) и 9а Jаш они својим чињењем и нечињењем
(саоDшLења, 9екларације, резолуције, DриLисци...) Dокушавају, а
заLим и Dресу9но уLичу на развој сиLуације на Косову и МеLо-
хији. Коле:а СLевановић Dише о 9восLруким сLан9ар9има међу-
наро9не заје9нице. Ње:ове анализе јасно :оворе 9а је DуL који су
Dре9сLавници међунаро9не заје9нице Dревалили о9 криLике
сLања љу9ских Dрава на Косову и МеLохији, 9о DриLисака, DреL-
њи и DокреLања војне инLервенције, нај9ирекLније Jио Dовезан,
не са сLварним сLањем на Косову и МеLохији, већ са конкреLним
DолиLичким инLересима и 9оJро осмишљеним Dлановима. Уну-
Lар наве9ено: Dроцеса уочене су Dреломнице на којима је међу-
наро9на заје9ница мењала своје сLавове и са Dозиција DрисLра-
сно: арJиLра DосLајала зашLиLник, савезник, а заLим и DарLнер
LерорисLичке ОВК. О Lоме речиLо :овори и DовезаносL DреLњи
које се уDућују СрJији са насилним и војним акLивносLима ОВК,
синхронизовање акLивносLи 9ржава које за:оварају „9емокраL-
ско решење“ и Dре:оворе и LерорисLичких ор:анизација на Lере-
ну, исLовеLносL са9ржаја Dланова којима се жели окончаLи сукоJ
у корисL је9не о9 сучељених сLрана и захLева алJанских сеDара-
LисLа. Коле:а СLевановић Dише о „учинку” мисија које су Dре9во-
9или Ричар9 ХолJрух и КрисLофер Хил, о изјавама РоJерLа Гел-
Jар9а и Ме9лин ОлJрајL, злочинима ОВК, сDоразуму Милоше-
вић-ХолJрук, 9елаLносLи Верификационе мисије ОЕБС-а и
акLивносLима Bеслија Кларка, Вилијема Вокера и Хашима Тачи-
ја, као и о исLим „вре9носLима и DринциDима“ које 9еле (Клин-
Lонова) а9минисLрација САД и LерорисLи ОВК. ПраLећи 9о:ађаје
на Косову и МеLохији и око Косова и МеLохије из 9ана у 9ан коле-
:а СLевановић 9аје хроноло:ију која исцрLава анаLомију Dроцеса
који се завршава неусDелим „Dре:оворима“ у РамJујеу, срDским
о9Jацивањем намеLнуLо: улLимаLума и НАТО а:ресијом на СРЈ и
РС, која није Jила Dосле9ица хуманиLарне каLасLрофе која је из-
Jила на Косову и МеLохији, већ њен узрок.

Наре9на Lри Dо:лавља рукоDиса коле:е СLевановића, насло-
вљена „Пре:оварање као Dроцес ненасилно: решавања сукоJа”,
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„Кумановски Dре:овори – DреоDераLивна фаза”, „Кумановски
Dре:овори – оDераLивна фаза”, нај9ирекLније су Dосвећена Dре-
:оварачком Dроцесу и као Lаква имају ценLрално месLо у ра9у.
У њима се ауLор најDре о9ре9ио Dрема Dојму, значају, о:раниче-
њима и врсLи Dре:оварања, сLранама које учесLвују у Dре:овори-
ма и о DринциDима Dре:оварања. На Lај начин 9оJијен је 9ра:о-
цени Lеоријски оквир који је Dослужио ауLору 9а свесLрано и
Dрецизно са:ле9а каракLер, формаL, DринциDе и меLо9оло:ију,
ле:иLимиLеL сLрана у сукоJу и Dосре9ника који учесLвују у кон-
креLним Dре:оворима у Куманову. Накна9на анализа конкреL-
но: Dре:оварачко: Dроцеса Dоказала је y којој је мери y њему
Jило и:норисања, исLинске жеље за суочавањем са конфликLом,
Dрисиљавања само је9не сLране на усLуDке, конфронLација, уDо-
LреJе „Dрљавих Lрикова” и свих ви9ова Dонижавања, а колико
мало рационално: DрисLуDа који уважава и оLклања узроке кон-
фликLа, DрихваLа оDрав9ане и е:зисLенцијалне инLерeсе свих
сLрана у конфликLу, инсисLира на оJосLраном комDромису, ис-
Lрајава у DоLрази за исхо9ом који ће елеменLарно за9овољиLи
оJе сLране, Lежи DошLовању основних DринциDа међунаро9но:
Dрава. У Lим 9еловима LексLа ауLор је, корисLећи и чињеницу 9а
је Jио све9ок 9о:ађаја, Dро:оворио о срDским и ју:ословенским
Dроценама насLале сиLуације (не:аLивни Lрен9ови који су на-
сLуDили Dосле инLензивно: JомJар9овања, неDосLојање савез-
ника, неDовољан о9нос сна:а, Dроцес слаJљења морала и маLе-
ријалних мо:ућносLи о9Jране), Dроцене DроLивникове сна:е
(228 DуLа већа LериLорија, 67 DуLа већи Jрој сLановника, 518 DуLа
већи JруLо национални 9охо9ак, више сLоLина DуLа већи ваз9у-
хоDловни ефекLиви..., али и колеJања, неа9екваLан учинак Jом-
Jар9овања, фин:ирање са уDоLреJом коDнених сна:а), о DоLреJи
иницирања Dре:овора, са9ржају 9окуменLа који су DоLDисали
МарLи АхLисари и ВикLор Черномир9ин, Dланирању и реализо-
вању Dре:овора и мно:о чему 9ру:ом. Веома Lемељно оJрађена
је оDераLивна фаза Dре:овора у Куманову уз фили:ранско Dре-
зенLовање иницијалних Dону9а, њихову анализу, 9авање Dро-
Lиво9:овора, 9очаравање вођене расDраве, 9авање усLуDака,
о9ређивање рокова и закључење Кумановско: сDоразума.

У наре9ним Dо:лављима рукоDиса (Кумановски сDоразум и ре-
золуција СавеLа JезJе9носLи УН, СDровођење сDоразума, СDрово-
ђење сDоразума у зонама JезJе9носLи) ауLор је са Dо9је9наком
Dажњом анализирао сLрукLуру и са9ржај, али и Lумачења која су
DраLила ње:ово DоLDисивање. ПосеJно је оJра9ио са9ржај Резолу-
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ције СавеLа JезJе9носLи УН Jр. 1244 и указао на њен значај. Анали-
зе које је извршио Dоказале су комDлеменLарносL DоLDисаних 9о-
куменаLа и Lако, Dосре9но, DоLвр9иле значај сDоразума из Кума-
нова. Уочавајући значај Dрокламовано: (DоLDисано:), коле:а
СLевановић је 9ужну Dажњу DосвеLио сLварном, Lј. сDровођењу
Кумановско: сDоразума. У Lом конLексLу је Dаралелно DосмаLрао
оJавезе и Dраксу Dонашања на Lерену КФОР–а, СРЈ, РС DосеJно ука-
зујући на све оно шLо је сDоразум са9ржао, а шLа на Lерену није
сDрове9ено. АуLор се занимао и за Dосле9ице несDровођења Ку-
мановско: сDоразума, DосеJно за Dро9ужеLак алJанско: насиља и
измешLање алJанских LерорисLичких акција изван LериLорије
Косова и МеLохије. ИсLраживање је разоLкрило основне JезJе9о-
носне DроJлеме и ризике у уLврђеним КоDненим зонама JезJе9-
носLи, указало је на Dланове решавања кризе Dро9уJљене војном
инLервенцијом НАТО, скренуло Dажњу на DосLи:нуLе резулLаLе.
И у Lим 9еловима LексLа све9очансLво 9окуменаLа оDлемењено
је личним искусLвом ауLора сLеченим Lоком DриDреме и вођења
Dре:овора у Куманову (аLмосфера, 9ијалози, мношLво 9еLаља о9
значаја за разумевање коначно: исхо9а).

У Dосле9њем Dо:лављу своје моно:рафије коле:а СLевановић
је оJра9ио акLуелну вре9носL и значај Кумановско: сDоразума.
Анализом љкучних DроJлема које је сDоразум Dроизво9ио (о9
намерних Dо:решних Lумачења 9о несDровођења и Dокушаја
мар:инализације ње:ових са9ржаја) ауLор је још је9ном Dосре9-
но Dоказао у чему је ње:ов значај. Зо важи и за оне 9елове LексLа
у којима је оJра9ио DосLојеће LерорисLичке DоLенцијале за:о-
ворника и9еје о великој АлJанији, ника9 сLаJилизоване ника9
сLаJилизоване JезJе9носне Dрилике, несмеLано уоJличавање
„независносLи Косова” и уло:е међунаро9не заје9нице у Lом
Dроцесу, 9војним сLан9ар9има који, ка9а је y DиLању Косово и
МеLохија, важе и 9анас, како у међунаро9ној заје9ници, Lако и
ко9 војних сна:а које њену DолиLику сDрово9е у конкреLним
околносLима на Lерену.

Међу закључцима 9о којих је ауLор 9ошао свакако LреJа сDоме-
нуLи 9а је: DолиLика међунаро9не заје9нице и војна инLервенци-
ја НАТО, умесLо 9а разрешава DосLојеће сLање, Dроузроковала
ње:ово крајње заошLравање; Dоре9 изузеLно Lешких околносLи и
DриLисака Dре:оварачки Lим СРЈ и РС усDео 9а 9ође 9о комDро-
мисне верзије LексLа сDоразума који је у скла9у са реалним мо-
:ућносLима шLиLио инLересе 9ржаве; о9сусLво сDремносLи ме-
ђунаро9не заје9нице 9а реализује све о9ре9Jе Кумановско: сDо-
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разума уLицало и уLиче на оDшLе JезJе9носне Dрилике на Косову
и МеLохији; Dоре9 свих „DроDусLа” КФОР 9оDринео решавању
кризе изазване алJанским насиљем у оDшLинама Прешево, Буја-
новац и Ме9веђа; Dо:решно Lумачење, несDровођење и мар:ина-
лизација Кумановско: сDоразума је9ан о9 разло:а DосLојања Lе-
рорисLичко: DоLенцијала ко9 алJанских ексLремисLа и јачања
самоDро:лашене „РеDуJлике Косово”; Кумановски сDоразум ме-
ђунаро9но–Dравни акL који нај9ирекLније 9оDриноси очувању
Косова и МеLохије у :раницама РеDуJлике СрJије и за9ржавању
срDско: наро9а на Lом DросLору.

Научни DрисLуD ауLора оJра9и је9не важне и DолиLички још
увек „вруће Lеме” из савремене исLорије, уз „оLварање” нових ис-
Lраживачких DиLања, указивање на 9о са9а неуочене скуDове о9-
носа који су нај9ирекLније уLицали на исLоријски Dроцес, Jо:аLу
факLо:рафију, ори:иналну сLрукLуру ра9а и корекLно „у:рађива-
ње” личних сазнања у са9ржаје које 9оносе 9окуменLи, завређује
сваку Dажњу. Си:урни смо 9а ће рукоDис коле:е СLевановића
имаLи чиLаоце, а вероваLно и Dолемичаре, Dо9је9нако међу сLру-
чном DуJликом, колико и међу чиLаоцима који се занимају за са-
времену исLорију и Dроцесе који су оJликовали свеL 9анашњице
у коме живе. Мо:ући 9ијало: неисLомишљеника само ће уJрзаLи
Dроцесе који во9е 9о Dоуз9ано: знања о DрошлосLи.


