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РЕЧ УРЕДНИКА

Kaда је потписнику ових редова, пре извесног времена, припала у
задатак незахвална дужност да у свега десетак минута једној гошћи из
Америке, која, чини се није била злонамерна, објасни шта се то дога-
ђа у вези са Косовом и Метохијом и шта за Србе све то значи, он се
нашао у једној, помало чудној ситуацији. Годинама васпитаван у духу
српске епске поезије и историје, домаћин је схватио да за једног стран-
ца све то не значи много и није довољно. Ни то што име Косово вуче
своје порекло од словеснског имена птице „Кос“, ни то што Метохи-
ја, као и сви други топоними, још и више имплицирају своје неалбан-
ско порекло – „Метох“ – манастирски посед. Ни прича о једној дав-
ној, изгубљеној бици, ни о поезији која је из тога произашла, ни о то-
ме како је „Косово душа (срце) српског народа“, „српски Јерусалим“.
Нити пак прича о српским сеобама и присилним исељавањима, о не-
правдама, које су чинили, са једне стране албански националисти, а са
друге стране југословенски комунисти, али и многи други и пре и по-
сле њих. Гошћа је била љубазна и ни у чему није противуречила дома-
ћину који се трудио, али је у њеним очима ипак сагледавао извесно не-
разумевање, које је, чини се, пре свега било плод традиционалног ан-
гло-саксонског прагматизма и утилитаризма, који све ствари обично
поједностављује. 

Онда је домаћин схватио да се код тако различитог гледања на
ствари тешко може комуницирати. Могло би се можда гошћи говори-
ти о томе како тај утилитаристичко-прагматистички начин гледања на
ствари уопште није добар, јер пре свега није етичан, јер он имплицира
да онај који је тренутно јачи, „носи све“, побеђује у сваком погледу, а
што опет значи да ће једнога дана, сваки онај који иза себе окупи до-
вољно пушака, довољно снаге, довољно пара, без обзира како је до
тих пара дошао, пљачком, утеривањем страха, дрогом, неморалом
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сваке врсте, да ће тај силник моћи успоставити „свој“ поредак ствари
и да ће можда моћи свако победити свакога и тиме урушити сваки еле-
ментарни морални принцип и законитост и право уопште. Не значи ли
то да ће принципи социјалног дарвинизма однети превагу не само над
историјом, него и над моралом и каква је онда будућност читавог све-
та који је заснован на томе да је човек човеку вук. 

Али, можда су принципи суровог капитализма, глобалног нарочи-
то, данас и успостављени управо на тој поставци да је човек по приро-
ди ствари себично биће и да је другом човеку вук. Тако је домаћин, на-
кон разговора са Американком схватио да се у десетак минута не мо-
же објаснити све оно што представља проблем у вези Косова. 

И то је такође један од проблема у српском комуницирању са све-
том – српска епска (пре)опширност и западњачко готово „спотовско“
поједностављивање ( и банализовање у исти мах) у којем нема више
довољно времена за неке класичне вредности садржане било у књи-
жевности, било у музици, било у филмовима, у било чему. Тражи се и
захтева, односно прихвата се једино оно што је кратко, што просеч-
ном, обично недовољно образованом и заинтересованом конзументу
може држати пажњу – кратак тв-спот и кратка порука и ништа више
од тога. Простора за класичне толстојевске романе више нема, јер ће
просечни конзумент, на свом даљинском управљачу, који му стоји на
дохват руке, након напорног радног дана, напорне борбе за прежи-
вљавање, борбе у којој је човек човеку вук, променити канал, проме-
нити причу, прећи на неку дајџестирану, уместо Толстојеве књиге.
Треба ли онда говорити како и колико се ту може манипулисати и са
његовим осећањима и са његовим моралним схватањима.

Упркос свему томе, можда баш попут правих Срба, можда баш
као последњи Мохиканци, последњи правоверни поштоваоци идеала
правде и морала, ми смо се и одлучили да направимо један овакав те-
матски зборник радова о само неким темама и проблемима које смо
овде сабрали на једном месту, у својеврсном косметском Гордијевом
чвору, који би ти неуки, а набусити и препотентни владари, који вечи-
то живе у илузији да ће избећи судбину Александра Великог, једно-
ставно пресекли мачем и решили читав проблем једним потезом и јед-
ном за свагда.

Јесте, Александар је мачем пресекао Гордијев чвор, али, „коме за-
кон у мачу (топузу) лежи...“, рекао би Његош, рекли би Срби... И опет
то српско неразумевање и неслагање са светом, са прагматичношћу. 
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Међутим, нека се данашњи моћници присете свих оних градова са
именом Александрија, разасутих по целом тадашњем свету, од Инди-
је до Персије, Египта и Грчке. Шта је од свега остало? Тек један град
на египатској медитеранској обали, али град, чија је библиотека спа-
љена. Као што су и манастири на Косову и Метохији спаљени. Изгле-
да да су згаришта дуготрајнија од многих грађевина, као својеврсни
пратилац и споменик историје Нарочито онда када се она, тј. истори-
ја, занемарује, када се проглашава њен крај, или се пак узалудно ми-
сли и верује да се Гордијев чвор тек тако лако може пресећи.. 

Др Јован Ћирић,
Институт за упоредно право из Београда

Institute of Comparative Law
Kosovo and Metohia – A Gordian Knot

Edited by Jovan Ćirić PhD
Belgrade, 2008.

THE WORD OF THE EDITOR

When, some time ago the signatory of these words, got the task to ex-
plain in only ten minutes to one guest from America what is going on with
Kosovo and Metohia and what Kosovo means to the Serbs, he found him-
self in a strange position. The signatory had many years been educated in
the spirit of Serbian epic poetry and history and he realized that for one
foreigner that does not mean very much. The host spoke about the name
of Kosovo. The origin of that name comes from the Slavic word „Kos“ –
the name of one specie of birds. And Metohia, also, like almost all other
toponims on Kosovo and Metohia, implies its non-albanic origin – metoh
– means the property, the real estate of orthodox monasteries. And he al-
so told her stories about one battle that happened many centuries ago, the
battle that was lost and about the poetry that originated from that battle,
but all those stories did not mean very much to the guest. She did not pay
very much attention to some stories about Serbian migrations and Alba-
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nian violence, and injustice of Yugoslav communists and many other
tyrans that dominated on the Balkan region. How to explain to someone
that „Kosovo is the Heart of Serbia“, or also „Serbian Jerusalem“. To pe-
ople from abroad it does not mean very much and they can not realize all
of that. The guest was very kind, but the host saw in her eyes that she did
not understand too much. The main reason for that misunderstanding was
the traditional anglo-saxon pragmatism and utilitarianism that very often
profanes almost everything. 

Then, the host realized that it is very hard to communicate if we have
such a different way of thinking. It could be said that such utilitarianistic
and pragmatic way of looking on different problems is not good, that it is
not ethical, because it implies that someone who is stronger in one mo-
ment, takes everything, wins in every sense and it does mean that one day,
one who collects more guns, more forces, more money, no matter how he
got it, by robbing someone else, or by drugs, or on some other problema-
tic way, that he will be able to establish his own order of values in which
everything could be allowed. Does it mean that principles of social Darvi-
nism are above everything else, history, morality, law and what is the fu-
ture of the world in which a man will be only the wolf to another man?

But, maybe all principles of capitalism, especially globalism, today are
established on that supposition that a man by his nature is a selfish being
and a wolf to another man And then, the host realized in a conversation
with the guest from America that in only ten minutes everything that is a
problem concerning Kosovo could not be explained.

And that is also one of the problems among the others in the Serbian
communication with the world – the Sebian extensity and Western simpli-
fication (and profaning in the same time) in which there is no enough ti-
me for some classical values that are existed eighter in the literature, or in
the music, in the films, in anything else. People demand and accept only
something that it is short, something that could be familiar and accepta-
ble to the average, not educated and not very interested consumer, somet-
hing that could keep his or her attention – a short TV spot, short messa-
ge and nothing else. There is no more space for classical novels, because
an average cosumer on his or her remote control always could change the
channel looking for something easier after his or her very hard day, very
hard battle for surviving, battle in which a man is a wolf to another man.
There is no need to point out how easy such an average person could be
manipulated.
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In spite of all of that, maybe because we are Serbs, maybe because we
are the last real admirers of justice and morality, we have decided to ma-
ke such a book about only few themes and problems that we put here in
one place in one Kosovo Gordian knot, knot that all those not educated
and irascible tyrants would like to cut with the sword and to solve one
problem forever.

Yes, Alexander the Great has cut the Gordian knot with his sword,
but, „ to whom the justice is in the sword...“ Njegoš would say, the Serbs
would say. Again that Serbian misunderstanding with the world, with the
pragmatism.

However, today’s tyrants should remember all those cities with the na-
me of Alexander the Great, that were all around the world from India to
Persia, Egypt and Greece. What remained from all of those cities? Only
one city on the Egiptian Mediteranian coast, but city in which the library
was burned completely. Like many monasteries on Kosovo and Metohia.
It seems that burned places are something very constant in the world’s hi-
story. Especaially when the history is neglected, when the end of the hi-
story is proclaimed, or when someone believes that the Gordian knot co-
uld be cut easilly.

Jovan Ćirić, PhD,
Institute of Comparative Law
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Др Бошко В.Поповић
Проф. Философског факултета у Београду

ПРАВДА И ЛИЧНОСТ1

ПОВОДОМ ДОГАЂАЈА НА КОСОВУ

У овом тексту, аутор говори о психолошким последицама непо-
штовања правде. Све што се, већ више деценија континуирано до-
гађа на Косову и Метохији, не тиче се само политике, или економи-
је, сматра аутор, већ има и врло значајног утицаја како на поједин-
ца, нарочито морално васпитање младих људи, већ и на изградњу
складних друштвених односа у целини. Аутор говори и о томе да
опасности које прете због занемаривања наведених психолошких

13

1 Овај текст објављен је у своје време у часопису “Гледишта“ бр. 9-2 из
1982. године, страна 89 до 94. Када смо замолили професора Поповића да
нам да неки свој прилог за овај зборник радова, он нас је упутио на неке од већ
ранијих својих текстова о проблему Косова, па између осталог и на овај текст.
Професор Поповић сматра да би било занимљиво упоредити актуелност тек-
ста објављеног још 1982. године са данашњом ситуацијом и када се тиче пра-
ведности и неправедности не само Албанаца на Косову, него и када је реч о тзв.
међународној заједници, али и када је реч о онима који трпе нарушавање прав-
де, а то су у конкретном случају Срби и Србија. Чини нам се да је професор
Поповић овде заиста више него у праву, да се потврђује један континуитет у
свеукупним догађајима око Косова. Зато сматрамо да читалац заинтересован
за проблематику Косова, треба да погледа и овај текст, односно оно што се пи-
сало и о чему се разматрало још 1982. године, када смо тек почели да се суо-
чавамо са проблемом, који смо покушавали да на неки начин заташкамо и
„гурнемо под тепих“. Ако ништа друго, остаје макар само питање траума ко-
је Срби у целини, а нарочито прогнаници са Косова, носе поводом свих ових
догађаја, те у том смислу, остаје као реторско питање, које на крају свог рада,
поставља и професор Поповић, ,“ какве погледе на свет могу имати они што
напуштају своја огњишта“. На жалост, ово се питање може поставити  не само
када је реч о избеглицама са Косова, већ и о Србима, избеглицама са свих дру-
гих подручја бивше СФРЈ. 



знања су двоструке, заправо погађају и онога ко је жртва нечијег не-
допустивог понашања и самог прекршитеља праведних међуљудских
односа.

Кључне речи: правда; морално васпитање; међуљудски одно-
си; жртве занемаривања правде; Косово

* * *

Без обзира да ли о правди говоримо као о пратећој појави основни-
јих настојања владајуће идеологије да себи обезбеди подршку, или др-
жимо да је она израз одређених друштвених захтева, или пак мислимо
да је правда природно испољавање особина личности и потенцијала –
можемо поћи од познате тврдње да је правда једна од најпостојанијих
тема мишљења кроз векове и да се јавља у свакодневним збивањима,
као и у ученим расправама. Другим речима, правду су „проверили ве-
кови“ и с тога се с разлогом каже да постоји „мотив правде“ као израз
сталних човекових покушаја да успостави „идеалну равнотежу“ у међо-
собним односима и у самом себи.

Овде ће бити речи само о односима правда – личност, заправо о
психолошким последицама непоштовања правде по онога ко ремети
ту равнотежу и по онога ко је жртва. О овом питању ваља данас гово-
рити због тога што у бројним натписима о догађајима на Косову није
запажена ни реч о правди и неправди као психолошким доживљајима,
па се може стећи утисак да су у питању само односи националног, еко-
номског и политичког карактера, а не и однос јединка – правда ( у пси-
холошком смислу). А то не би било у реду.

Данас се све више уобличава слика правде која није само пуко сред-
ство друштвених установа, већ неопходна мера људи за успостављање
сопственог и туђег мира или равнотеже у својој личности и у свакоднев-
ним општењима. То се види у делима философа који при одређивању
правде све више пишу о „уважавању особе“ чиме се у игру уводе и пси-
холошка знања и тумачења. Каже се да правда одражава „колективну
мудрост“ друштва које сачињавају чланови чије потребе помажу уобли-
чавање начела те колективне мудрости. Људи настоје да се договоре око
начина праведног сређивања размирица, тако да свако „заслужи своје“,
односно да се подмире свачије потребе, то је за неке посленике у овој
области „универзални сачинитељ“ мотива правде. И управо о том мо-
тиву треба казати нешто више. Својом сталношћу он потврђује и непре-
кидност личности (идентитет) и њену друштвено-моралну одлику и ујед-
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но показује пут којим ће се људи кретати ка будућности. Ово за психо-
логе значи неколико ствари. 

Прво, постоји мотив правде (сентимент правде, смисао за правду,
потреба за правдом, тежња ка идеалној равнотежи и слично) који се раз-
личито тумаче, али се најчешће срећу следеће заједничке теме: доживљај
да је нешто постигнуто или стечено на заслужен (или незаслужен) начин
са пратећим „оценама сопствене и друштвене савести“. Затим, из фило-
софије се прихвата доживљај искреног, непристрасног поштовања јед-
накости од стране оба члана распре или несугласице („почетни поло-
жај“), што значи да обоје морају признавати другом, између осталог, да
је једнакоправна особа, да има иста права на основне слободе и да се
све неједнакости и неспоразуми могу разрешити тако што ће се сваком
ићи наруку. Из овога се види да је свачија дужности да другом указује
поштовање као личности („уважавање особе“), а не само као средству
или као поседнику неког положаја у друштву или према економском и
националном одређењу. Реч је, дакле, о човеку у психолошком смислу
и стога је оправдан закључак психолога да узајамно поштовање „ува-
жавање особе“ о чему су философи говорили, мора да се и психолошки
протумачи и уведе у игру приликом раправљања о правди. Уважавање
личности (особе) види се у нашој вољи да се ставимо на туђе место и
да свет и збивања гледамо очима такмаца, супарника, а не једино соп-
ственим. Уједно за поменуту одлику можемо рећи да је основна одред-
ница „моралне особе“ која поред наведеног има и особину да споната-
но (аутономно) поставља границе сопственом понашању, као што то
очекује, с правом, од других. Ако се с ове тачке гледа на несугласице и
сукобе, онда је јасно да њих сачињавају неспособност неких људи да се
ставе на туђе место, да разумеју другога (с његове тачке гледишта), да
нађу решење које никоме не штети и да без спољашњег надзорника по-
ставе границе сопственим прохтевима. Узајамно поштовање, које ова-
ква тумачења моралне особе налажу, не издваја поштовање од самопо-
штовања, што даље значи да од таквог понашања и друштво и јединка
имају користи. Међутим, мање се зна и говори да побројане одлике има-
ју додира с унутрашњим душевним збивањима и нарочито с развојем
младих, према томе и са будућношћу. Одавно је тим поводом речено:
правична деца се могу васпитавати само у правичној школи (читај: - сре-
дини).

Друга ствар око које су већина психолога сагласни, јесте да људи на-
стоје да што је могуће више доведу у ред или равнотежу своје виђење
света, тј. да успоставе постојану, заокругљену , целовиту слику о њему;
човеку смета свака пукотина или раскорак у тој слици и њих он попу-
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њава и дотерује на различите начине (опажајним, когнитивним механи-
змима). На сличан начин људи доводе у ред своје друштвеноморалне
односе или слику коју имају о њима. Психолози се на овом месту најче-
шће позивају на радове из дечје психологије потекле из чувене женевске
школе у којима је описан развој поимања правде, правила, одговорно-
сти, казне и правичности. Ови налази бивају повезани с другим из соци-
јалне психологије и психологије личности, те се тако долази до тврдње
да људи желе да верују да свако заслужује своју судбину, што ће рећи да
се верује да сви живимо у праведном свету. То је описано као нека вр-
ста „прожимајуће когнитивне тежње“, која извире из општег начела
когнитивне равнотеже, али ни за тренутак не треба искључити остале са-
чинитеље равнотеже – мотивационе и емоционалне, што говори у при-
лог тезе да је у питању целовита личност. Само, не треба мислити да смо
у овом погледу сви једнаки. Људи се разликују по томе до којег су сте-
пена моралног развоја стигли (хетерономна или аутономна моралност;
договорна или начелна моралност и сл.) те зависно од тога другачије ту-
маче правду и међусобне односе. Понашање, поред тога, прилично за-
виси од тренутних околности које, нарочито незреле особе могу испро-
воцирати да се неприкладно понашају. Има налаза који говоре да не-
ретко особене жеље, било са којег извора потицале, уобличавају саме
податке о свету, па се зато закључује да људи често поверују да оно што
желе доиста јесте оно што треба да буде. Међутим, јасно је да психоло-
шки зреле особе увиђају да је у свачијем интересу успостављање и под-
ржавање таквих норми владања које ограничавају самовољу и натура-
ње своје воље и моћи, односно непоштовање личности по себи. Заправо
морално зрела особа успоставља унутрашњу и спољашњу равнотежу и
може другога да „штити од себе“ ако затреба. Овде није место за рас-
прављање која се равнотежа прво јавља, односно да ли у моралним пи-
тањима прво настаје спољашња равнотежа (уравнотеживање), па се пре-
обликује у унутрашњу делатност, или је тачно да се обрнуто дешава. То
није сада важно, главно је да су две врсте делатности неиздвојиве, што
значи да поремећај једне прати поремећај друге, а зрело функциониса-
ње једне условљава такво функционисање друге. Другим речима, крше-
ње правде у спољашњој делатности, ствара код иоле зреле јединке уну-
трашње тегобе, а унутрашњи поремећаји се испољавају у међусобним
односима (спољашња делатност). Због тога је тешко одолети тврдњи да
се интегритет личности не може појмити без односа с правдом, личност
и правда имају заједничку тачку управо у сагласности двеју врста делат-
ности, тј. у идеалној равнотежи, или „априорној норми“ како се данас
говори. Наиме, интегритет личности је повезан с начинима усклађива-
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ња сопствене добробити с туђом – једна се не одвја јазом од друге. Пре-
ма томе, свако ко подржава довођење до максимума добробити поје-
динца, или било како одређене скупине људи, на рачун друге скупине
или другог појединца –шкоди и том принципу и том појединцу, као и
онима чија је добробит доведена у питање.

Треће, сматра се да правда уважава унутрашње процесе и стања
личности. То су поменути процеси уравнотежавања, постојаност слике
о себи, самопоштовање, самонаграђивање (од стране сопствене савести),
идентитет, самонадзор и аутономно суђење. Као супротност овоме на-
води се одсуство равнотеже (раскорак) немање самопоштовања, осећа-
ње кривице, грижа савести, неусаглашеност са средином, хетерономоно
суђење и сл.

Четврто, ни за за тренутак не треба превидети да се за правду гово-
ри да има „камелеонске одлике“ – иако желимо да је апсолутна; прав-
да се јавља на разним меридијанима са различитим тумачењима. Али, с
индивидуалнопсихолошке тачке гледишта, њена релативност не значи
много, јер релативност се губи (требало би да се губи) усвајањем захте-
ва да људи уважавају туђе личности као циљ, а не само као средство,
што даље значи да се мора водити рачуна о туђим осећањима, верова-
њима, правима, слободи, потребама, могућностима, достојанству и
осталим одликама. А то све не зависи од меридијана и тренутка.

Најзад, пошто је реч о мотиву који се толико и тако јавља у дру-
штвеним односима, јасно је да се пориче теза о „гену за правду“. Сми-
сао за праведно и неправедно стиче се у друштвеним делатностиа и ти-
ме се у игру уводи и друга страна целокупног питања. На уму су после-
дице непоштовања правде и васпитање.

Прво, неколико речи о психолошким и васпитним опасностима. За
људе а нарочито за младе особе, опасно је што једном стечено понаша-
ње кршења равнотеже показује тенденцију да се генерализује и устали,
тј. да постане уопштен, доследан начин понашања и ван околности у
којима је научено, тако да неправда учињена, рецимо туђинској скупи-
ни људи, постаје саставни део понашања, руководеће начело, сачинитељ
идентитета у било којој околности. Такво понашање може доцније да
погоди и саму особу код које се развило, као и њене ближње. Преноше-
ње понашања (које није на време исправљено) из старих околности, ка-
да је било уходано, на нове околности, познато је као секундарна гене-
рализација. Другим речима, ако се прихвати да нема гена за правду, већ
да се мотив стиче, зашто се о томе не поведе рачуна, већ се препушта
случају васпитање младих или се, пак, допушта злонамерним поједин-
цима да раде што желе. Понављам да рано стечени видови друштвено-
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моралног владања стичу средишње место у склопу личности и теже да
се устале и генерализују. Према томе, ако се већ није поткрепљивало
правдољубље, због чега се није кориговало непоштовање правде и ува-
жавање туђе личности. Не заборавимо: ако се насилништву не стане на
пут, оно ће се уходати као сталан начин понашања без обзира према
коме; оно може постати навика, стечен нагон, мотив, или, још горе – цр-
та личности и поглед на свет. А у том случају човеку се тешко може по-
моћи. Изгледа да су насилнички облици понашања, о којима смо сви
обавештени, препуштени себи, да нису добили одговарајуће узврате, па
се самим тим уходавају. Ако се на време не примене одговарајуће мере,
то нарушитељи правде доживљавају као поткрепљење свог понашања и
стога не виде разлога што би нешто мењали у свом понашању. И обр-
нуто: ако се не поткрепљују праведно понашање и уважавање личности
таква понашања ће се гасити.

Опасности које прете због занемаривања наведених психолошких
знања су двоструке, заправо погађају и онога ко је жртва нечијег недо-
пустивог понашања и самог прекршитеља праведних међуљудских од-
носа. Они који трпе услед тога што су изложени неправди не виде ра-
зумске разлоге за своју патњу и управо зато могу своја осећања и дожи-
вљаје потиснути, или прерадити на било који начин, а то нипошто не во-
ди на добро. Друго, млади поменуто стање могу доживети као нешто са-
свим нормално, одобрено, те стога развити поглед на свет у којем сил-
нији може да ради што хоће. У том случају ће чекати да и њима неко
слабији дође под руку. Затим, сасвим је јасно да се код обесправљених
развија непоштовање себе сама, осећање безнађа, губитак достојанства
и надасве слободе. Свест о својој мањој вредности и прогоњеништву се
тешко исправља. Наглашавам да се рано нанете озледе личности не мо-
гу лако залечити, чак и ако су „мање ране“, а да не говоримо о томе ка-
ко ће се развијати, рецимо силована девојка. Озледа се или потискује,
или тако прерађује да та особа без темељне психолошке неге неће лако
ступити у свет који је пред њом.

Пошто је о личности нарушитеља правде већ говорено, завршићу
питањем: је ли неко овако размислио о последицама последњих догађа-
ја, о личности младих, без обзира на то ко су и куда ће их животни пу-
теви одвести. За једне је њихово понашање бумеранг, за друге увод у по-
глед на свет који одликују осећање мање вредности и обесправљености.
Ономе ко је кренуо путем неправде, без обзира ко је и којој скупини љу-
ди припадао, треба помоћи како не би усталио и уопштио нехумано по-
нашање, а ономе ко је доживео неправду да не схвати да је то општа,
нити прихваћена одлика живљења у друштву које се назива хуманим.
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Основно питање је, дакле, какве особине личности се развијају у младих
на Косову, какве погледе на свет могу имати и они што напуштају сво-
ја огњишта и они који то изнуђују. Било како било, два оцртана пута у
будућност никоме не препоручујем и не желим; сматрам да „тест моти-
ва правде“ може да буде да ли човек с миром гледа на кињење, силеџиј-
ство, гушење слободе, разарање; од свих васпитних поступака никако
не препоручујем ослањање на начело „нека буде“ (laisser faire). 
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КОСОВО И МЕТОХИЈА 
– ИЗАЗОВИ И ОДГОВОРИ

'' Понекад се човек пита да није дух
већине балканских народа заувек
отрован и да, можда, никад више неће
ни моћи ништа друго до једно: да
трпи насиље и да га чини.''

Иво Андрић, ''Знакови поред пута''

Срби, доласком у VII веку настањују просторе тадашњег Ви-
зантијског царства и образују своје области зване“Склавиније”, и
затим од Византије примају Хришћанство. Од настанка Српске
државе на Балкану Срби су се увек борили само за постојање и оп-
станак. Анализаом историјских докумената о протеривању Ср-
ба са Косова и Метохије у последња три века (1690-2006) може се
закључити да је из некадашње Старе Србије (данашње Косово и
Метохија), насилно протерано око 1 150 000 Срба, да их је око
200 000 побијено и 150 – 200 000 арбанизовано, односно преведе-
но у исламску веру. У средњем веку није постојало посебно име за
ову покрајину, осим општег имена Србија. 

У другој половини XX века, многе западне земље најдиректни-
је подстичу националну препотентност Албанаца, охрабрују их
да спроводе албанотерор чија је идеологија албанизам а форма ул-
традесни или фашисоидни тероризам и то најинтензивније у
другој половини XX и на почетку XXI века. Поред конкретних
антисрпских активности неких наднационалних организација у
свету, понашање међународних снага безбедности на КиМ прак-
тично је у функцији оставривања шиптарских сепаратистичко-
терористичких циљева. Незаконито проглашење независности
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Косова од стране привремене скупштине Косова представља пре-
седан у историји међунароодних политчких односа уз предходно
легализацију терористичких организација ''ОВК'' и ''АНА'' од
стране Америке, Велике Британије, Француске и других западних
земаља оставља и даље Балкан у једном потенцијалном жаришту
уз примену највећег нивоа насиља над Србијом од стране Америке
ињених савезника.

Кључне речи: Србија, Косово и Метохија, Балкан, Безбед-
ност, Отимање,Насиље, Тероризам

УВОД

Србија као кључна држава у региону веома је инволвирана у гео-
политички и војни рељеф Балкана. Безбедносни изазови Србије на по-
четку XXI века постају предмет научног изучавања, безбедносне про-
цене и велике одговорности политичких и државних структура Срби-
је и међународне заједице. Територија Србије као старе демократске
државе данас је постала плен опасних грабљивица. Данaс се прави
преседан у историји савремних међународних односа чином отимања
10 8887км2 територије Србије уз легализацију терористичке ОВК и
АНА на Косову и Метохији.

Косовско-метохијски простор је историјско седиште, државотвор-
но језгро и централна територија средњовековне српске државе, а те
особине свакако спадају у најзначајније геополитичке карактеристике
сваке државе. 

Посматарно са геоплитичког и геостратеијског аспекта Косово и
Метохија је до сада представљала српску безбедносну макротврђаву.
Дакле, територија Косова и Метохије износи око 12,3 одсто целокуп-
ног државног простора Србије. Према месту које заузимају у држав-
ном простору Србије, Косово и Метохија имају велики геополитички,
геостратешки и војни значај. За геостратешки и геополитички поло-
жај Србије у региону Косово и Метохија имају непроцењив значај. То
је део државног простора који покрива целу дужину државне границе
Србије према Албанији и око две трећине границе према Македонији.
Упоређујући стратешку дубину Србије с просторном дубином Косова
и Метохије, како по краћој, тако и по дужој оси, може се закључити
да простор Косова и Метохије обухвата око 100 километара
стратешке дубине Србије и по једној и по другој оси. Ако се зна да
је стратешка дубина Србије мала, нарочито по краћој оси (исток-за-
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пад), оцена о великом стратешком значају Косова и Метохије за Ср-
бију још је снажније поткрепљена.1 Простор Косова и Метохије има
изузетну улогу у српском етничком простору. То је у ставри “меки тр-
бух“ Србије. У тој метафори се веома речито изражава огромни стра-
тешки значај Косова и Метохије за Србију, па и шире – за целину ет-
ничког простора српског народа. 

У оквиру српског етничког простора Косово и Метохија, као са-
крално-географско, духовно и историјско средиште целог српског
народа и његовог културно-цивилизацијског идентитета, спада у је-
динствену етничку просторну целину све његове делове: Рашку област,
као историјско средиште српске државе, Поморавље (западно и јужно
и Понишавље, као кичмене спојнице савренеог геостратешког и гео-
политичког положаја Србије као матичне државе свих Срба. 

Изузимањем Косова и Метохије из састава Србије у српском ет-
ничком простору настаје веома широка и дубока просторна бреша,
с тенденцијом да се стално шири, и сразмерно томе, методом “пира-
не“ стално “нагриза“ и умањује спрски етнички простор. У таквом ге-
ополитичком сценарију Косово и Метохија би у потпуности задобили
исламски предзнак и попримили вишеструку геополитичку улогу: пр-
во, да подупру стварање пројекта “Велике Албаније“ 2, превасходно
на рачун српског етничког простора; друго, да оснаже тзв. северни
исламски клин, који би засекао средиште српског етничког простора
(Краљево-Ниш-Крагујевац), и треће, спајањем Косова и Метохије и
Рашке области, као муслиманске просторне целине, фактички би се
ствотила територијална бреша између Србије и Црне Горе. На тај на-
чин би се за дуже време обеснажила идеја успостављања и учвршћи-
вања културних и свих других веза између српских етничких просто-
ра на Балкану. Осим наведеног, Косово и Метохија имају и бројне
друге геополитичке и геостратешке улоге. Све оне нису непосредно у
функцији планиране антисрпске стретегије, али су све њихове после-
дице директно супротне српским националним и државним интереси-
ма. Косово и Метохија налазе на самом средишту замишљене“зелене
исламске тренсверзале“, која иде од Ташкента, преко Мале Азије,
Тракије (дела Бугарске и Грчке), Македоније (у њеној исламизованој ви-
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зури), Косова и Метохије, Рашке (Санџака у исламизованој терминоло-
гији и геополитици), Босне и Херцеговине, све до Цазина, као најистуре-
није исламске тачке у Европи. То је правац и смер новог исламског по-
хода на Европу, чији је стратешки посредник Турска, и то у двострукој
улози: прво, да посредује америчке и британске стретешке интересе у
исламском свету, и друго, да буде америчка противтежа Немачкој пре-
власти у централној Европи и на Балкану. Ово су напори западних сила
пре свих Америке и Велике Британије да Србију обеснаже и учине је ире-
левантним фактором на Балкану с једне стране и спречавања повратка
Руског утицаја на Балканско полуострво с друге стране.

НАСТАЊИВАЊЕ СРБА НА БАЛКАНСКО ПОЛУОСТРВО

Срби су се током велике сеобе индоевропских народа коначно на-
станили на просторе данашњег Косова и Mетохије у VII веку, и ускоро
потом, крштењем и уцрквењењем, ушли у хришћанску цивилизацију
Православне Византије. 

На овим Косовско-Метохијским просторима тада “нема никакве
државне творевине албанског народа, нити се нека иоле значајна етнич-
ка скупина Албанаца или албанских предака јавља у том раздобљу као
историјски чинилац.”3 Срби, доласком у VII веку настањују просторе та-
дашњег Византијског царства и образују своје области зване “Склавини-
је”, и затим од Византије примају Хришћаанство, а онда стварају своје
локалне кнежевине (од IX до XI века) којих је било неколико до ступања
на сцену славне породице Немањића, половином 12 века. Стефан
Немања први успева да, ратујући али и склапајући мир са Византијом,
организује самосталну Српску државу при крају XII века, и тада Косово
и Метохија улазе у састав српске државе, да би одмах постали и њен сре-
дишњи државни и црквени део. Приштина је била центар средњовеков-
не српске феудалне државе за време краља Милутина /1282-1321/, а јед-
но време Призрен је био престоница српских царева Душана и Уроша.
Осим тога, град Пећ је у два временска периода од 1346-1457 и од 1557-
1766 године био седиште Патријаршије српске цркве.4
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О уласку Косова и Метохије у састав самосталне Српске државе
јасно сведочи н Немањино Житије, које је написао Свети Сава на по-
четку XIII века. Када су Турци заузели Косово и Метохију (1455 го-
дине, падом Новог Брда) и суседне крајеве, пописали су на њима зате-
чено становништво које је било скоро Српско, са свега 2-3 % Арбана-
са западно од Ђаковице.5 У средњем веку није постојало посебно име
за ову покрајину, осим општег имена Србија. Под овим именом тери-
торију Косова и Метохије помињу путописци у XVI и XVII веку, од
којих су неки и Арбанаси. Млетачки посланик Јаков Соранцо, 1575
године каже како прелазећи Дрим улази у Србију.6 Архибискуп бар-
ски Марин Бици (Marin Bizzi) 1610 године, такође узима Црни Дрим
као границу између Арбаније и Србије.7 Петар Мазарски, апостолски
визитатор, по нарочитости Арбанас, 1623 године, каже да Дрим дели
Арбанију од Србије.8 Надбискуп Ђорђе Бијанки вршећи канонску ви-
зитацију у Србији 1638 године написао је извештај у коме наглашава
да се Призрен налази у Доњој (јужној) Србији (Servia,, »inferiore«).9

Према писаним изворима, Косово и Метохија и други крајеви дана-
шње Косметске покрајине били су у XIII, XIV, XV и XVI веку етнички
најхомогеније области српске државе. То значи да на Космету није би-
ло других народности сем Срба.10

У европској науци је добро познато да матичне области албанског
народа чине области данашње средње Албаније. Познати немачки ал-
банолог Georg Štatmiler истиче да матична област Албанаца обухавта
долину реке Шкумбе, обе стране реке Мат, Кроју, и још неке суседне
крајеве. 

Сведочења страних аутора најбоља су илустрација о етничким,
политичким и верским приликама у области Косова и Метохије. То су
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радови Ami Buea, Jozefa Milera, Johana Georga fon Hana, Ивана Сте-
пановича Јастребова, Александра Гиљферинга, Виктора Берара, Га-
стона Гравијеа и других. Jozef Miler саопштава податке из 1838 годи-
не о верској и језичкој структури становништва у Метохији – у Пећи,
Призрену и Ђаковици, у Пећи су Срби имали већину 92,09% у одно-
су на Албанце. У Призрену је проценат Срба био 73,68%, једино је
Ђаковица имала изразиту албанску већину и то 80,76%.11

На попису становништва на Косову и Метохији 1929 године Ср-
би су били у већини то 61%. Очигледно је да су Шиптари демократ-
ски фактор, схватили као стратегијски и тако су се и понашали, да би
на попису становништва 1948 године на Космету њихово бројно ста-
ње било 68,5%, на попису 1961 године 67,1%, а 1981 године 74,4 %,
а обзиром да су Шиптари попис 1991 године бојкотовали процењује
се да их је тада било 81,6%.12

УЛОГА ЗАПАДНИХ СИЛА У КРЕИРАЊУ 
ШИПТАРСКОГ НАСИЉА У СРБИЈИ

Водеће силе у овом историјском тренутку – Велика Британија,
САД и Немачка, имају посебне интересе у односу на Балкан. Њихов
интерес је да Србија не сме постати преовлађујућа сила на Балкану,
колико из страха да Русија ту не стекне ново упориште, толико и из
потребе демилитаризације тог простора, да би се обезбедило сигурно
залеђе у решавању средоземних и блискоисочних проблема. Према
томе све оно што се дешавало на простору Србије од 1990 године ни-
је просто понављање историје, него израз нове европске кризе која по-
прима историјске размере. Познати француски теоретичар, генерал
Пјер Галоа, аргументовано је предочио да је разарањем на Балкану
поремећена равнотежа сила у Европи, при чему се Немачка јавља као
најмоћнији чинилац.13 Хенри Кисинџер, у књизи Дипломатија, обја-
вљеној 1994. године, каже да је то трећи покушај САД да обликују
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свет према својим интересима – што је, по његовом мишљењу, сасвим
природан процес: ''Као по неком природном закону, у сваком веку из-
геда да се појави нека земља која има моћ, вољу и интелектуалну и мо-
ралну тежњу да обликује цео међународни систем у складу са својим
сопственим вредностиам.14 У XVII веку то је била Француска карди-
нала Ришељеа, у XVIII веку Велика Британија, у XIX веку Метернико-
ва Аустрија, а затим Бизмаркова Немачка. У XX веку доминирају
САД, које су до сада већ три пута покушале да наметну своју вољу све-
ту. Прво, Вилсон 1918, с планом ''ширења демократије'' који није ус-
пео због америчког изолационализма. Други пут је то био Труман с
маршаловим планом, али тај план је пропао због сукоба са Совјет-
ским савезом. Настао је период равнотеже сила(равнотеже страха).
Али пошто је СССР пропао 1990 године и Буш и Клинтон, најзад има-
ју слободни пут ка светској доминацији.15

У свим геополитичким пројекцијама Запада на Балкану, у којима
доминирају САД, Алабнци добијају наглашену улогу. Оне се огледају
у посредовању новог продора Ислама на Балкану, и даље у Европу, у
посредовању стратешке улоге Италије коју је добила у подели улога
унутар НАТО, на његовом јужном стратешком крилу и у Средоземљу,
и у балансирању стратешког значаја српског чиниоца као потенцијал-
ног посредника руске и словенске геополитике на Балкану. То балан-
сирање се, пре свега, односи на једну од оса балканског геополитич-
ког чвора – осу североисток – југозапад, којом је традиционално до-
минирао руско-словенски геополитички и стратешки утицај на бал-
канска политичка збивања. 16 Та оса ће, због евентуалног остварива-
ња америчких интереса, и снажног присуства Немачке у Подунављу и
црноморском базену, добијати све већи значај да би се Русији трајно
онемогућило да у било ком погледу учестувује у расподели моћи у том
све значајнијем стратешком региону Европе. Постоје две методе за
остваривање тог циља: први се састоји у пресецању православне вер-
тикале која води од Белорусије (практично од Балтика), преко Укра-
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14 Henry Kissinger, Diplomacy, New York, Simon Schuster, 994
15 Михаило Марковић, Нови светски поредак , Зборник радова Геочполи-

тичка стварност Срба, Институт за геополиотичке студије Београд 1997, стр.52
16 Видети: Ј. Илић, Балкански геополитички чвор и српски етнички про-

стор, у Геополитичка стварност  Срба, Зборник радова, Институт за геополи-
тичке студије, Београд 1997.



јине, Молдавије, Румуније, Бугарске, Македоније и Грчке, до Егеја и
Средоземља, а други у јачању исламског окружења Србије, пре свега
Албаније и муслиманске Босне. 

Без Косова и Метохије Албанија не може да испуни стратешку
улогу коју јој је Запад наменио у геополитичким играма на Балкану,
јер тој држави недостају сви неопходни ресурси на којима се иначе за-
снивају битни елементи и показатељи државне моћи: просторна стра-
тешка дубина, демографски потенцијали и привредни и природни ре-
сурси као темељи економске моћи државе. На основу тога није тешко
закључити зашто је притисак САД и међународне заједнице на Срби-
ју да пристане на промену државно-правног статуса Косова и Мето-
хије тако снажан. Наиме, људска права и права националних мањина,
као и потреба унутрашње демократизације Србије, у томе имају пот-
пуно споредну улогу, улогу димне завесе за притиске мотивисане ис-
кључиво геополитичким и геостратешким разлозима. Америка и не-
ке земље Европске уније врло неопрезно, дрско и са аспекта међу-
народног права неприхватљиво спровде своју политику силе на Бал-
канском полуострву, тј, на територији Србије. Дакле, многе западне
земље најдиректније подстичу националну препотентност Алба-
наца, охрабрују их да спроводе албанотерор чија је идеологија алба-
низам а форма ултрадесни или фашисоидни тероризам и то најин-
тензивније у другој половини XX и на почетку XXI века. И данас
многе од њих подржавају процес отцепљења КиМ, тј. отимање срп-
ске територије, тотално игноришући међународно право, уставно
и историјско право Србије, које је увек старије од етничког права.
Поред конкретних антисрпских активности неких наднационалних
организација у свету, понашање КФОР-а и УНМИК-а на КиМ прак-
тично је у функцији остваривања шиптарских сепаратистичко-терори-
стичких циљева. Није ли онда бесмислено веровати да се у свету
истина и правда третирају као основна демократска начела увек, и
у свим приликама.

Насилно геополитичко моделирање после нелегалног проглашења
независне државе ''Косово'' и признавањем исте од стране Америке,
Велике Британије и осталих запдних земаља балканске интервенције у
југоисточном европском региону може имати веома негативне после-
дице за безбедност Балкана. 

Тренутно су Албанци на Балкану једини амерички савезници у по-
даничком смислу, па им толеришу терористичке активности и остале
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врсте криминалног понашања, док ЕУ занемарује чињеницу да је ал-
бански сепаратистичко-терористички покрет на Балкану извор најве-
ћих безбедностих проблема у Европи. Албанци се неће задовољити се-
цесијом Косова и Метохије од Србије, они ће у првој фази настојити
стварање ''великог Косова'' и од делова Македоније, Црне Горе и ју-
гоисточне Србије, а након тога би највероватније градили неки савез
са Албанијом. У том случају територија под контролом Албанаца би
била близу 50 000 км2 (Албанија 28 748 км2; Косово и Метохија
10887 км2; Македонија има 25 333 км2, а од тога на половину имају
претензију Албанци; Црна Гора13812 км2 и од те територије Алнаци
очекују делове, југоисток Србије..)17 на којој би живело 6,5 – 7 мили-
она Албанаца. Стварањем велике Албанске државе на Балкану под-
стакло би даљу националну препотентност Албанаца и највероватни-
је отворени сукоб са Србијом или Грчком, што би неминовно водило
ка Трећем балканском рату. Ово је упозорење првенствено Европи, а
онда и ОУН.

ОТИМАЊЕ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

Интензивирање Шиптарског насиља према Србима почиње након
оснивања Прве призренске лиге 1878 године у Призрену,18 када по-
чиње процес отимања јужне српске покрајине. Национални покрет и
идеје о етничком уједињењу Албанаца настале су одмах после Берлин-
ског конгреса, на коме је донета одлука да се Турска мора повући са
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17 Србија са Косметом има 8836 км2, а без Космета 7474 км2, а према зва-
ничним подацима репуб-личком завода за статистику Србија има 7 498 00 ста-
новника од којих су 82 % Срби или 6 222 858. Површина Грчке је 3944 км са 3
милиона становника, Албанија има  око 3.550 000 становника, Црн Гора 650
000., Македонија  око 2.075 000 от тога 25 -30 % Албанаца.

18 Документи лиге откривају суштину покрета. Седнице су одржаване у при-
зренској џамији,а посебно обележје Статута (Каратнаме) био је ислам. У свих 6
чланова Статута нигде се изричито не помињу Албанци и Албанија, већ се са-
свим уопштено говори о “нацији и домовини”,”земљи”, “нашем крају”, “бал-
канској земљи”, “на Балкану”, и сл. Политички субјект Савеза (Лиге) једностав-
но су Муслимани. У члану 7. говори се о потреби Савеза с “нашим мученичким
земљама и припадницима исте вјере на Балкану”, а у последњем члану 6 напу-
штање савеза  квалификује се као отпадање “од ислама”. Уосталом, том скупу су
присуствовали и муслимански велепоседници из Рашке, па чак и из Босне и Хер-
цеговине (Славенко Терзић, “Војска” од 22.03.200.)



највећег дела окупираног балканског полуострва. Аустрији није одго-
варало да све те територије припадну хришћанским балканским наро-
дима, а посебно су били против територијалног проширивања Србије
и Црне Горе, које би имале заједничку границу, а у војном смислу по-
стале респектабилан фактор. Аустрија је тако охрабрила Албанце, а
родоначелник те идеје била је прва призренска лига, код Турака по-
зната као Арнаут конгра. На челу лиге биле су браћа Авдул, Наим и
Сани Фрашери, виши чиновници на турској Порти. Призренска лига
је првенац идеје о стварању етнички чисте “Велике Албаније”.19 Прва
призренска лига је творац идеје од стварању албанске националне ар-
мије АНА, која би егзистирала на албанским етничким просторима.
Након фромирања прве призренске лиге формирају се Пећка лига,
Косовски комитет, Национални фронт Албанаца а све са циљем да се
организују побуне и да се свака постојећа власт дискредитује у очима
међународне заједнице, како би на таквим основама Шиптари добили
подршку међународне заједнице за остваривање њихових сепарати-
стичих идеја о стварању етнички чисте “Велике Албаније”.

Насиље над српским становиштвом од формирања прве призрен-
ске лиге па до 1912 године (када је ослобођена Стара Србија) било је
више изражено него у протеклих стотину година. То се најбоље види
из преписке српских конзула у Приштини: Спалајковића, Нушића,
Ракића и других, као и протесне ноте Краљевине Србије у Цариграду,
где се захтева заштита српског становништва од тортуре шиптарских
терориста.20

После Првог балканског рата 1912 године, у коме су Албанци би-
ли на страни Турске, Конференција амбасадора у Лондону 1913 годи-
не утврдила је границе новоосноване албанске државе. Новембра
1921.године Конференција амбасадора у Паризу донела је одлуку о
признавању Албаније као независне и суверене државе (Албанија је
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19 Концепт ткз. велике Албаније кроз новију историју садржавао је експан-
зионистичке тежње Албанаца према: а)Југоистоку Србије (Медвеђа, Бујановац,
прешево) у оквируима пројекта ''Дарданија''; б)Косову и Метохији у оквиру
пројекта ''Независно Косово''; в)Црној Гори (Плав, Гусиње, Бар, Сутоморе, Ул-
цињ у оквиру пројекта ''Малесија'' и г) Западној Македонији у оквиру пројекта
''Илирија'' и д) Северној Грчкој у оквиру пројекта ''Епир''( Радослав Гаћиновић,
''Отимање Косова и метохије'', НИЦ Војска, Београд, 2004. године, стр. 65).

20 Опширније видети: Рајко Видачић, “О коренима сепаратизма и терори-
зма на Косову”  Службени лист СРЈ, Београд, 2000,  стр. 7 до 23



пре тога 1920 године примљена у друштво народа). Иако је Конфе-
ренција амбасадора у Паризу начелно утврдила границе које су се у
основи поклапале са решењима Лондонске конференције, дефинитив-
на граница између Краљевине СХС и Албаније утврђена је протоко-
лом Међународне комисије о разграничењу донетим у Фиренци 26. ју-
ла 1926 године. Албанска држава обухватила је највећи део албанских
етничких територија. 

У Скадру је 7 новембра 1918 године формиран “Косовски коми-
тет”, чије је политичко-пропагадно и терористичко деловање, с по-
зиција албанског иредентизма и косовског сепаратизма, пресудно
утицало на југословенско-албанске односе у периоду између два ра-
та. Политичка платформа тог комитета била је одбрана терирори-
јалне целокупности и ''ослобођење Косова и других албанских кра-
јева'' свим средствима, како би се силом отела српска територија. У
борби за те циљеве на Косову и Метохији је од 1919 до 1924 годи-
не деловао одметнички отпор познат под називом качачки покрет.
Качачки покрет има дугу традицију и потиче из Албаније. Качаци
су, у ствари, одметници. Најчешћи разлози за одметништво у шума-
ма била је крвна освета, избегавање казне за извршене пљачке, раз-
бојништва, избегавање војне обавезе која је у турској царевини била
изузетно дуга и тешка, отмице жена и сл. Качака је било у свим де-
ловима Косова и Метохије, нарочито у Дреници где су се због кон-
фигурације терена скоро слободно кретали. Слабљењем турске вла-
сти качаци су били све слободнији и загосподарили су многим брдо-
витим пределима на територији Косова и Метохије. Власти нису
предузимале скоро никакве мере ради сузбијања качачких злочинач-
ких активности, а ретко је неко од качака одговарао пред судом. Ка-
чаци су имали задатак да нападају и убијају Србе, пресецају пруге и
наносе штету Србима свугде где могу, а власти краљевине СХС су
настојале да смире ситуацију путем компромиса са качачким вођа-
ма. Амбасадорска конференција донела је одлуку да се формира
”неутрална зона” на територији краљевине СХС, те су југословенске
власти ради компромиса са качацима одлучили да се из краљевине
СХС не улази у ”неутралну зону”, а качаци из те зоне на територи-
ју краљевине СХС. “Неутрална зона обухватала је села Јуник, Бату-
шу, Молић, Морину, Бровину, Поношевац, Поповац, Шишман, а
дефинитивно је укинута 20. децембра 1920.године. 
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На Београдском универзитету формирана је 1935 године тајна
студентска шиптарска организација “Беса”, чији је основни циљ био
отимање Косова и Метохије и прикључење Албанији. Идејне вође тај-
не терористичке организације били су Ћазим Блаца, Шаип Мустафа
и Ибрахим Љутва, а њихов основни задатак био је да на универзите-
ту створе атмосферу о неопходности стварања Велике Албаније, да
формирају оружане формације и у датом моменту крену са терори-
стичким акцијама. Ову терористичку организацију је финансирало ал-
банско и италијанско посланство у Београду. 

Од 1939 године, почиње још јача и организованија активност
шиптарског сепаратистичког покрета уз свестрану помоћ фашистичке
Италије. Италија је као што је познато, извршила окупацију и анекси-
ју Албаније 7.априла 1939 године. Гроф Ћано је већ у јулу 1939. го-
дине давао инструкције албанским емигрантима за организовање ал-
банског иредентистичког покрета.21

ШИПТАРСКО НАСИЉЕ У II СВЕТСКОМ РАТУ

Великоалбански национализам био је у пуној експанзији већ по-
четком 1940-те године на Косову и Метохији. Улагани су максимални
напори да се сви Албанци удруже у борбу против српског становни-
штва. Мустафа Кроја, председник ткз. косовске владе је у јуну
1942.године посетио Косово и Метохију и на састанку са албанским
вођама јавно говорио о неопходности етничког чишћења Космета од
српског становништва. Инсистирао је да све староседиоце Србе треба
прогласити колонистима и као такве их преко албанских и итали-
јанских власти послати у концентрационе логоре у Албанију, насеље-
нике Србе треба убијати. 22

За четири године окупационе власти учињен је опасни помак ка
остваривању велико албанског пројекта на просторима Косова и Ме-
тохије. Албанци су континуирано чинили злочине према Србима, а
све уз заштиту и помоћ окупационих сила. Према подацима америч-
ких специјалних служби /Office of Strategic Service/, Албанци су од
априла 1941.године до августа 1942 године убили око 10.000 Срба.
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21 Између два светска рата на Косову и Метохији је деловало нешто више
од 8000 Шиптара – одметника.(Ibid.)

22 Опшширније видети Славенко Терзић, Војска од 23.03.200.године



Масовно су хапшени и уз примену тортуре убијани свештеници Срп-
ске православне цркве.23

После капитулације фашистичке Италије, Немци су иницирали
оснивање и друге Призренске лиге, 16 септембра 1943 године у При-
зрену под покровитељством немачке војно обавештајне службе Абвер.
На челу су били Џафер Дева министар унуташњих послова Албаније,
Бедри Пејани, Исмет Криезму и други. По споразуму са Немачком,
лига је добила наоружање од Немаца и мобилисала је око 50.000
Волонтера (добровољаца). Терба посебно истаћи да је под покрови-
тељством друге Призренске лиге формирана терористичка организа-
ција “Црна рука”. Крајем 1943 године великоалбанска организација
“бали комбетар” формирала је специјални “косовски пук”. Ова једи-
ница је предњачила на етничком чишћењу Косова и Метохије. 

Када се после капитулације Италије 1943 године већ указивао рас-
плет у Другом светском рату Албански политички лидери су све више
користили КПЈ за остваривање планова даљег албанизовања и припа-
јања Косова и Метохије Албанији. Што се приближавао крај Другог
светског рата у КПЈ Косова и Метохије масовно су се учлањивали
Шиптари. Они су од 31.12.1943. до 02.10.1944.године одржали Бу-
јанску Конверенцију у Бујану у Албанији да би осигурали континуитет
политичке сецесије од Југославије и припајања Албанији након Другог
светског рата. Од 49 учесника Бујанске Конфеернције само су шесто-
рица били Срби и Црногорци. 

Посебну иницијативу на стварању Велике Албаније имале су Ал-
банске националистичке организације “Nacional demokratik Shiptare”
(Албанске националне демократске организације) и Марксистичко-
лењинистичка партија Косова а касније је преименована у Нациолани
покрет за присаједињење Албанији.

По завршетку Другог светског рата масовно се окупљају терори-
стичкие скупине на територији Македоније и Косова и Метохије. По-
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23 Епископ Рашко – призренски Серафим, ухапшен је и интерниран у Тира-
ну, где је умро 3. јануара 945. године. На простору под италијанском окупацио-
ном влашћу Албанци су убили 4 свештеника СПЦ и једну монахињу. На зверски
начин је убијен нпр. Дамаскин Бошковић старешина манастира Девич, док су
свештеници: Лука Поповић, Урош Поповић и Слободан Поповић убијени за
време вршења Свете литургије. Кад су се уверили у шиптарску злочиначку актив-
ност, чак су и итал-ијанске окупационе снаге штитиле Србе од стравичне торту-
ре. (Ibid.)



знато је да одметничке и комитске групе у овим крајевима имају дуго-
годишњу традицију. Другог августа 1945. године формирана је орга-
низација ”Беса Комбтаре” (национална верност), која се превасходно
ослањала на одметнике који су дали “бесу” да ће се борити и међусоб-
но сарађивати до коначне победе. Јула 1946 године у шуми Липовица
на Голеш планини, формирана је организација “Nacional demokratik
Shiptare”. Ове организације су познате по организацији и интензивној
примени насиља према неалбанском становништву и службама без-
бедности на Космету. 

Према подацима Рајка Видачића у књизи “О коренима сепара-
тизма и тероризма на Косову” у сукобу са терористима-одметници-
ма, погинуло је 6000 шиптарских одметника–терориста и око 2000
припадника југословенских оружаних снага, а у периоду од 1948. до
септембра 1960.године Албанија је изазвала 615 граничних инциде-
ната у којим је убијено или рањено 34 југословенска граничара. То-
ком Другог светског рата на Космет се населило 75 – 100 000 Алба-
наца из Албаније и нико их није након рата терао да напусте Космет,
а протераним колонистима Србима и Црногорцима, зоконом из
1945. године забрањен је повратак на своја огњишта на Косово и
Метохију, што је значајно нарушило етничку равнотешу становни-
штва у региону.

УСТАВ ИЗ 1974 ГОДИНЕ ДАО ''КРИЛА'' 
ШИПТАРСКИМ ТЕРОРИСТИМА

Доношењем устава 1974. године Србија се просто разбија и њен
суверенитет се преноси на покрајине које су имале све елементе држав-
ности. Такве политичке околности, погодују шиптарском сепарати-
стичко-терористичком покрету за отпочињање операционализације
идеје о великој Албанији. Припреме за масовне терористичке активно-
сти спроводе се у иностранству уз конспиративну сарадњу са базом на
Косову и Метохији. Јавно интензивирање насиља против СФРЈ почи-
ње 1981 године и траје све до њеног разбијања. Овај период каракте-
рише појачана активност унутрашњег тероризма на територији СФРЈ.
Примењују се све методе психолошко-пропагандних активности у
предвечерје унутрашњег и међународног тероризма на овим просто-
рима. Правна класификација и политичка квалификација појавних
облика тероризма, у то време одвраћаају јавност од суштине пробле-
ма, замењујући га разним еуфемизмима, као што су термини иреден-
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тизам, контрареволуција, националистичко-сепаратистичко деловање,
а потпуно се губи из вида да је на Космету у току ескалација унутра-
шњег тероризма. Унутрашње терористичке огранизације имале су зна-
чајну моралну и материјалну подршку терористичких организација из
иностранства. У овом периоду, посебно 1981године, широм света ор-
ганизују се антијугословенске демонстрације, нарочито у Франкфур-
ту, Паризу, Вашингтону, Бриселу... 

На Косову и Метохији се илегално наоружава шиптарско станов-
ништво, а терористичке организације уз прећутно одобравање власти
на КиМ врше масовни прогон Срба и Црногораца са њихових веков-
них огњишта. 

Процес илегалног организовања терористичких група у овом пе-
риоду проширен је и на ЈНА. Број терористичких аката албанског се-
паратистичко-терористичког покрета према припадницима ЈНА у пе-
риоду од 1981 до 1988 године већи је за 22 пута у односу на претход-
ни осмогодишњи период. У времену од 1981. до 1988. године у ЈНА
је откривена 241 илегална група са 1435 припадника ЈНА албанске
националности који су се спремали за најтеже облике насиља против
сопствне државе.24

Прве илегалне групе и организоване активности против државе,
које су педузимали шиптарски и хрватски сецесионисти у ОС СФРЈ
откривене су почетком 1981године. Само током 1981године, због де-
ловања албанског сепаратистичко-терористичког покрета, кривично
је одговрало 400 Шиптара. У периоду од 1981 до 1986 године због де-
ловања у оквиру терористичких група поднете су 1134 кривичне при-
јаве против лица шиптарске националности, а осуђено је 1042 лица.
Против 5647 Шиптара поднете су прекршајне пријаве, а 3645 лица је
упозорено због сарадње са припадницима сепаратистичко-терори-
стичког покрета.25

Политички индоктринирани припадници албанске националне
мањине одлазили су на одслужење војног рока у ЈНА са посебним за-
дацима. Међу таквим злочинцима био је и војник Албанац Азиз Кељ-
менди из општине Призрен, који је у гарнизону Параћин 3.9. 1987. го-
дине убио рафалима из аутоматског оружја 4 војника док су спавали,
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24 Документи 7.седнице ЦК СКЈ
25 Привредни преглед, Југословенски економски дневник, сепцијално изда-
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а петорицу тешко ранио. Органи војне безбедности су у другој полови-
ни осамдесетих година извели већи број операција, које су спречиле
операционализацију шиптарских терористичких замисли и планова.
Ове операције војна безбедност је спроводила под шифром “Златар”. 

Анализаом историјских докумената о протеривању Срба са Косо-
ва и Метохије у последња три века (1690 -2006) може се закључити да
је из некадашње Старе Србије (данашње Косово и Метохија), насил-
но протерано око 1 150 000 Срба, да их је око 200 000 побијено и 150
– 200 000 арбанизовано, односно преведено у муслиманску веру.26

Осим тога, веома је битно подсетити научну јавност да су Шиптари,
новцем добијеним од грађана Србије и осталих република бивше
СФРЈ, децнијама издвајаним за привредни препород Косова и Мето-
хије, уствари, куповали куће и имовину од Срба под притиском. Под-
сећања ради, бивше југословенские републике, посебно Србија деце-
нијама су издвајале финасијску и стручну помоћ како би се надокна-
дио заостатак у развоју Косова и Метохије. Најавећи део те помоћи
издвајала је Република Србија. 

Примера ради, у средњорочном периоду између 1966 и 1970-те
годионе, од 20 309 000 000 динара инвестиција у Југославији на Ко-
сову и Метохији је утрошена једна четвртина или 5 134 000 000 дина-
ра. У наредном средњорочном периоду од 1971 до 1980.год. на Косо-
ву и Метохији је утрошено 54 475 000 000 динара од укупних 133 951
000 000 динара инвестиција издвојених за улагања на нивоу СФРЈ. Од
1980 до 1985. године на Косову и Метохији је утрошено 37% укуп-
ног фонда Југословенских инввестиција, а у раздобљу од 1985 до
1990. године тај проценат је износио 43 %. Само од зајма који је Свет-
ска банка дала СФРЈ, за развој Космета тадашња држава је издвоила
24 % или 240 000 000 $, а 1981 заслугом српске и југословенске вла-
де од Међународне банке добијен је посебан зајам за развој Косова и
Метохије у вредности од 130 000 000$ у временском раздобљу од пу-
них десет година сваки запослени у Републици Србији издвајао је 1 %
од свог личног доходка за ратвој Косова и Метохије, што је по тада-
шњем курсу износило око 1 000 000 $ дневно или око 3 650 000 000
$ за десетогодишњи период.27
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26 Јован Н. Деретић, Срби и Арбанаси, Народна библиотека Србије, Бео-
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Иако су Шиптари током седамдесетих година добили своју Ака-
демију наука, а пре тога два позоришта, научне институције, библио-
теку Косова и Метохије, културне центре, они нису ни најмање цени-
ли толике напоре српских власти, већ су те и многе друге погодности
које су им биле на располагању искористили за остваривање својх се-
паратистичких циљева.

Почетком 1990.године Косови и Метохија су имали 22 научне ор-
ганизације и јединице, са више од 1.200 запослених, међу којима 213
доктора и 160 магистара наука претежно Шиптара, а пре Другог свет-
ског рата ниједан Шиптар са Космета није имао научно звање. Само
1988.године на Космету је објављено 113 научних јдиница, далеко ви-
ше на албанском језику. Албанским језиком ТВ Приштина обухвата
80 одсто свога времена, а почетком 1990.године на Космету је било
120.000 ТВ пријемника, а само издавачка кућа “Рилиндија“ издала је
289 наслова на албанском језику. У то време на Космету је било
16.500 наставника за наставу на албанском језику, а то је више него
што је 1941.године било ученика из редова те народности, затим 4.000
средњошколских наставника, што значи више исто што је 1948. годи-
не било средњошколаца шиптарске народности.28

СРЈ – СЦГ МЕТА ШИПТАРСКОГ ТЕРОРЗМА

Након доприноса разбијању СФРЈ шиптарски терористи су највећи
до тад интензитет насиља усмерили и против новонастале државе СРЈ-
СЦГ, посебно против неалбанског становништва на Косову и Метохи-
ји. За своје тзв. мученичко представљање великим силама ангажовали су
најпознатије лобистичке агенције у свету( Рудер Фин, Хил, Еделман…).
Оценили су да је време да обнародују одлуке треће призренске лиге и да
се у јавности представе терористичке скупине у саставу АНА-е:“ОВК”;
“ОНА”; “ОВПМБ”… чије су активности садржане у дефиницији теро-
ризма која гласи: “Тероризам је организована примена насиља (или
претња насиљем) од стране политички мотивисаних извршилаца (поје-
динаца или група) који су одлучни да кроз страх, зебњу, дефетизам и
панику намећу своју вољу органима власти и грађанима.”29
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Операционализација одлука III Призренске лиге30 нашла се у за-
вршној фази у првој половини 1990.године, када је и званично фор-
мирана “Ослободилачка војске Косова”. Постоје различита мишље-
ња о месту старања тзв. ОВК, а највероватније је да је то била Швај-
царска. Термин “Ослободилачка војска Косова” први пут се јавио по-
четком 90-тих година. Политичка руководства свих утицајних
шиптарских партија на Косову и Метохији почетком 90-тих година
дефинисали су заједничке циљеве деловања, формирајући “Национал-
ни фронт за ослобођење Косова”. Наведена организација је у свом
програму имала два правца деловања. Први, да се политички сред-
ствима решава проблем Косова, и други, формирање “ОВК” која би
оружаним путем обезбедила стварање “Републике Косово”. У широј
јавности ткз. ОВК се први пут огласила у фебруару 1996 године, када
је преузела одговорност за извођење терористичких акција на објекте
на Косову и Метохији у којима су били смештени Срби прогнани из
Републике Хрватске. Припадници “ОВК” наоружани у униформи са
амблемом “ОВК” показали су се јавно први пут 29 новембра 1997 го-
дине у селу Лауша на сахрани убијеног терористе Хашита Геција, а у
иностранству 10 децембра 1997. године у Бону, када је промотор био
терориста Џафер Шатри.31 Овај период карактерише мало затишје,
тј. конспиративни рад терористичких вођа, који су обуставили масов-
није терористичке нападе. Нису отпочињали масовне акције јер нису
били спремни за сукобе са војском и полицијом, а стално су држали
високу тензију, повременим терористичким акцијама. Протеривање
Срба са Косова и Метохије наставља се у континуитету. Органи др-
жавне заштите овакво понашање Шиптарског сепаратистичко-теро-
ристичког покрета нису озбиљно схватали, вероватно су били засле-
пљени лажним идеолошким уверењем о јединству и снази СКЈ, а дога-
ђаји су то све демановали и показали да је тадашњи систем организо-
вања друштва непоуздан и превазиђен. Министарство унутрашњих
послова Србије је једино било укључено у борбу са терористичким
групама и организацијама које су сваког дана повећавале своје бројно
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30 Трећа призренска лига одржана је у Њујорку 26-28. . 1966. године. (Ibid.
стр. 65)

31 У периоду од 1991. до 1995. године Шиптарски терористи су извели 52
терористичке акције на Косову и Метохији.(Радослав Гаћиновић, ''Отимање
Косова и Метохије'', НИЦ Војска, Београд, 2004. године, стр. 85).



стање. Ефикасном акцијом МУП Србије је још 1993 године онемогу-
ћио стварење паралелних војних институција попут “Генерал-
штаб”,“Министарство одбране”. Тада су постојали планови о ствара-
њу оружане силе Косова и Метохије јачине од око 40 000 чланова.
Међутим за четири године терористи су уз помоћ Албаније успели да
оспособе неколико хиљада терориста. Центар за прихват је била Ти-
рана, а одатле сви су распоређивани у логоре за обуку, првенствено на
северу Албаније, посебно у Тропоју и Барјам Цури.У првој етапи об-
учено је око 2000 терориста који су на брзу руку пребачени тајним ка-
налима преко неприступачних предела на Косово и Метохију. Језгро
тзв. ОВК чинили су бивши припадници ЈНА, а затим и велики број
албанских емиграната из САД, Немачке, Швајцарске, Италије, Сло-
веније, Хрватске, исламских земаља. Шиптарски лобисти су основали
фондацију “Отаџбина зове” са експозотурама у Аустрији, Норвешкој,
Данској, Канади, Француској, Шведској, Швајцарској, Италији, Бел-
гији, Холандији, САД-у и Немачкој, која је сакупила огромна новча-
на средства за финасирање терористичке “ОВК”. Владе тих земаља су
биле обавезне да спрече све акције и активности које служе за помага-
ње и финансирање терориста и њихових активности. 

Немачки политиколог и специјалиста за тајне операције обаве-
штајних служби Ерих Шмит-Енбон, цени да је Немачка одиграла ужа-
сну улогу у изазивању кризе на Косову и Метохији.32

Агресивно понашање Албаније изазвало је бројне граничне инци-
денте.33 У саставу “ОВК” се нашао већи број терориста из страних зе-
мља. Један број са знањем својих влада и њиховом припремом за те-
роризам против Срба, па се онда може говорити о међудржарном те-
роризму на Косову и Метохији. Други део терориста долази без зна-
ња својих влада, шта значи да је присутан и транснационални терори-
зам на тероторији јужне српске покрајине. 

Током 1997године, шиптарски терористи су убили 32 а ранилји
35 својих сународника,34 а на читавој територији Косова и Метохије
су организовали уређење територије за дуготрајна герилска дејства,
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32 Интервју средњонемачком радију из Лајпцига, крајем марта 999.године
33 Од . јануара до 6. маја 1993. године албанска страна је изазвала 45 гра-

ничних инцидената, од којих 20 уз употребу оружја.(Војска, 4. 9. 997. године,
стр. 2).

34 Ibid. 03.09.998.године, стр. 7



доводећи на присилни рад своје сународнике који нису желели да при-
хвате чланство у ”ОВК”. Масовно су припремили фортификацијске
објекте, саобраћајнице, бункере, подземне болнице са операционим са-
лама, допремили наоружање, опрему, савремене системе веза, уз помоћ
највећих светских експерата из области борбених дејстава, припремају-
ћи планове за масовни напад на припаднике војске СРЈ и МУП-а Срби-
је. Савремено међународно право подвлачи разлику између побуне и
других видова насиља. Савремени систем међународног права побуну
сматра унутрашњом ствари државе и у искључивој је надлежности
државе. Члан 1, став 2. Протокола II придодат Женевским конвен-
цијама из 1949 године, изузима побуну из орбита међународног пра-
ва. Сједињене државе су, на пример бациле запаљиве бомбе на комплекс
зграда у месту Веко (Wako Texas) 1993 године на којима се забарикади-
рала верска побуњеничка секта. Том приликом је убијено више од 80
америчких грађана, међу којима и десетеро деце. 35

Од 1996 године “ОВК” највећу помоћ и подршку има од Нацио-
налног албанско-америчког савета (NAAC – National Albanaian-Ame-
ricane Councul).36 Познато је да су у Рамбујеу албанске интересе засту-
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35 Радослав Гаћиновић, ''Отимање Косова и Метохије'', НИЦ Војска, Бе-
оград, 2004. године, стр. 99

36 NAAC је удружење или зајединица Албанаца у САД и Американаца албан-
ског порекла. Ово удружење је отворило званично канцеларију у Вашингтону
10.октобра 1996. године. Реч је о незанисној, непрофитабилној  и етнички уређе-
ној организацији која се посветила унапређењу албанско-америчких односа. На
челу NAAC-a од 30.октобра 1998.године је адвокат Илир Зерка, рођен 1965.г. у
Крушеву (Македонија) који је 1968. г. са родитељима емигрирао у  САД. Дипло-
му правника стекао је у САД. Ожењен је са Амариканком Линдом Кини, која ра-
ди у државној администрацији. Током 996.године Зерка је водио успешну кампа-
њу за поновни избор Била Клинтона у 5 кључниг градова САД, а често је и био
главни говорник на етничким ТВ и радио станицама, те писао чланке у New Jork
Times, Washington Postu, Iliriji… Клинтон га је након избор поставио на високу
функцију у министарство  рада (1997/98), а пре тога  (994/97) Зерка је био јединим
Американац албанског порекла који је радио у конгресу САД код познатог кон-
гресмена и стручњака за радно право, пра-восуђе и спољну политику Georga Mile-
ra. Зерка је контактирао Вилијама Вокера 08.0. 1999.године да се информише о
раду косовске верификационе комисије. Захтевао је од НАТО-а  да  заустави срп-
ске снаге на Косову .јануара 999.године, а 7 јануара 1999.године обратио се аме-
ричком председнику са захтевом да што пре почне бомбардовање територија
СРЈ.Илир Зерка је од 996.године главни организатор и предводник свих демостра-
ција у САД. (Војска, 25.02.999.године, стр.8 и 9)



пали познати светски стручњаци за међународно јавно и приватно
право из САД Pol Wilijams, Marwal Haris и Morton Abramovic. Теро-
ристичка активност све више поприма драматичке размере. Оснива се
команда тзv. “ОВК” са главним штабом у селу Голобиље између Ко-
совске Митровице и Пећи, која ту остаје и током агресије и дејства
снага НАТО пакта на СРЈ. Поред главног штаба “ОВК” у селу Горо-
биље се налази дипломатска војна мисија САД од 11 чланова и под-
комисије ОЕБС-а (Верификатори). 

Доласком Агима Чекуа генерала хрватске војске на чело “ОВК”
оснивају се зоне, у свакој зони 2 до 3 бригаде батаљонског састава. Та-
да “ОВК” у опшштем смислу прераста у герилска дејства и у масовне
индивидуалне терористичке активности у појединачном смислу.

Ангажовањем војске СРЈ против бројних шиптaрских група и ор-
ганизација за кратко време се успоставила контрола на већем делу те-
риторије јужне српске покрајине.37 Током борби у Јунику полиција је
ухапсила четири припадника БНД инструктора и саветника у главном
штабу “ОВК”. Путни налог новинару Eriku Ratfelderu за Ораховац и
екипи ТВ АРД за Јуник потписао је БНД. Међу бројним злочинима
које су починили шиптарски терористи, посебно су били застрашују-
ћи по бруталности у селима Ретимље код Ораховца, Клечка код Ли-
пљана (где су Срби спаљивани у кречани) и Глођане код Дечана. 

У многим случајевима међународна заједница је пружала сваку
врсту помоћи државама угроженим од тероризма, осим кад је у пита-
њу СРЈ. Према СРЈ међународна зајединица је својим активностима
поспешивала тероризам и најодговорнија је за нарастање масовних
терористичких активности на територији јужне српске покрајине. Са-
вет безбедности је само вербално и то повремено осуђивао терори-
стичке активности на територији СРЈ, као и понашање Албаније.
Ухапшени терористи у граничном појасу који су насилно кренули под
борбеним дејствима из Албаније на територију СРЈ изјавили су да се у
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37 До . 9. 1988. године у сукобу са војском погинуло је од 2000 до 2500 те-
рориста, од тога 450 на самој граници са Албанијом. Безбедоносне службе про-
цењују да је рањено око 3000 терориста, а самовољно због страха напустило
''ОВК'' 500 Шиптара. У том периоду, тачније од 25. јула до 29. септембра 1998.
године јединице Приштинског корпуса у садејству са снагама МУП-а Републике
Србије запленили су око 50 тона наоружања и муниције. Током 998. године
шиптарски терористи су на Косову и Метохији изувели 2278 терористичких ак-
ција.(Ревија 92, од 4. 9. 998  и Политика, од 22. 9. 999. године).



северној Албанији (Кукс, Крума, Влахна, Тропоја, Бајрам Цури) зави-
сно од смештајних капацитета интензивно обучава од 150 до више
стотина терориста. Након обуке, они се опремају, наоружавају и упу-
ћују на територији СРЈ. Поменуте чињенице је запазио и јавно изнео
у Круми 22.12.1998.године чак и шеф ОЕБС-а за Албанију Дан
Евертс. По његовом мишљењу “Север Албаније и даље је подручје где,
“ОВК” обавља веома ужурбане припреме за ратовање”.38

Најбројнији покушаји насилног преласка границе СРЈ од стране
шиптарских терориста били су у зони одговорности Приштинског
корпуса.39

Шиптарски терористи су у селу Клечка формирали своју базу на
надморској висини од 1044 метара, где су били опремљени најсавре-
менијим наоружањем, војном опремом и сателитским везама, између
осталог са противоклопним ракетама типа “амбурст” немачке произ-
водње, аутоматским пушкама М16А2 америчке производње, великом
количином лекова и санитетског материјала, као и храном добијеном
из хуманитарне помоћи. Новинари су се уверили да је на тим “хума-
нитарним” пакетима писало “ Храна, поклон грађана САД”40

Дакле и током 1998 године, припадници војске Југославије су по-
казали врхунску храброст и патриотизам на одбрани државне грани-
це од насумичног терористичког налета са територије Републике Ал-
баније. Одлучно бранећи своју државу током 1998 године погинуло
100, а рањено више од 300 припадника МУП-а Србије и Војске Југо-
славије. Почетком 1999 године албански сепаратистичко-терористич-
ки покрет је био пред коначним поразом. Војска СРЈ је у пуној
офанзиви, разбила крупне сепаратистичко-терористичке формације,
иако су шиптарски терористи имали пуну подршку од старне дела ме-
ђународне заједнице. Након офанзивних дејстава и великог успеха
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38 Војска, 4.0.1999.године, стр.9
39 У периоду од 1. јануара до 5. октобра 1998. гоодине регистровано је 97

граничних инцидената на граници  са Албанијом, од тога 46 у одговорности
Приштинског корпуса. У извођењу агресије на СРЈ од стране Албаније, њени но-
сиоци су напали граничне јединице Приштинског корпшуса на 23 карауле. Бра-
нећи своју државу и њене границе у сукобу са терористима на албанско-југосл-
овенској граници у току 1998. године погинуло је 33 а рањено 98 граничара вој-
ске Југо-славије(Војска, 4. 0. 999. године, стр. 28).

40 Ibid



Војске Југославије у борби са шиптарским терористима, НАТО пакт
је ставио ваздухопловне снаге у приправност са претњом да ће масов-
ним ваздушним ударима напасти СРЈ. Агресија НАТО пакта је одло-
жена, јер је споразум Милошевић-Холбрук, 8 октобра 1998 године
договорено да СРЈ прихвати ОЕБС-ову верификациону мисију за Ко-
смет са око 2000 чланова на челу са Wilijamom Vokerom америчким
пензионисаним генералом, да се дозволи извиђачкој авијацији НАТО
да надгледа простор јужне српске покрајине и да се смањи бројно ста-
ње МУП-а Републике Србије и војске СР Југосславије на стање које је
било пре марта 1998 године. Доласком 1200 верификатора почетком
новембра 1998 године на Косову и Метохију почиње завршна фаза за
припрему агресије НАТО пакта на СРЈ. 

Преко Тиране “ОВК” је била повезана са албанском емиграцијом
у свету. Њени представници су крајем 1997 године објавили листу ба-
нака и број рачуна на које су се уплаћивала финансијска средства за
финансирање терористичких активности на Косову и Метохији. У Бо-
ну код Wparkase банке на рачун BBLZ број 380500000, подрачун
85431, у лето 1998.године из Саудијске Арабије стигла је дознака у
вредности од 7 000 000 ДМ 41

У скоро свим западним земљама скупљана су средства за помоћ
терористичким активностима на Косову и Метохији. Једино се ова-
квом начину финансирању насиља супротстављала Швајцарска. Уред-
ник аустријског радија Molte Olљevski у својој књизи “Рат за Косово”,
објављеној у јесен 1999 године, наводи да је на Космету било око 1
000 терориста из исламског света, од тога 300 из Босне. У саставу
“ОВК” било је у континуитету 300-800 страних плаћеника.42 Чланом
47 Протокола 1. у ставу 1 констатује се да плаћеник нема право
да буде борац или ратни заробљеник. Другим речима, плаћеници не
уживају заштиту међународног права. Конвенцијом о забрани ре-
грутовања, коришћења, финансирања и обучавања плаћеника,
усвојеној 1989 године у члану 2, предвиђено је да свако лице које ре-
грутује, користи, финансира и тренира плаћенике чини међуна-
родни деликт. Државе уговорнице обавезале су се у члану 5 те Кон-
венције да ће забранити сваку активност везану за коришћење
плаћеника, с обзиром на тешке последице њиховог ангажовања. 
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41 Политика 20.09.200,
42 Ibid.



Агресија НАТО пакта на Србију 1999. године наступила је након
неуспелих преговора (иницираних на основу прпорука Контакт групе
са састанка одржаног у Лондону 29.јануара 1999.године) између
представника власти СРЈ и представника побуњених Шиптара са Ко-
сова и Метохије (преговори у Рамбујеу од 16. до 23.фебруара 1999.го-
дине и у Паризу од 15.до 18.марта 1999.године) уз посредовање пред-
ставника САД, Русије и Европске уније – Кристоофера Хила, Бориса
Мајорског и Волфгранга Петрича (преговоре је званично отворио
француски председник Жак Ширак, а копредседници су били мини-
стри иностраних послова Француске и Велике Британије), 24.марта
1999.године, која је трајала до 10.јуна 1999.године. Агресија је отпо-
чела тзв. дејством са дистанце, по доктрини вишедимензионалних опе-
рација (Full Dimension Operations), уз употребу крстарећих ракета и
авијације. 

Професор Загребачког универзитета Жарко Пуховски каже:
“Оно што се сада догађа у СРЈ јесте покушај НАТО, а да оправда
своје постојање, јер за 49 година своје егзистенције није интервени-
сао, а нестао је главни разлог његовог оснивања – одбрана од кому-
низма.”43

Прави смисао стратегије НАТО у бомбардовњу СРЈ открио је
амерички генерал Мајкл Шорт (Michael Short) главникомандујући ва-
здухопловним операцијама у нападу на СРЈ цитат:” Не може се доби-
ти рат ако не уништимо могућности нормалног живота за већину ста-
новништваа. Морамо им одузети воду, струју, храну, па чак и здрав
ваздух”, говорио је током агресије на СРЈ”.44

44 Проф. др Радослав Гаћиновић

43 Политика, 4.мај 999.године, стр. 7
44 Ничим изазвана агресија Северноатлантског пакта против СР Југославије тра-

јала 79 дана, када је нападима НАТО било изложено 200 градова и насеља. када  У
агресији је употребљено око 2000 авиона, од чега 850 борбених, извршено је 26289
летова, а лансирано је око 1000 крстарећих ракета, и око 2900 бомби и пројектила.
При томе је изведено 2300 напада на 995 објеката на које је бачено око 2700 тона
најразорнијег експлозива–укључујући и 52 контејнера са 35450 касетних бомби, за-
брањених међународним конвенцијама.Скоро 800 000 цивила – углавном жена,  де-
це,  стараца и изнемоглих лица било је принуђено да напусти Косово и Метохију у
страху од бомби, док је 200 000 нашло уточиште у осталим регионима  Србије. Због
потпуног уништења  индустријских постројења широм земље, више од 600 000 рад-
ника је изгубило посао. Као последица тога, више од 2,5 милиона грађана  остало је
без средстава за задовољавање основних животних потреба. Укупна материјална



Имајући у виду елабориране чињенице, агресија НАТО на СРЈ
имала је за циљ да се: окупацијом и контролом Балкана и комадањем
Србије, и инсталирањем НАТО снага на Косову и Србији, створи
стратешка истурена база за даљи продор НАТО на Исток и скоро
приближавање НАТО пакта руској територији.Зато је претходно би-
ло потребно тзв. “чишћење терена“ на простору од Балтика (Пољска)
до Јадранског и Средоземног мора (Грчка); да се, приликом отварања
нове политичке кризе око Украјине, не ствара могућност отпочињања
герилског рата на простору Балкана, који би пореметио ове експанзи-
онистичке процесе, као што је то историја већ добро показала неколи-
ко пута.45

Намеће се онда логичко питање: Какви су, дакле, стварни ефекти
интервенције НАТО-а на Балкану данас и шта се може очекивати у
блиској будућности?

Прво, веома пристрасно ангажовање земаља НАТО пакта у ко-
рист муслимана у Босни и Херцеговини, а затим и у корист исламских
Албанаца на Косову и Метохији и Македонији, довело је до пореме-
ћаја геополитичке равнотеже у региону, која изразито фаворизује
исламски утицај, а преко њега охрабривање исламистичких терори-
стичких организација.

Друго, арбитрарно геополитичко моделирање и насилно пресеца-
ње “Гордијевог чвора“, у осетљивом балканском кризном жаришту,
прекрајањем постојећих државних граница не само што је тежак удар
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штета је огромна а процењује се на око 00 милијарди  долара. Две хиљаде цивила је
убијено, а ви-ше од 6000 задобило је озбиљне повреде које су, у великом броју слу-
чајева изазвале трајни инва-лидитет. У току агресије НАТО агресор је  порушио ви-
ше од 500 мостова, 36 објеката на ком-уникацијама, онеспособљено је преко 470 км
пута и 595 км железничких пруга и 5 аеродрома за цивилни саобраћај. Поред тога,
дејствујући по цивилним објектима и инфраструктури, НАТО је уништио или оште-
тио већи број: ТВ и радио станица, предајника, репетитора, пошта, телефонско-теле-
графских станица, оштећено је 480 школских објеката, пише “Политика” од 9.јуна
1999.године. Током бомбардовња центра Београда, почетком маја и нарочито у пе-
риоду од 8.до 20.маја 999.године, оштећено је 9 дипломатских представништава –
амбасада и резиденција. Ни српске богомоље нису биле поштеђене бомбардера НА-
ТО-а, те је током агресије на СРЈ разорено или видно оштећено 23 манастира и 9 цр-
кава.  ( Нови гласник,  Војноиздавачки завод Београд 2000, стр.27)

45 Опширније видеи: Др Душко Томић, Косовска криза и нови светски по-
редак, ГП Нови дани, Београд, 2000. стр. 0-2



на основе међународног права, већ је и фактор ширења нестабилно-
сти, и директан подстицај многих сепаратистичких покрета у свету на
насиље. 

Треће, после Америчке окупације дела Србије, да се метафорично
изразим, КиМ постаје најмоћнији амерички носач авиона. Уместо већег
броја Саратога, које би морали поставити удуж обале Русије, Америка
сада има Косово и око 200 000 добровољаца – Албанаца за евентуални
нови источни фронт. Дакле, Америка се вероватно неће лако одрећи
Балкана, тј. Космета, јер је поред осталог, тамо саграђена и највећа база
НАТО пакта Бонстил на 775 хектара отете српске земље. 

Четврто, Неправедно решење косовскометохијског проблема је у
току кршењем међународних норми и Резолуције 1244. СБ УН, што ће
неминовно упалити нову ватру под ужарени балкански котао и подгре-
јати старе нетрпељивости, конфликте и територијалне аспирације на
европском југоистоку у целини. Неправедно решавање статуса Косова и
Метохије ће приморати Србију да изнова размишља о свом месту у
Европи и свету, поготово након најновијиг противправног проглашења
независности Косова и легализације тог незакоња од стране западних зе-
маља. Овакви двоструки стандарди Америке и њених савезника према
албанском насиљу на Балкану, отварају многе проблеме балканских зе-
маља, пре свих Македоније којој прети тотална разградња а можда и
брисање са географске карте света.

Након завршетка агресије НАТО пакта, на територију јужнре срп-
ске покрајине су упућене међународне снаге безбедности у чијем су са-
ставу врхунски обучени борци. Без обзира на међународне обавезе,
КФОР и УНМИК нису омогућили спровођење Резолуције СБ 1244, јер
владе неких земаља из којих су КФОР и УНМИК немају интерес да се
ова резолуција спроведе у дело, првенствено због симпатија према шип-
тарским терористима и због страха за животе својих људи ако уђу у
отворени сукоб са шиптаским герилцима и великим бројем терориста.
Од доласка КФОР-а на подручје Косва и Метохије, тј. од 10 јуна 1999-
те године до краја 2005. године, наоружане шиптарске терористичке гру-
пе извеле су укупно 7757 терористичких напада. У тим акцијама припад-
ници ''ОВК'' су убили 1252 лица, ранили 2237 и отели 1150 лица, уни-
штили или видно оштетили 150 српских цркви и манастира и спалили
више од 2 000 000 књига на српском језику. Откривено је 144 логора у
којима су били заточени, малтретирани и мучени Срби. Од доласка
КФОР-а до краја новембра 2003. године нa Космету је порушено 5100
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српских надгробних споменика, чија се вредност процењује на више од
пет милиона евра.46 У том периоду је са Космета протерано 250 000 не-
албасног становништва, спаљено или отето 107 000 кућа и станова чији
су власници Срби и Црногорци(77000 отето, а 30 000 уништено), а чија
вредност се, без земљишта и пратећих објеката, процењује на око 5 350
000 000 (пет милијарди и триста педесет милиона ) еура.47 Након шип-
тарског погрома над Србима 17 марта, чак је и командант јужног крила
НАТО амерички генерал Џереми Џонс изјавио ''Ово је етничко чишће-
ње Срба, а други Американац поводом 17 матра Мортон Абрамовиц –
креатор Клинтонове политике за Балкан и саветник шиптарским прего-
варачима у Рамбујеу је изјавио: ''Само насиљем може нешто да се про-
мени. Мартовско насиље је за Албанце имао и неке позитивне резулта-
те.''48

На основу изнетих чињеница може се закључити да међународне
снаге безбедности нису испуниле задатак по Резолуцији СБ 1244, која је
гарантовала: повратак снага безбедности СР Југославије на Косово и
Метохију; повратак свих протераних на своја вековна огњишта; свима је
била загарантована безбедност на Космету, а пракса је потврдила да без-
бедни нису само Срби и Црногорци.

Ни једна од ових обавеза није испуњена. Дакле, читави један век се
одвија процес отимања Косова и Метохије од стране шиптарског сепа-
ритистичко-терористичког покрета. У томе су кроз историју имали зна-
чајну подршку једног дела међународне заједнице. Данас, интензивније
него икада се врши притисак на српско руководство да се малте не од-
рекне своје у историји најзначајније територије. Но, ниједан српски по-
литичар нема право да под притиског потпише сецесију Косова и Мето-
хије, јер Србија има историјско и уставно право над Косметом, које је
старије од етничког права. Ако званична власт Србије потпише отцепље-
ње Косова и Метохије од Србије, ти делови српске територије би били
изгубљени за сва времена. Међутим, ако у најгорем случају међународ-
на заједница призна сецесију Косова и Метохије без сагласности српских
власти, онда би то била силом отета територија. 
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46 Радослав Гаћиновић, Фељтон у Политици 2006. године
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оград, 2004, стр. 47
48 НИН, 8. јул, 2004. године, стр. 20



Посматрано са политичко-правног аспекта Косово и Метохија ни-
када не могу бити самостална држава, јер никада на просторима Косо-
ва и Метохије није било елемената Албанске државности. Границе са су-
седима није одређивала Србија, већ међународна заједница на основу ет-
ничке структуре становништа и турских дефтера. Те границе су одређе-
не на Лондонској конференцији 1913. године, а ревизијом су коначно
потврђене на конференцији у Фиренци 26. јула 1926. године.

Србија има уставно и историјско право на Косову и Метохији, које
је увек старије од етничког права, а такође и међународно право је на
страни Србије, јер Повеља ОУН забрањује насилно отимање делова су-
верених земаља.

Бројност једне националне заједнице се не одређује њеним бројним
стањем у оквиру једног дела државе, већ њеним бројним стањем у окви-
ру целе државе, па и на основу тог критеријума Албанци су национална
мањина у Србији. Нигде у свету до сада национална мањина није имала
право на своју државу, а једна национална заједница не може сама за се-
бе одређивати да ли је народ или национална мањина. 

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

Незаконитим проглашењм независности Косова од стране привре-
мене скупштине Косова представља преседан у историји међунароодних
политчких односа уз предходну легализацију терористичких организа-
ција ''ОВК'' и ''АНА'' од стране Америке, Велике Британије, Француске
и других западних земаља. Тим нелегалним поступцима западне силе
Балкан (можда намерно) и даље остављају у једном потенцијалном жа-
ришту. 

Косово и Метохију Срби сматрају стожером своје националне само-
свети и неразлучивим делом властите државе. Кад је у питању Косметски
проблем свакако је значајна стара латинска изрека, према којој из не-
права не може настати право(Eh iniuria ius non oritur)

Обзиром на значај простора Косова и Метохије за српски национал-
ни корпус, евентуални трајни губитак ове “свете српске земље“ имао би
катастрофалне последице за егзистенцију и опстанак српског народа и
државе. Засигурно би се значајно угрозио државни суверенитет, који
представља примарни услов опстанка и преживљавања целокупног срп-
ског националног бића, јер без државног конституисања народа (нације)
не постоји могућност одрбане његових кључних вредности и интереса.
Међутим, геополитичке последице изузимања Косова и Метохије из су-
веренитета и територијалне целовитости Србије биле би још за Србију
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неповољније. Албанци би од Срба преузели сав квалитет тога простора
и он би уместо српске постао албанска геополитичка “тврђава“ Балкана,
и то не само у деомграфском смислу, већ у културно-цивилизацијском
војностратегијском, економском, па чак и државотворном. Српске зе-
мље би се суочиле са потпуном деструкцијом, а износ њиховог простор-
ног сажимања и фрагментације би био испод “граничне вредности“ ет-
ничке и просторне компактности довољне за опстанак на балканској “ве-
трометини“.49 Насилно проглашење независности Косова је и са аспек-
та међународног права нелегално, јер никада на просторима Косова и
Метохије није било елемената Албанске државности. Границе са суседи-
ма није одређивала Србија, већ међународна заједница на основу етнич-
ке структуре становништа и турских дефтера. Те границе су одређене на
Лондонској конференцији 1913. године, а ревизијом су коначно потвр-
ђене на конференцији у Фиренци 26. јула 1926. године.

Срби имају уставно и историјско право на Косову и Метохији, које
је увек старије од етничког права, а и међународно право је на страни Ср-
бије, јер Повеља ОУН забрањује насилно отимање делова суверених зе-
маља.Бројност једне националне заједнице се не одређује њеним број-
ним стањем у оквиру једног дела државе, већ њеним бројним стањем у
оквиру целе државе, па и на основу тог критеријума Албанци су наци-
онална мањина у Србији. Нигде у свету до сада национална мањина ни-
је имала право на своју државу. Једна национална заједница не може са-
ма за себе одређивати да ли је народ или национална мањина. И са
историјског аспекта Косово и Метохија су нераздвоиви део Србије.50
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49 Ibid., стр. 5-2
50 Косово и Метохија представља  центар српске духовности и културе. Науч-

на истраживања  током XIX и XX века утврдила су да на Космету постоје 62 објек-
та, који су данас проглашена за културно добро од изузетне важности, док је  500
објеката  заштићено као споменици културе, а више од 400 је евидентирано као кул-
турна баштина Српског народа на том тлу. У тој ризници свих српских земаља,
области најбогатијој  хришћанским старинама, врхунац црквеног уметничког гра-
дитељства достигнут је током  XIII, XIV  и XV века. Сведочанствa су  храмови нео-
писиве лепоте, српсе молитве у камену: пећка партијасршија грађена 1230-1330, Бо-
городица Љевишка, Грачаница, Високи Дечани, те импозантни остаци, св. Архан-
ђела, средњов-ековних градова Бањске, Звечана, Новог Брда, Прилепца, Убошца,
Ајновца и десетина власте-линских задужбина из XIII и XIV века. Крајем 2003. го-
дине на Космету постоје 994 српска топонима, од којих 8 цркава и црквишта, 3 ма-
настира, 48 испосница, 8 спомен-капела, 534 српска гробља, 96 тврђава и 4 двора-
ца српске властеле.(Радослав Гаћиновић, Отимање Косова и Метохије, НИЦ Вој-
ска, Београд, 2004, стр.3) 



Дакле, отимањем Косова и Метохије Србији се, поред осталог, отима и
имовина коју су државне институције Србије процениле на око 220 ми-
лијарди $. Толика је укупна вредност непокретности на које право пола-
же република Србија, њена привредна и јавна предузећа. Од ове суме
вредност приватне имовине више од 30 000 српских породица које су
протеране са Косова и Метохије након доласка КФОР-а и УНМИК-а,
после 10. јуна 1999. године износи више од четири милјарде $

Radosav Gaćinović; PhD,
Institute of Political Science, Belgrade

KOSOVO AND METOHIA 
– CHALLENGES AND ANSWERS

The region of Kosovo and Metohia is a center of Serbian history
and the state formation, as well as a central territory of medieval Ser-
bian state. This region covers 10887 square kilometers, or 12, 3 % of
the whole state territory of Serbia. Looking from the geopolitical and
geo-strategic aspect, so far the region of Kosovo and Metohia has been
a security macro-rampart of Serbia. Even though the United States of
America together with her allies has used all means prohibited by inter-
national law to seize Kosovo and Metohia, looking from political and
legal aspect, Kosovo and Metohia can never exist as an independent sta-
te, due to the fact that there have never been elements present for for-
mation of Albanian statehood on this part of Serbian territory. It was
not Serbia who had defined the state borders with her neighboring sta-
tes, but the international community, who did it on the basis of ethnic
structure of the population and Turkish (“defter”)* books. These bor-
ders were determined on the London Conference in 1913, and after the
revision they were finally confirmed on the Florence Conference in 26
July, 1926.

Serbia holds legal and historical right to Kosovo and Metohia,
which has been older than ethnic right. It is also supported by interna-
tional law, because of the United Nations Charter’s ban on forceful sei-
zure of territorial parts of sovereign states. 
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One national community’s population is not determined by the
number of its population within one territorial part of the state, but by
its number of population within the whole state, and on the basis of
such criterion Albanians are a national minority in Serbia. Nowhere in
the world so far a national minority has held right to its own state, nor
one national community has had right to determine by itself was it the
nation or the 

KEY WORDS: defter; account book, register, tax roll
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Институт друштвених наука, Београд

О ДЕМОГРАФСКОМ АСПЕКТУ 
КОСОВСКЕ КРИЗЕ

Разматрани су различити аспекти косовске кризе. Демогра-
фима се чини да је у том процесу потцењен или занемарен попу-
лациони фактор. Наиме, велика подручја Србије карактеришу
двојаке тенденције у плодности становништва и, због доми-
нантног утицаја рађања на обим и старосну структуру станов-
ништва у условима ниске смртности, консеквентно екстремно
различит демографски развој. Недовољно рађање деце, велики број
намерних прекида трудноће, отворена депопулација и интензив-
но старење становништва су најважније популационе особено-
сти централне Србије и Војводине. Супротно, закаснела и спора
транзиција фертилитета и њене последице су основно обележје
развоја становништва Косова и Метохије. Истовремено, на са-
мом Косову и Метохији перзистирају јасно различити репродук-
тивни модели припадница различитих етничких група.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: недовољно рађање; висок природни прира-
штај; Косово

* * *

Изражена дихотомија у репродуктивном понашању становни-
штва не само да успорава економски, социјални, културни развој зе-
мље или региона као целине, већ може представљати извор нетолеран-
ције, нестабилности, конфликата, сукоба, опште кризе. Поготово ако
се демографске разлике, као што је то случај у Србији, јављају међу
регионима и/или етничким заједницама на једном простору. Отуда је
битно ублажавање великих разлика у репродуктивном понашању. У
противном се покушава успоставити нова демографски потпомогнута
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хијерархија (Cagiano de Azevedo, 2004). Етничке и религиозне групе
често сматрају велики и брз раст становништва као средство снаге и
уколико се две историјске антагонистчке групе различито демограф-
ски развијају, међу њима по правилу долази до сукоба (Homer-Dixon,
1994). Но, у Србији није било политичке мудрости да се демографски
проблеми покушају решавати. 

Професор Colin Kahl (Одељење за политичке науке универзите-
та у Минесоти) је у свом уводном предавању на сесији “Демографи-
ја – животна средина – безбедност” у оквиру конференције Демо-
графске перспективе у ОЕБС регији: економске и безбедносне им-
пликације одржаној 8-9. новембра 2004. године у Трсту тежио да од-
говори на питање да ли постоји јасна веза између демографског ста-
ња, животне средине и конфликта у оквиру једне земље и између др-
жава. На бази различитих примера, укључујући и Косово и Метохи-
ју, закључио је да је ова трострука веза јача у оквиру појединих зе-
маља него између држава. Чини се да се питање кризе на Косову и
Метохији не може свести само на различите репродуктивне моделе
Српкиња и Албанки, како је професор Кахл поједноставио и ставио
у функцију свог предавања, али да је демографски аспект проблема
и те како битан. 

У тексту који следи ће се приказати најрелевантнији показатељи
демографског развоја централне Србије, Војводине, Косова и Мето-
хије као и различитог репродуктивног понашања различитих етнич-
ких група на Косову и Метохији. Централна анализа је временски
ограничена на период од средине прошлог века до почетка 1990-их
година,1 услед недостатка поузданих података или података уопште
који би омогућили анализу демографских феномена Косова и Мето-
хије у последњој деценији прошлог и првим годинама овога века.
Такође су дати резултати аналитичких пројекција становништва ве-
зани за демографску будућност Србије у 21. веку. На крају, прилог
садржи и размишљање да ли се мерама популационе политике могло
деловати на ублажавање демографског аспекта косовске кризе. 
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1 Последња година поуздане регистрације виталних догађаја на Косову и
Метохији је 1989. Но и поред тога што попис становништва 1991. године на Ко-
сову и Метохији није спроведен услед бојкота становништва албанске национал-
ности, за одредјена популациона обележја су урађене званичне процене које ће
се користити у овоме раду. 



Два репродуктивна модела у Србији

Недовољно и прекомерно рађање

Транзиција фертилитета становништва у централној Србији и Вој-
водини је отпочела у последњим деценијама 19. века. Ниво стопе
укупног фертилитета2 од око 2,1, који обезбеђује просто обнављање
генерација, на овим подручјима забележен је још средином педесетих
година прошлог века. Већ у 1971. години стопа је била за око 15% ни-
жа у централној Србији, односно за готово 20% у Војводини. У том
интервалу вредности стопа се углавном стабилизује у следеће две деце-
није на оба подручја (графикон 1).

Графикон 1.
Стопа укупног фертилитета, Србија по подручјима, 1950-1991.
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2 Стопа укупног фертилитета изражава број живородјене деце коју би родила
свака жена у току прокреативног периода, уколико би рашање по старости жена
остало непромењено као у години посматрања, а све жене доживеле крај прокреа-
тивног периода. Сматра се прецизним показатељем нивоа плодности, јер је синтет-
ска мера која није под утицајем старосне структуре жена у плодном периоду. 



И други индикатори репродуктивног понашања показују да су ова
подручја већ почетком педесетих година прошлог века имала низ обе-
лежја савременог модела фертилитета. Наиме, старосна група 20-24
године била је носилац максималног рађања, а знатно је смањено ра-
ђање после 30. године старости мајке, као и удео четвртог и вишег ре-
да рођења у укупном броју живорођене деце. Но, стопе фертилитета
по старости биле су и даље више од стопа савременог типа фертилите-
та. 

Током времена специфичне стопе фертилитета су се стално сма-
њивале у свим старосним групама све до 1971. У периоду 1971-1991,
тренд одлагања рађања испољава се кроз умерени пораст стопа фер-
тилитета у старосним групама 25-29 и 30-34 година уз стагнацију или
пад рађања у свим осталим старосним групама. У структури живоро-
ђених према реду рођења, још јасније него почетком посматраног ин-
тервала преовлађује учешће првог и другог реда рођења (око 90%),
док рођења четвртог и вишег реда готово да нема. Сагласно помера-
њу старосне границе отпочињања и завршетка рађања малог броја де-
це, приметна је тенденција лаганог смањења концентрације рађања до
30. године старости мајке. Такође, расте просечна старост мајке при
рођењу првог детета. Промене у кретању специфичних стопа ферти-
литета и стопе укупног фертилитета, као и осталих обележја репро-
дуктивног понашања у централној Србији и Војводини указују да по-
стојање посттранзиционог савременог модела фертилитета почетком
1990-их година.

Недовољно рађање је законит процес који на садашњем цивилиза-
цијском нивоу није успело да избегне ниједно развијено друштво. У
детерминистичкој основи овога феномена доминирају варијабле које
се односе на репродуктивне норме, учешће становништва у репродук-
цији и тзв. структурне препреке, које спречавају остварење и репро-
дуктивних норми и учешће становништва у репродукцији. 

Ниске репродуктивне норме су дубоко условљене и као такве при-
падају категорији дугорочних феномена. Наиме, неки од битних фак-
тора ниских норми у сфери рађања су иманентни нашој цивилизаци-
ји, било да представљају њена позитивна достигнућа или њене слабо-
сти. Тако су, између осталог, на једној страни еманципација и индиви-
дуализам, нуклеарна породица и измењен положај жене и деце у њој,
инсистирање на квалитету сопственог живота и квалитету живота де-
тета, либералан закон о абортусу и доступност ефикасне контрацеп-

56 Др Мирјана Рашевић



ције, а на другој материјалистичка свест са потрошачким менталите-
том и лични живот, разуђенији него икада раније. Ови и други узроци
подстичу аспирације, било интелектуалне и професионалне или оне у
приватној сфери, укључујући стицање и хедонизам. У новом систему
вредности родитељство је задржало високо место, с тим што су се
овом циљу придружили нови садржаји који су, такође, високо вредно-
вани. Промене које су Lesthaeghe и Van den Kaa (1994) са разлогом
назвали "идеологијом индивидуалне аутономије" утицале су да ниске
репродуктивне норме, које је проузроковао модеран развој, постану
још ниже. У савременим условима, када су деца изгубила важне соци-
јалне и економске функције, карактеристичне за традиционална дру-
штва, жене и мушкарци се рационално опредељују за једно или два де-
тета, задовољавајући првенствено емоционалне и психолошке роди-
тељске потребе уз истовремено избегавање ризика. То се чини у атмос-
фери у којима је слобода појединца далеко изнад одговорности и со-
лидарности. Реч је о сопственој микро сфери у којој нису присутне
друштвене популационе потребе. О демографским потребама буду-
ћих генерација појединац не размишља и /или их не уважава, нити их
друштво промовише. 

Особине фактора који опредељују учешће становништва у репро-
дукцији су, такође, продукт модерне културе, савременог начина жи-
вота и социјалних и економских услова. Међу њима све важније место
имају цивилизацијски фактори који "врше притисак на институције
брака и породице, преко идеја о слободи личности, ерозије колектив-
не свести, ширења потрошачког менталитета и хедонизма, све до ал-
тернативних стилова живота" (Мацура, 1994). Савремени модел су-
живота удвоје подразумева да је брак мање универзалан, ступање у
брак касније, разводи чешћи, поново заснивање брачне заједнице ре-
ђе и краћег трајања, а алтернативне форме заједништва мушкарца и
жене све бројније. 

Поред опортуних препрека рађању, осећаја недовољне сигурно-
сти и у породици и у широј заједници и трошкова (цене) везаних за
усклађивање родитељства и професионалне активности као и роди-
тељства и задовољења различитих интересовања, и структурне препре-
ке, незапосленост, нерешено стамбено питање, проблеми чувања деце,
незадовољавајући економски стандард и друге појаве из овог круга, су
како варијабла ниских репродуктивних норми тако и битна баријера
за реализацију ставова о идеалном броју деце и учешће становништва
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у репродукцији. Мада структурне препреке не може да избегне нијед-
но развијено друштво, њихова важност је била велика у социјалистич-
ким земљама.

Пад рађања на нисконаталитетним подручјима Србије се уклапа у
теоријска објашњења овог феномена. Међутим, специфичност цен-
тралне Србије и Војводине је да оне бележе недовољан ниво рађања на
знатно нижем нивоу општег развоја него европске земље. Такође, ра-
ђање је на овим подручјима осцилирало на ниском нивоу током 1970-
их и 1980-их, без тенденције пораста, који је забележен до осамдесе-
тих година у источноевропским земљама, или даљег пада, који је ка-
рактерисао западноевропске земље током седамдесетих и осамдесетих
година прошлог века. 

Социјалистички тип убрзаног процеса модернизације, нагли пре-
лазак из села у градове, излазак значајног удела жена на тржиште ра-
да са пуним радним временом и непрекидном активношћу током ре-
продуктивног периода, тешкоће при решавању стамбеног проблема у
урбаним срединама, незапосленост или подзапосленост, нагла секула-
ризација свакако су важни чиниоци ране појаве феномена недовољног
рађања у Србији. Поред тога, за разлику од осталих социјалистичких
земаља, југословенско друштво је било знатно отвореније за западни
систем вредности и у већој мери је омогућавало задовољавање инди-
видуалних потреба што је условило пораст економске и психолошке
цене детета. Истовремено, друштво је мало учинило да равноправна
животна опција буде рађање уопште, а поготово рађање већег броја
деце.

Остало је недовољно истражено питање релативне стабилизације
нивоа рађања у Србији у седамдесетим и осамдесетим годинама. Јед-
но од објашњења јесте очување универзалности брака. Свакако реле-
вантан чинилац је и бег од друштвене аномије у приватност, породич-
но окружење и родитељство (Петровић, 1994). Ова појава указује на
тенденцију реприватизације и ретрадиционализације које могу имати
двоструки ефекат. Поред амортизације пада рађања, противречност
пораста индивидуалних аспирација и традиционализам породичних
вредности могу условљавати својеврстан пасиван отпор жена кроз
ограничавање рађања деце вишег реда. 

С друге стране, за подручје Косова и Метохије далеко је сложени-
је одредити временску тачку отпочињања транзиције фертилитета.
Мада има индиција да је до тога дошло током двадесетих и тридесе-
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тих година прошлог века, касније вредности показују да је, уколико је
1930-их година и отпочела, транзиција је била заустављена и враћена
на предтранзициони ниво до краја 1960-их година. Следеће године
карактерише споро ширење пада плодности (графикон 1). Процењује
се да је стопа укупног фертилитета почетком 1990-их износила 4,0, то
јест била је најмање двоструко виша но на осталим подручјима Срби-
је и највиша у Европи. 

Другим речима, на почетку анализираног периода, то јест почет-
ком педесетих година прошлог века, тип фертилитета становништва
Косова и Метохије био је у потпуности традиционалан, са дугим пе-
риодом рађања током репродуктивног доба и високим уделима виших
редова рађања. У наредне две деценије долази до смањења рађања у
старосним групама преко 30 година, уз прво пораст па стагнацију ра-
ђања у млађим старосним групама, што је успорило пад стопе укупног
фертилитета, а подударило се с падом просечне старости жене при ро-
ђењу првог детета. Од 1970-их година долази до опадања рађања у
свим старосним групама, када отпочиње и процес повећања просечне
старости мајке при рађању првог детета, па се стопа укупног фертили-
тета смањује брже но у претходном периоду. Битна особеност модела
рађања на Косову и Метохији, коју треба истаћи, јесте опстајање ви-
соких редова рађања. Тако је крајем 1980-их година готово свако тре-
ће рођено дете било дете четвртог или вишег реда рађања. Сагласно
томе, концентрација рађања до 30. године старости жена још увек је
била ниска. Анализа наведених обележја показује да је становништво
Косова и Метохије ушло у последњу деценију 20. века са прелазним
типом фертилног модела са јасним елементима традиционалног. 

Као и у другим популацијама у транзицији фертилитета, претход-
ници у прихватању модерног типа репродукције су виши друштвени
слојеви, градско становништво, образованије и економски независне
жене. Поред социјалне, на Косову и Метохији је у анализираном пе-
риоду изражена и етничка диференцијација фертилитета. Албанско,
муслиманско и турско становништво карактерише виши ниво рађања.
Ако упоређујемо репродуктивни модел српског и албанског становни-
штва, видећемо да битних разлика почетком послератног периода ни-
је било, с тим што је код свих старосних група фертилитет Српкиња
био нешто нижи од фертилитета Албанки. Према резултатима пописа
из 1953. године Српкиње су крајем плодног периода (старе 40-49 го-
дина) имале у просеку 5,9 а Албанке 6,3 детета по жени (графикон 2).
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Међутим, у деценијама које следе, фертилитет Српкиња је, за разлику
од фертилитета Албанки, значајно смањен. Тако је у 1991. години за-
вршни фертилитет Српкиња старих 45-49 година износио 2,8 детета,
а Албанки 6,2 (Пенев, 1995). 

Графикон 2.
Просечан број живорођене деце Српкиња и Албанки старих 15-49 година,

Косово и Метохија, 1953. и 1991.

Мало знамо о томе да ли се планирала и како се планирала поро-
дица на Косову и Метохији у другој половини 20. века. Сложени де-
терминистички систем високих репродуктивних норми и препрека за
промоцију планирања породице нису систематски нити интердисци-
плинарно истраживани. Дуални модел репродуктивних норми са ви-
ше прелазних варијетета и веће рађање од ставова становништва о
идеалном броју деце у породици Косова и Метохије указује на садеј-
ство две врсте фактора, модерних и традиционалних. Наиме, иако је
ово подручје забележило знатан социо-економски развој, он је у вели-
кој мери био успораван демографским фактором. Поред тога, истра-
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живања показују да су индикатори нивоа економског развоја и обра-
зованости становништва, у поређењу са другим подручјима у окруже-
њу, били прешли праг који је требало да подстакне брже промене фер-
тилитета. Тако је стопа укупног фертилитета у Црној Гори била за око
25% нижа него што је била на нивоу истог економског развоја на Ко-
сову и Метохији крајем 1980-их година, а у Војводини и централној
Србији за око 50% (Матковић, 1994). Ови резултати потврђују вели-
ки значај социолошких, антрополошких и културних чиниоца, а веро-
ватно и оних са политичким садржајем у детерминистичкој основи
фертилитета становништва Косова и Метохије у анализираном вре-
менском периоду.

На смањење утицаја друштвено-економског развоја у домену фер-
тилитета свакако утиче постојаност традиционалних обичаја и инсти-
туција. Утицај конзервативне свести и традиционалних норми о ре-
продукцији веома је ефикасан путем одржавања подређеног положа-
ја и улоге жене у породици, притисцима породичних ауторитета и
ауторитета локалног јавног мњења, и поред тога што губе на значају
основни традиционални мотиви високе плодности, висока смртност
одојчади и мале деце, као и економски значај великог броја деце у по-
љопривредним домаћинствима. Тако, форсирање зависности од му-
шкарца, наметање родитељства као једине улоге у животу, огранича-
вање аутономности и мобилности су важни елементи статуса жене у
патријархалном друштву који доприносе високом фертилитету ста-
новништва. Велики број жена има ограничене могућности за избор
животних опција, мали степен аутономије и, чак, није у ситуацији ни
да изрази незадовољство својим статусом. У културном моделу који
карактерише мушка супериорност, и образоване и запослене жене
имају проблем да јасне личне ресурсе претворе у стварну снагу и моћ
одлучивања. Неступање у брак и нерађање деце се сматра девијантним
и патолошким понашањем. Отуда се претпоставља постојање својевр-
сне социјалне контроле у области рађања која се спроводи посред-
ством аутономних формалних и неформалних организација. После-
дично одлука о рађању деце по правилу није активан процес који под-
разумева избор између различитих стратегија и опција, већ је резултат
рутине, правила, конвенције. 

На смањење утицаја друштвено-економског развоја у домену фер-
тилитета свакако утиче постојаност традиционалних обичаја и инсти-
туција. Утицај конзервативне свести и традиционалних норми о ре-
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продукцији веома је ефикасан путем одржавања подређеног положа-
ја и улоге жене у породици, притисцима породичних ауторитета и
ауторитета локалног јавног мњења, и поред тога што губе на значају
основни традиционални мотиви високе плодности, висока смртност
одојчади и мале деце, као и економски значај великог броја деце у по-
љопривредним домаћинствима. Тако, форсирање зависности од му-
шкарца, наметање родитељства као једине улоге у животу, огранича-
вање аутономности и мобилности су важни елементи статуса жене у
патријархалном друштву који доприносе високом фертилитету ста-
новништва. Велики број жена има ограничене могућности за избор
животних опција, мали степен аутономије и, чак, није у ситуацији ни
да изрази незадовољство својим статусом. У културном моделу који
карактерише мушка супериорност, и образоване и запослене жене
имају проблем да јасне личне ресурсе претворе у стварну снагу и моћ
одлучивања. Неступање у брак и нерађање деце се сматра девијантним
и патолошким понашањем. Отуда се претпоставља постојање својевр-
сне социјалне контроле у области рађања која се спроводи посред-
ством аутономних формалних и неформалних организација. После-
дично одлука о рађању деце по правилу није активан процес који под-
разумева избор између различитих стратегија и опција, већ је резултат
рутине, правила, конвенције. 

Поред рађања већег броја деце него што се сматра да породица
треба да има и у идеалним условима, очити пример јаког утицаја тра-
диционалних институција на Косову и Метохији крајем 1980-их годи-
на је висок удео ванбрачних рођења (12,8% у 1989), јер је део албан-
ског становништва склапао само обичајни брак, кога признаје локал-
на исламска заједница, игноришући тако закон о изједначавању му-
шких и женских потомкака у погледу наследних права. 

Размишљање које се, такође, намеће јесте да муслиманска култура
садржи елементе који спречавају пад фертилитета чак и када су задо-
вољени многи развојни услови (Coale, 1993). То може бити отпор или
мања отвореност за промене које су саставни део модернизације. Јед-
но од могућих објашњења јесте и да до противречних и регресивних
реакција становништва долази у ситуацијама када процес модерниза-
ције није покренут из система друштвених структура једне заједнице,
већ продире споља (Аврамов, 1993).

Пример Косова и Метохије у периоду који се разматра указује на
значај промене репродуктивне свести на индивидуалном плану, али и
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на плану делотворних институција друштва, јер промена демограф-
ског режима није само нужна последица модернизације, већ је то и
друштвена опција у процесу модернизације. Наиме, овладавање плод-
ношћу, односно фертилитетом је начин да се друштво припреми за
промене које воде ка модернизацији (Livi Bacci, 1984). Пре свега за
нове идеје и улоге у модерној култури, укључујући и другачији статус
жене. Међутим, и традиционални и модерни облици репродукције
становништва остваривали су се током анализираног временског пе-
риода у Србији без мешања државе, препуштени спонтаним токовима
и утицајима субјективних фактора. 

Абортусно питање

Распрострањеност конзервативне контроле рађања, у којој доми-
нира ослањање на coutus interruptus, и последично, када се из разли-
читих разлога трудноћа не жели или не може прихватити, прибегава-
ње намерном прекиду трудноће је саставни део и недовољног и прео-
билног рађања у Србији. Традиционална, неефикасна контрацепција
је, у великој мери инкорпорирана у систем вредности, постала при-
родни део сексуалног односа и представља, са индивидуалног стано-
вишта, рационалан превентивни избор. Зашто? Традиционална кон-
трацепција и абортус имају чврсту социјалну потврду, постоји тран-
сгенерацијски трансфер психолошког отпора према употреби контра-
цептивне пилуле и интраутериног улошка, сексуална едукација није
никада постала ни природни део одрастања у породици, ни саставни
део школских програма, а ослањањем на coutus interruptus се избега-
ва контакт са лекаром, конфликт између сексуалности и технологије,
али и сукоб са партнером (Рашевић, 1993).

Подаци о намерним прекидима трудноће у Србији сматрају се
потпуним од 1969, године пуне либерализације абортуса, до 1989. го-
дине. У односу на 100 живорођене деце у 1989. години абортуси су
најраспрострањенији у централној Србији (214,2) и Војводини (158,9),
а најмање на Косову и Метохији (20,5). Упадљиво ниска стопа абор-
туса на Косову и Метохији објашњава се, пре свега, прекомерним ра-
ђањем. Слични односи су постојали и у 1969, с тим што су стопе абор-
туса биле ниже на сваком подручју. Сличне су и регионалне разлике у
стопама абортуса на 1.000 жена старих од 15-49 година.

На сваком од подручја у 1989. години доминирају легални абор-
туси (око 96%) и абортуси у гестационој старости до 10. недеље (пре-
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ко 95%), а велика већина жена која прекида трудноћу је у браку и ста-
рости између 20. и 39. година. Разлика је што највећи број жена који
прекида трудноћу у централној Србији и Војводини има једно или два
детета (79,5 и 76,3%, респективно), а на Косову и Метохији четворо
и више деце (32,9%). Такође, свака четврта жена у централној Срби-
ји и свака пета у Војводини која је прекинула трудноћу у 1989. годи-
ни је имала четири и више абортуса у репродуктивној историји. На
Косову и Метохији регистрован удео жена са великим бројем аборту-
са износио је 6,8%, услед значајно вишег нивоа фертилитета на овоме
подручју.

Негативан и висок природни прираштај становништва

Рађање се, поред релативног, може изразити и апсолутним изра-
зом, то јест бројем живорођене деце. У периоду од завршетка компен-
зацијског периода, везаног за надокнађивање изосталог рађања непо-
средно пре и за време Другог светског рата, 1950. у централној Срби-
ји и 1949. у Војводини, до 1989. број живорођене деце смањио се од
120412 на 68223, за 56,7% односно од 43101 на 23047, или за 53,5%
на овим подручјима респективно. На Косову и Метохији, међутим,
број рађања стално је повећаван уз знаке стабилизације у 1980-им. Од
1947. (прва година за коју су расположиви подаци) до 1989. (послед-
ња година поуздане регистрације виталних догађаја) број живорођене
деце се, чак, удвостручио (од 27565 на 53656, или за 94,7%).

Регистроване тенденције у нивоу рађања су директно и индирект-
но, преко старосне структуре становништва, пресудно утицале на кре-
тање природног прираштаја (графикон 3). Број становника у централ-
ној Србији се захваљујући природној компоненти повећавао просеч-
но годишње почетком педесетих година прошлог века за 65,2 хиљаде,
а у 1989. години за свега 8,1 хиљаду. Одговарајући подаци за Војво-
дину су 18,5 хиљада у периоду 1950-1954. и -2,1 хиљада крајем 1980-
их. Од 1992. године већи број умрлих од живорођених бележи и ста-
новништво централне Србије. Једина европска земља која је у првој
половини последње деценије 20. века забележила негативан природни
прираштај била је Мађарска.

Са друге стране, на Косову и Метохији се стално повећавао апсо-
лутни износ годишњег природног прираштаја, са око 20 хиљада лица
почетком 1950-их, преко 37 хиљада за петогодиште 1970-1974, на
чак 44,3 хиљаде просечно годишње у другој половини 1980-их годи-
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на. Тако је 1989. године на Косову и
Метохији остварено готово 90%
укупног природног прираштаја Ср-
бије. Изражен на 1.000 становника,
природни прираштај је у 1989. годи-
ни износио 22,4 промила, највише у
Европи и висок ниво у светским раз-
мерама, према изразито ниској сто-
пи од 1,4 промила у централној Ср-
бији и чак негативној стопи (-1,0
промил) у Војводини.

Природни прираштај је био од-
лучујући чинилац раста становни-
штва на сва три велика подручја Ср-
бије. Централну Србију и Војводину
карактеришу од друге половине 20.
века опадајуће и прво умерене, а ка-
сније врло ниске и чак негативне сто-
пе раста. Истовремено, Косово и
Метохија је имала врло високе стопе
раста. Тако, је од 1948. до 1991. го-
дине број становника Војводине по-
већан са 1,6 на 2,0 милиона (индекс
раста 123) а број становника Косова
и Метохије са 728.000 на 1.956.000
хиљада (индекс раста 269). 

Депопулација и висок 
пораст становништва

Истраживања демографске бу-
дућности, мада аналитичког типа,
илуструју величину и дубину демо-
графског проблема Србије, показу-
јући да ће се негативне последице по-
пулационих трендова наставити и у
будућности. Поготово у условима
спонтаног демографског развоја, у
одсуству јаког и константног поли-
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Графикон 3. 
Природни прираштај, Србија по

подручјима, 1950-1991.



тичког деловања. То потврђују резултати три пројекције становни-
штва. Према резултатима прве пројекције, која укључује миграциону
компоненту, и друге и треће, из којих су миграције искључене, број
становника у централној Србији и Војводини знатно ће опасти до
2050. године, а на Косову и Метохији ће се готово удвостручити. По-
требно је нагласити да би миграције становништва, уколико би њихов
салдо био позитиван, као што је то претпостављено у пројекцији I, мо-
гле у значајној мери ублажити смањење броја становника у централ-
ној Србији и Војводини у будућности. 

Наставак досадашњих тенденција у другој половини 21. века би
драстично изменио демографску слику Србије. Наиме, према резулта-
тима треће пројекције број становника 2100. године у централној Ср-
бији и Војводини смањио би се за више од 60% у односу на стање у
1991. години, док би се у истом периоду број становника на Косову и
Метохији више него удвостручио. Истовремено би се у великој мери
повећале регионалне демографске диспропорције, јер би на Косову и
Метохији крајем идућег века било за 50% више становника него у
централној Србији и Војводини заједно. 

Резултати пројекција, које претпостављају увођење популационе
политике, са циљем да се оствари просто обнављање становништва на
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Број становника (у милионима) 

Варијанта са спонтаним растом 
Варијанта са популационом 

политиком  Година 

Централна 
Србија 

Војводина 
Косово и 
Метохија 

Централна 
Србија 

Војводина 
Косово и 
Метохија 

Постојеће стање 1991 5,8 2,0 2,0 5,8 2,0 2,0 

Пројекција I 2050 5,1 1,8 3,9 5,9 2,1 3,5 

Пројекција II 2051 4,2 1,4 3,9 6,0 2,0 3,2 

Пројекција III 2050 4,0 1,4 4,2 5,9 2,1 2,7 

 2100 2,1 0,8 4,4 6,0 2,1 1,9 
Извор: Матковић Гордана, Демографски чиниоци и понуда радне снаге, Економски институт, Београд, 
1994. (Пројекција I); Пенев Горан “Пројекције становништва до 2051. године”, Развитак 
становништва Србије 1950-1991, Институт друштвених наука, Београд, 1995. (Пројекција II); и 
Мацура Милош, Рашевић Мирослав “Демографске импликације различитих модела рађања у Србији”, 
Економска мисао, број 1, 1983. (Пројекција III). 

 



нивоу 1991. године, посебно указују на сву сложеност демографског
питања Србије. У централној Србији и Војводини било би потребно да
репродуктивне норме достигну ниво простог обнављања око 2010. го-
дине и да се одрже на том нивоу, а на Косову и Метохији, услед нара-
слог демографског потенцијала, репродуктивне норме би морале у
раздобљу од 2000. до 2100. године да буду испод потреба простог об-
нављања становништва, да би број становника у 2100. години дости-
гао 1,9 милиона на колико је процењен у 1991. години. 

Одмакло старење становништва 
и млада старосна структура

Недовољно и преобилно рађање у Србији је превасходно проузро-
ковало и суочавање са два потпуно различита старосна модела станов-
ништва (графикон 4). Наиме, током посматраног периода промене у
старосној структури становништва централне Србије и Војводине кре-
тале су се у правцу сталног смањивања удела младих генерација уз
истовремено повећавање удела старих лица. Тако је старосни модел
обе популације у 1991. години имао обележје стационарног типа, са
јасним регресивним елементима. Просечна старост становништва на
оба подручја је износила готово 38 година. Насупрот, у старосној
структири становништва Косова и Метохије се не региструју промене
у периоду 1953-1991. Ово подручје је и 1991. имало све одлике про-
гресивног типа старосне структуре, са, према проценама, високим уде-
лом младих до 19 година старости (48,3) и још увек ниским уделом
старијих од 60 година (7%). Просечна старост је износила 25,4 годи-
не. 

Према резултатима пројекција становништва у условима спонта-
ног развоја интензивираће се процес старења становништва централ-
не Србије и Војводине. Рехабилитација рађања би, пак, уравнотежила
старосну структуру становништва ових подручја и задржала би њено
стационарно обележје, које је у условима ниске плодности становни-
штва законит процес и најповољнији израз старосне структуре станов-
ништва. Истовремено, старосна структура на Косову и Метохији у
2051. години биће, по свему судећи, уравнотежена, са равномерним
распоредом становништва по старосно-полним групама, било да се
репродукција становништва развија спонтано или под утицајем попу-
лационе политике. То је позитивна тенденција, међутим, у обе вари-
јанте пројекција се предвиђа велики апсолутни пораст у готово свим
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старосним групама и функцио-
налним контингентима станов-
ништва, као последица нараслог
демографског потенцијала ово-
га подручја.

Уместо закључка: да ли је 
могло бити другачије?

Ублажавање великих разли-
ка у репродуктивном понашању
становништва, односно тежња
ка простој замени генерација,
претпоставци одрживог демо-
графског развоја у савременом
свету, на сваком од три подруч-
ја Србије се морала наметати
као циљ у одговору државе на
популационе изазове. На то су
демографи указивали почев од
средине прошлог века (Тасић,
1952; Мацура, 1956). Овако де-
финисан циљ демографског раз-
воја је унет у више политичких
докумената,3 неке од мера попу-
лационе политике су спровођене
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3 Скупштина СФРЈ, Резолуција
о планирању породице, Београд,
1969.

Скупштина СФРЈ Резолуција
Основе заједничке политике дуго-
рочног развоја СФРЈ, Београд 1975.

Скупштина СР Србије, Резолу-
ција о политици обнављања ста-
новништва, Београд, 1983.

Савет за планирање породице
ССРНЈ, Изградња друштвених ста-
вова о популационој политици у Ју-
гославији, Београд, 1973.

Графикон 4.
Старосне пирамиде становнинштва 

Србије по подручјима, 1953. и 1991.



на нисконаталитетном подручју Србије, но свакако да политички
одговор на недовољно и преобилно рађање није био целовит, интен-
зиван, заснован на истраживачким резултатима, институционализо-
ван, директан, дугорочан, стратешког типа. Морао је, међутим, би-
ти управо такав, имајући у виду последице оба репродуктивна мо-
дела као и чињеницу да одлагање промена погоршава демографску
основу и повећава снагу њене инерције.

Но, питање политичког одговора на проблем недовољног рађа-
ња је изузетно сложено због недовољних знања о начинима дости-
зања нивоа рађања потребног за обнављање генерација пошто ре-
хабилитације рађања није било ни у једној развијеној земљи. Њихо-
ва искуства су показала да рестриктивне мере не дају жељене резул-
тате као и да економска детерминанта репродуктивног понашања
није једина, нити одлучујућа. У питању је тесно повезана скупина
варијабли која захтева изналажење сложеног комплекса мера чији
су резултати неизвесни, јер зависе од суочавања популационе поли-
тике са детерминистичком основом недовољног рађања које, у нај-
већој мери, одређује крајни исход. Разлоге за изостајање јасних
ефеката треба тражити, поред природе узрока недовољног рађања,
и у неадекватној операционализацији мера, подређености мера по-
пулационе политике другим областима социјалне политике, као и
недовољном издвајању финансијских средстава (Рашевић, Петро-
вић, 1996). 

Истовремено истраживачко искуство о прихватању популацио-
не политике на индивидуалном нивоу на нисконаталитетном под-
ручју Србије, спроведено почетком 1990-их година, указало је на
постојање неколико битних претпоставки за рехабилитацију рађа-
ња. Пре свега, добра информисаност о демографским проблемима
и осетљивост на њих, високо вредновање брака и истицање поро-
дичног живота и деце као најважније животне аспирације и циља
per se. Такође, више налаза овог истраживања упућује и на индиви-
дуално препознавање структурних препрека као битне баријере из-
међу индивидуалних репродуктивних намера и понашања, што по-
тврђује да постоји простор за популациону политику. Даље, реги-
струје се прихватање пронаталитетне политике и спремност да се
позитивно реагује у условима које би она створила. Треба подвући
и постојање готово униформисаности у размишљањима жена неза-
висно од старости, образовања и личног искуства. Дисонантно је,
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међутим, доминантно истицање индивидуалних потреба, затварање
на микронивоу и истовремено постојање свести о проблему, али не
и свести о личној улози у његовом решавању (Рашевић, 1995). 

За разлику од дилема које се односе на рехабилитацију рађања,
постоје знања и искуства како убрзати транзицију фертилитета ста-
новништва. Она су стицана у различитим срединама у развоју,
укључујући и муслиманске популације као што су Тунис и Индоне-
зија. Основни инструмент је програм за планирање породице, чија
је улога истовремено и детерминистичка и инструментална. Он ути-
че на формирање вредносног система и ствара услове за остварива-
ње индивидуалних потреба у сфери планирања породице. Истовре-
мено, пак, постојање измењеног репродуктивног понашања и нове
понуде у једној популацији има и значајне посредне ефекте. Такође,
програми за планирање породице су креирани и да ублаже препре-
ке контроли рађања које извиру из шире средине. Направљена је и
листа од деветнаест опција (Berelson, 1990) које држава може да
преузме у циљу промене репродуктивног понашања. Bongaarts
(1995) је проценио, на основу емпиријских података, да ефикасан
програм за планирање породице може смањити фертилитет у про-
секу за око 1,2 живорођења по жени. 

Но, социо-економски развој Косова и Метохије није пратило
спровођење програма за планирање породице који би идеје о малој
породици отворио и подржао, а самим тим и припремио популаци-
ју за бржу модернизацију. Налази најмање два истраживања су по-
казала да је постојала позитивна рецепторна основа за ову про-
грамску акцију. Још почетком 1970-их година репрезентативном
анкетом је утврђено да је идеални број деце изражен у ставовима
удатих жена знатно нижи, чак за више од двоје деце, од реализова-
ног (Тодоровић, 1976/1977). У пилот истраживању дубинског типа
спроведеном 1998. године је, пак, константовано да готово свака
трећа жена са двоје деце и око 40% жена са троје деце не жели ви-
ше да рађа, превасходно зато што процењује да већ има довољан
број деце, као и да је преко 90% испитаница отворено за коришће-
ње контрацепције у будућности (Рашевић, Петровић, 1998). Отуда
би спровођење програма за планирање породице на Косову и Ме-
тохији имало не само пун смисао, већ и јасан ослонац. Држава, ме-
ђутим, није препознала значај спровођења организоване акције у
сфери планирања породице. 
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ON A DEMOGRAPHIC ASPECT 
OF THE KOSOVO CRISIS

This article examines different aspects of the crisis in Kosovo. The
demographists often stress that a demographic factor of the crisis in Ko-
sovo is underestimated or even neglected. Namely, most of the geograp-
hical areas of Serbia are characterized by the twofold tendencies with re-
gards the reproduction of the population whereas because of the domi-
nant influence of natality on the size and structure of the inhabitants jo-
ined with the low mortality, one can identify extreme differences in de-
mographic development between the different regions. Low birth rate,
considerably high number of intentional abortions, open depopulation
and an intensive aging of the population are the most typical demograp-
hical features of the Central Serbia and Vojvodina. On the contrary to
this, delayed and slow transition of the fertility and its consequences are
the main characteristic of the demographic development of Kosovo and
Metohija. At the same time, one can identify clearly different reproduc-
tive patterns of the members of a different ethnic group in Kosovo and
Metohia. 

KEY WORDS: low birth rate in Serbia; high birth rate on Kosovo;
Kosovo and Metohia
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THE LEGALITY OF UTI POSSIDETIS
IN THE DEFINITION OF KOVOSO’S

LEGAL STATUS*

У овом раду се даје приказ и анализа старог начела римског

права Uti Possidetis, које је послужило као основ за рад Бадентеро-

ве комисије, а касније и за резолуцију УН 1244. У том су смислу

анализирани и основни принципи међународног права, како са ста-

новишта писаних извора, тако и са становишта обичајног права. 

Кључне речи: uti possidetis; резолуција 1244; међународно пра-

во; Косово и Метохија

Introduction

Autonomous Province of Kosovo-Metohija, a sub-federal unit wit-
hin Republic of Serbia, declared its independence on 18 October 1991.
The European Community refused to consider Kosovo-Metohija’s ap-
plication for the recognition on the basis that recognition was only ava-
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ilable to republics of SFRY and not to autonomous provinces within re-
publics.1 The applications of Bosnian and Croatian Serbs for secessions
were rejected, too. The legal justification for these political decisions of
the European Community was provided by the Arbitration Commis-
sion that was established on 27 August of 1991 by the EC within the
framework of its Conference on Yugoslavia. In its opinion, the Badin-
ter Commission declared that whatever the circumstances, except whe-
re the state concerned agree otherwise, the right to self-determination
must not involve changes to existing frontiers existing at the time of in-
dependence (uti possidetis juris)’. In line with this, the Commission
stressed that ‘except where otherwise agreed, former republican bor-
ders become international frontiers protected by the international law.’2

The Badinter Commission interpretation of the uti possidetis prin-
ciple served as the basis for the UN Security Council Resolution 1244
(1999), which designates the Rambouillet Peace Accords as a platform
for the final solution of the issue of Kosovo. Namely, the UNSC Reso-
lution 1244 states that the province remains a part of FRY, although
with considerable degree of autonomy.3 Currently, the Contact Group
is in place to provide the framework in which the final Kosovo status
will be negotiated.

Bearing in mind that the uti possidetis principle was already invo-
ked in the past in solving the Kosovo issue and that currently neither of
negotiating parties offer a clear legal basis for resolving the Kosovo sta-
tus, we deem that it is of crucial importance to examine the legality of
the uti possidetis application in the Kosovo context.4
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1 The only State that  recognized Kosovo’s  claim was Albania. See GOODWIN,
Morag. From Province to Protectorate to State? Speculation on the Impact of Koso-
vo Genesis upon the Doctrines of International Law. GERMAN LAW JOURNAL,
Vol. 08, No. 0. (2007). p. . 

2 Conference on Yugoslavia Arbitration Commission, Opinion No. 2 (January ,
992). 

3 SC Resolution 244, 54 UN SCOR (40 th mtg) UN Doc S/Res/244(999), An-
nex 2; 38 ILM 45. 

4 In order to secede, Kosovo representatives claimed that it would be hard to di-
stinguish Kosovo status from statuses of the federal republics under the Constitution
of Socialist Federal Republic of Yugoslavia of 974. Namely, under the Constitution
of Socialist Federal Republic of Yugoslavia of 974, Kosovo was given the right to
establish its own constitution, legislative power and financial autonomy. Moreover,



Assuming that the central issue in the application of uti posside-
tis juris it its basis of legitimation5 in law and not in politics or mo-
rality it is assessed whether the uti possidetis principle should be ap-
plied in Kosovo context. The legality of the uti possidetis as an inter-
national legal rule will be analysed from two angles (: from its form
and from its content). From the standpoint of law-making process, it
will be assessed whether uti possidetis might be deemed as a general
principle of international law, a customary international rule or as a
judicial decision. On the other hand, in order to assess its content, the
relation between the uti possidetis principle and the right to self-de-
termination will be examined in the realm of the traditional interna-
tional law. Furthermore, in order to examine their relation, both con-
cepts will be inserted within the normative framework of internatio-
nal legal hierarchy. 

Finally the paper advocates the importance of the ‘equity principle’
as an essential tool for the decision-making process6 in defining the Ko-
sovo situation. The ICJ leading decisions are considered in order to in-
corporate in the ‘equity principle’ the duty/power of the Court in pro-
ducing ‘equitable results’. 

Based on DWORKIN’s7 jurisprudential scheme the work of judges
in achieving ‘equitable results’ as to whether it amounts to a duty or po-
wer is analysed with a view of providing a working scheme for negoti-
ators and decision-makers involved in process.

THE LEGALITY OF UTI POSSIDETIS IN THE DEFINITION OF KOVOSO’S LEGAL STATUS 77

the bodies of executive, legislative and judicial powers had the same status as those
in the republics including even direct representation on the federal level. See RADAN,
Peter. Post-Secession International Borders: A Critical Analysis of the Opinions of the
Badinter Arbitration Commission. MELBOURNE UNIVERSITY LAW REVIEW, 2. 

5 Legitimation is used in the sense of ‘law as integrity’. For this research both an-
gles as legal making process and content within a certain legal hierarchy. See DWOR-
KIN, R. Law’s Empire. The Belknap Press of Harvard University Press. Cambridge,
Massachusetts. 986; DWORKIN, R. Taking Rights Seriously. Harvard University
Press. Cambridge, Massachusetts. 978. 

6 KRASNER, S. D. Structural Causes and Regime Consequences. In Internatio-
nal Regimes. Edited by Stephen D. Krasner. Cornell University Press. 983  “[D]eci-
sion-making procedures are defined as  prevailing practices for making and imple-
menting collective choice.”

7 [978] ; [986].



Uti Possidetis as an international legal norm

General Principal of International Law
The ICJ has stated in dictum in the Frontier Dispute (Burkina Fa-
so/Mali) Case that:

[t]he principle (uti possidetis juris) is not a special rule which pertains so-
lely to one specific system of international law. It is a general principle,
which is logically connected with the phenomenon of the obtaining of
independence, wherever it occurs.8

(emphasis added)

Some authors regard that the way in which the Chamber9 phrased its
comment does suggest something more than a statement that uti posside-
tis applies in all situations of decolonization. It does seem that the Cham-
ber was keen to make a general statement as to the situation with regard
to ‘the obtaining of independence, wherever it occurs’ leading to the con-
clusion that in the Chamber’s view the principle applied in all situations
where there was a movement from one sovereignty authority to another.10

However, assuming that the principle applies to any independence is
arguably an overstatement as can be demonstrated by a close interpreta-
tion of the judgment. As the Chamber carries on:

[U]ti possidetis, as a principle which upgraded former administrative de-
limitations, established during the colonial period, to international fron-
tiers, is therefore a principle of a general kind which is logically connec-
ted with this form of decolonization wherever it occurs.11

(emphasis added)

Therefore the Court clearly defines uti possidetis as a general princi-
pal to be applied in that specific form of decolonization limiting the ‘phe-
nomenon of the obtaining of independence’.
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8 ICJ 986 REPORTS at 565, para.20. Frontier Dispute Case (Burk. Faso v. Ma-
li) 986 ICJ 554 (Dec. 22).

9 para 20.
10 SHAW, M.N. Peoples, Territorialism and Boundaries, 8 EUR. J. INT’L L.

478, 507 (997), p. 497.
11 ICJ 986 REPORTS at 565, para.23. Frontier Dispute Case (Burk. Faso v. Ma-

li) 986 ICJ. 554 (Dec. 22).



The court has re-affirmed this understanding in the Land, Island and
Maritime Frontier Dispute Case12: 

While it was from the outset accepted that the new international boun-
daries should be determined by the application of the principal generally
accepted in Spanish America of the uti possidetis juris, whereby the bo-
undaries were to follow the colonial administrative boundaries..13

The Badinter Commission in answering the question on whether the
internal boundaries between Croatia and Serbia and between Bosnia-Her-
zegovina and Serbia could be regarded as frontiers in terms of public in-
ternational law relied as a key judicial precedent on the 1986 Frontier Dis-
pute case. Unfortunately, the Commission arguably misinterpreted the
Chamber’s definition of uti possidetis in that case. Basing itself exclusively
upon paragraph 20 of the judgment and not taking into consideration that
the Chamber limited its view on the normative status of uti possidetis to
the emergence of nation-states from traditional self-identified European
empires.

The Commission concludes that: ‘Uti possidetis, though initially ap-
plied in settling decolonisation issues in America and Africa, is today re-
cognized as a general principle, as stated by the International Court of Ju-
stice in the Frontier Dispute’.14

In defining uti possidetis as ‘a principle of a general kind which is lo-
gically connected with this form of decolonization wherever it occurs’, rat-
her than self-determination, the Chamber clearly avoided any suggestion
that an upgrading of administrative boundaries would apply during the
breakup of nonimperial states – even if the new states regarded themsel-
ves simply as subjugated peoples in an empire (e.g. the former Soviet re-
publics). 15
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12 El Salvador/ Honduras: Nicaragua intervening, ICJ 992 REPORTS 992, 35
(Sept. ).

13 para 28.
14 Frontier Dispute,  ICJ 986 REPORTS 554 at 565, Opinion 3 Third Para-

graph.
15See Jochen A. Frowein, Self-determination as a Limit to Obligations under In-

ternational Law, in Modern Law of Self-determination. In: RATNER, S. R. Drawing
A Better Line: Uti Possidetis and the Borders of New States. 90 AM. J. INT’L L. 590-
624 (996). p. 64, note 9.



The Commission’s opinion makes no reference to this conditio sine
qua non, attributing to the principle a general character that does not cor-
respond to the line of cases ruled by the ICJ, mainly the Frontier Dispute
Case itself.

The Commission apparently assumed that only uti possidetis would
enforce the right of territorial integrity protected by Article 2(4) of the Uni-
ted Nations Charter and therefore avoid anarchy by preventing attacks by
one former Yugoslav republic on another.16 This supposition seemed con-
sistent with the European Community’s September 1991 declaration rejec-
ting territorial changes within Yugoslavia brought about by violence.17

Arguably the principle of uti possidetis was applied interchangeably
with the right of territorial integrity, concepts that as it will be demonstra-
ted later in this research belong to different hierarchy within the internati-
onal legal system.18

According to BROWNLIE [1998] the general principals of internati-
onal law ‘are primarily abstractions from a mass of rules and have been so
long and so generally accepted as to be no longer directly connected with
state practice.’19 In applying this definition to uti possidetis juris, based on
the leading cases and documents mentioned above, arguably it is not pos-
sible to assume that the principal prevails as a general principal of inter-
national law even in case of decolonization as in some cases other options
were available. Leading to the conclusion that it is not possible to discon-
nect the principle from state practice.
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16 Opinion No. 3, Conference on Yugoslavia, Arbitration Commission Opinion
No. 3 (Jan. , 992), 3 ILM at 500: author’s interview with Robert Badinter (June 29,
994). Judge Badinter has stated that the decision to recognize Bosnia-Herzegovina as
a state led to the war in the former Yugoslavia. In: In: RATNER, S. R. Drawing A
Better Line: Uti Possidetis and the Borders of New States. 90 AM. J. INT’L L. 590-
624 (996). p. 64, note 92.

17 SC Res. 73 preambular para 8, UN SCOR, 46th Sess., Res. & Dec., at 42, 42-
43, UN Doc. S/INF/47 (99).

18 For the concept of hierarchy  see SHELTON, Dinah. International Law and
“Relative Normativity”. Chapter 5, 45-72. In: EVANS, Malcolm D.  (organiser) In-
ternational Law, st edition,  Oxford University Press, New York, 2003.Meron, T. On
Hierarchy of International Human Rights. AJIL, Vol. 80, No.  (Jan., 986), -23. 

19 BROWNLIE, Ian. Principles of Public International Law. Fifth Edition, Ox-
ford University Press, New York, 998. p. 9.



Another assumption would be to consider uti possidetis juris as a
norm based on the application of article 38 (I) (d) of the Statute of the ICJ;
decisions of international tribunals. As BROWNLIE [1998] observes: 

Decisions of international tribunals – Judicial decisions are not strictly
speaking a formal source, but in some instances at least they are regar-
ded as authoritative evidence of the state of the law… A coherent body
of jurisprudence will naturally have important consequences for the
law.20

In this sense it is possible to admit the existence of a coherent body of
jurisprudence applying uti possidetis juris, as the leading cases analyzed
could demonstrate in the context of decolonisation. However, it is not pos-
sible to assume based on the body of jurisprudence that the principal is a
general norm of international law to be applied whenever independence
takes place, due to the requirement of decolonisation as condition sine qua
non for the application of uti possidetis principle in the absence of a pre-
vious compromis.21

Customary norm

The ICJ has never adjudicated whether uti possidetis is a norm of cu-
stomary law. In the cases involving these types of border disputes as the
Frontier Dispute Case and the Land, Island and Maritime Frontier Dispu-
te Case both parties have stipulated by compromis or otherwise that the-
ir boundary would be determined according to the borders in effect at the
time of independence.22
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20 BROWNLIE, Ian. Principles of Public International Law. Fifth Edition, Ox-
ford University Press, New York, 998. p. 9.

21 This context will be further explained in the next pages.
22 Frontier Dispute, ICJ 986 REPORT at 557 (quoting 983 comprimis): id. At

565 (‘there is no need, for the purposes of the present case, to show that this is a firm-
ly established principle of international law where decolonization is concerned’);
Land, Island and Maritime Dispute, 992 ICJ Reports at 35 (Both parties are agreed
that the primary principle to be applied for the determination of the land frontier is
the uti possidetis juris; even though this, unusually for a case of this kind, is not ex-
pressly mentioned in Article 5 of the Special Agreement, nor in General Treaty of Pe-
ace, to which, as explained below, the Chamber is referred by the Special Agreement),
para 40.



In defining uti possidetis juris as a norm of customary law, proving the
existence of two elements are required: first, the general practice of states
must reflect the rule (the generality requirement); and second, states must
follow the rule in the belief that such a rule is legally required (the opinio
júris sive necessitatis requirement).23

What gives the authoritative character to international custom, accor-
ding to D’AMATO [1987] is that it ‘consists of the resultants of divergent
states vectors (acts, restrains) and thus brings out what the legal system
considers a resolution of the underlying state interests. Although the acts
of states on the real-world stage often clash, the resultant accommodati-
ons have an enduring and authoritative quality because they manifest the
latent stability of the system’.24 Therefore the existence of a compromis
would certainly disqualify the requirement of divergent states vectors.

Identifying which of these acts out of many have legal consequence
is the role of opinio juris in this process, which can be summarised in the
following terms:

First, a customary rule arises out of state practice; it is not necessarily to
be found in UN resolutions and other majoritarian political documents.
Second, opinio juris has nothing to do with “acceptance” of rules in
such documents. Rather, opinio juris is a psychological element associa-
ted with the formation of a customary rule as a characterization of sta-
te practice.25
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23 WEISBURD, Arthur M. Customary International Law: The Problem of Tre-
aties. VANDERBILT JOURNAL OF TRANSNATIONAL LAW. vol. 2 (988) NUM-
BER 1, - 46, p. 6.

24 D’AMATO, Anthony. Trashing Customary International Law. AMERICAN
JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW, Vol. 8, No.  (Jan., 987), 0-05, p 02, com-
menting on the Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case
(Nicar. v. U.S), Merits, 986 ICJ REP. 4 (Judgment of June 27), emphasis added.

25 D’AMATO, Anthony. Trashing Customary International Law. AMERICAN
JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW, Vol. 8, No.  (Jan., 987), 0-05, p 02, com-
menting on the Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case
(Nicar. v. U.S), Merits, 986 ICJ REP. 4 (Judgment of June 27).  For the traditional
and Modern Approaches to Customary International Law see ROBERTS, A. Eliza-
beth. Traditional and Moderm Approaches to Customary International Law: a Re-
conciliation. AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW, Vol. 95, No. 4
(Oct, 200), 757-79, according to the author in Nicar. v. U.S the ICJ applied modern
custom derived by a deductive process, this pattern is followed in defining uti possi-
detis as international custom. 



During the decolonization of Latin America, Africa and Asia the
tendency for regarding uti possidetis as requiring states to presume
the inheritance of their colonial borders unless, as occurred in some
instances, the colonial power(s) or another decision maker (such as
the United Nations) had determined otherwise26 gives support for set-
ting the principle as a customary norm of international law.

As a consequence of the adoption of uti possidetis in Latin Ame-
rica, many of its constitutions adopt the principal and the 1964 Cai-
ro resolution reflected the trends within Africa at that time. 

It should be also noted that the Declaration on the Granting of In-
dependence to Colonial Countries and Peoples indicates a preference,
though hardly explicit, for the inheritance of borders.27 However in
doing so, the Declaration advocates the ‘integrity of [the] national ter-
ritory [of dependent people]’ and the prohibition of ‘partial or total
disruption of the national unity and territorial integrity of a country’
within the framework of the purposes and principles of the Charter of
the United Nations. 

Even though the principles upon which any arbitral body was to
determine a border dispute were dependant upon the provisions of
the relevant treaty or agreement, 28 in cases of disputed boundaries,
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26 RATNER, S. R. Drawing A Better Line: Uti Possidetis and the Borders
of New States. 90 AM. J. INT’L L. 590-624 (996). p. 598.

27 GA Res. 54 (XV), para. 4, UN GAOR, 5th Sess., Supp. No. 6, at 66, 67,
UN Doc. A/4684 (960) (4. All armed action or repressive measures of all kinds
directed against dependent peoples shall cease in order to enable them to exer-
cise peacefully and freely their right to complete independence, and the integrity
of their national territory shall be respected.); id., para 6 (6. Any attempt aimed
at the partial or total disruption of the national unity and the territorial integrity
of a country is incompatible with the purposes and principles of the Charter of
the United Nations.)

28 L M Bloomfield, The British Honduras–Guatemala Dispute (953) 94; L
M Bloomfield, Egypt, Israel and the Gulf of Aqaba in International Law (957)
07–8; Yehuda Blum, Historic Titles in International Law (965) 342. RADAN,
Peter. Post-Secession International Borders: A Critical Analysis of the Opinions
of the Badinter Arbitration Commission. Melbourne University Law Review.
[2000] MULR 3; (2000) 24 Melbourne University Law Review 50, April 2000
- Volume 24, No..



they have typically agreed to settle them through reference to uti pos-
sidetis29. 

When such a treaty or agreement stipulated the application of the
principle of uti possidetis, it became the mandatory of any appointed ar-
bitral body to establish the border line according to that principle30. Ho-
wever, in resolving border disputes lingering from decolonization, states
have agreed to accept deviations from uti possidetis.31 In this case if a tre-
aty was silent on the basis upon which a border dispute was to be resol-
ved, the arbitral body could, but was not obliged to, apply the principle of
uti possidetis juris.32

Moreover, uti possidetis does not prevent the emergence of diffe-
rent borders during decolonization. In a significant number of situati-
ons, states emerged from colonial rule with other than their preinde-
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29 Treaty of Arbitration, July 6, 930, Guat-Hond. , Art. I, in Honduras
Borders Case (Guat./Hond.), 2 R.I.A.A. 309, 322 (933) (‘the only juridical li-
ne which can be established….is that of the Uti Possidetis of 82’).

30 Honduras Borders (Guatemala v Honduras) (933) 2 RIAA 307, 322.
Examples of treaties stipulating the application of uti possidetis include: Tre-
aty of Friendship, Commerce and Navigation, 30 August 855, Argentine Con-
federation–Chile, 3 ConTS 333, art 39; Treaty between Columbia and Vene-
zuela for the Arbitration of the Boundary, 4 September 88, 59 ConTS 87, art ;
Bonilla–Gomez Treaty: Border Demarcation Convention, 7 October 894,
Honduras–Nicaragua, 80 ConTS 347, art 2(4); Treaty of Arbitration, 30 De-
cember 902, Bolivia–Peru, 92 ConTS 289, arts and 5; Treaty of Arbitration,
6 July 930, Guatemala–Honduras, 32 BFSP 823, art 5. In some of these cases
the treaty did not specify which of the two versions of uti possidetis applied. 

31 ICJ 960 REPORT 92-99-200 (Nov. 8) (allowing commission and arbi-
trator to ‘grant compensations and even fix indemnities in order to establish,
in so far as possible, a well-defined natural boundary line’).

32 See, eg, Boundary Treaty, 3 February 876, Argentina–Paraguay, 50
ConTS 24; British Guiana Boundary Arbitration Treaty, 6 November 90, Gre-
at Britain–Brazil, 90 ConTS 90. In both cases the arbitrator effectively applied
the principle of uti possidetis de facto. On these two border disputes see Gor-
don Ireland, Boundaries, Possessions, and Conflicts in South America (first
published 938, 97 ed) 27–34, 52–8.



pendence borders.33 In addition, single colonies were split at indepen-
dence through various processes.34

In the 1933 Honduras Border case, the compromis authorized the tri-
bunal to take into consideration the ‘interests’ of the parties that might go
beyond the uti possidetis line of 1821, and indeed to modify that line as
needed through an exchange of territory ‘which it may deem just’.35 The
panel determined a line different at points from the uti possidetis line af-
ter recognized territorial encroachments of each side on the other’s territo-
ries.36

Besides, in the Land, Island and Maritime Frontier Dispute Case the
Court affirmed:
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33 The most notable examples: Britain and France split the German colony
of Togo after World War I, and the British area became part of Ghana, not To-
go or a separate state. These same powers split German Kamerun; the northern
part of the British area voted for merger with Nigeria and the southern part of
merger into the French area as Cameroun. See Northern Cameroons (Came-
roon v. UK), 963 ICJ Rep. 5, 2-25 (Dec. 2). British and Italian Somalia became
independent as one state and not two; Kuria Muria, an island in British-admi-
nistered Aden (later South Yemen), became part of Muscat and Oman (now
Oman) in 967 after its people voted for separate status. See RATNER, S. R.
Drawing A Better Line: Uti Possidetis and the Borders of New States. 90 AM.
J. INT’L L. 590-624 (996), p. 599 note 68. For a forcible incorporation of an
enclave formally rejected by the international community, see SC Res. 389, UN
SCOR, 3st Sess., Res. & Dec., at 8, UN Doc. S/INF/32 (976), and GA Res.
32/34, UN GAOR, 32d Sess., Supp. No. 45, at 69, UN Doc. A/32/45 (977)
(East Timor).

34 POMERANCE, Michla. Self-Determination in Law and Practice: The
New Doctrine in the United Nations 9-20 (982) (plebiscites on reversion of Bel-
gian Rwanda-Urundi to two countries and divisions of British Gilbert and El-
lice Islands and of U.S. Trust Territories). In Ratner p. 599 note 69

35 Treaty of Arbitration, July 6, 930, Guat-Hond, Art V, at 322 in Hondu-
ras Borders Case (Guat./Hond.), 2 R.I.A.A. 309, 322 (933).

36 Honduras Borders Case (Guat./Hond.), 2 R.I.A.A. 309, 352, 356-57
(933) (refraining from “idealistic conception” of uti possidetis and recognizing
line of de facto control along stretch of border).  In RATNER, S. R. Drawing
A Better Line: Uti Possidetis and the Borders of New States. 90 AM. J. INT’L
L. 590-624 (996), p. 600.



These latter frontiers are almost invariably the ones in respect of which
uti possidetis juris speaks for once with the uncertain voice. It can indeed
almost be assumed that boundaries which, like the ones in this case, ha-
ve remained unsettled since independence, are ones for which the uti
possidetis juris arguments are themselves subject to dispute. It is not a
matter of surprise, therefore, that the Chamber has not found these
land-frontier questions easy to determine...37

(emphasis added)

In a previous decision the ICJ refused to regard uti possidetis as a pe-
remptory norm of international law that would override a provision in
compromis giving an arbitrator authority to take into account other histo-
rical and legal factors.38

Based on the cases demonstrated above it is possible to affirm that uti
possidetis does not bar postindependence changes in borders carried out
by agreement. It is not a norm of jus cogens, and precludes states neither
from altering their borders nor even from creating new states by mutual
consent.39 The Helsinki Final Act did not rule out peaceful border adjust-
ments in Europe (however unlikely they may be) but banned only changes
through force.40

The mere presence of uti possidetis in constitutions, bilateral treaties
(including arbitration compromis) or Resolution 1514 does not demon-
strate opinio juris.41 For the opinio juris to be present it would be requi-
red, applying D’AMATO’s [1987] scheme that uti possidetis had been the
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37 Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/ Honduras: Nicara-
gva intervening) 992 ICJ Reports 992, 35 (Sept. ), para 4.

38 King of Spain, 960 ICJ Rep. at 25: (..) In the judgment of the Court this com-
plaint is without foundation inasmuch as the decision of the arbitrator is based on hi-
storical and legal considerations (derecho historico) in accordance with paragraphs 3
and 4 of Article II. 

39 HIGGINS, Rosalyn. Problems and Process: International Law and How We
Use It, Oxford University Press, New York, 994, pp. 23-24. 

40 Conference on Security and Co-operation in Europe, Final Act, Aug. 975,
Principle III, 4 ILM 292, 294 (975), 73 DEPT ST. BULL 323, 324-25 (1975) (parti-
es regard frontiers as “inviolable” and will retain from “assaulting these frontiers”.

41 RATNER, S. R. Drawing A Better Line: Uti Possidetis and the Borders of
New States. 90 AM. J. INT’L L. 590-624 (996), p. 598. 



result of ‘divergent states vectors (acts, restrains)’42 representing the
‘psychological element’ of what the legal system considers a resolution of
the underlying state interests.

Uti Possidetis and the right to self-determination

The concept of self-determination is recognized by most scholars as a
concept that underwent considerable changes.43 The international law
principle of self-determination has evolved within the framework of re-
spect for the territorial integrity of existing states. Even today, the scope of
the right to self-determination is vague due to the fact that, over the time,
it has been developed by virtue of a combination of international agree-
ments and conventions, coupled with state practice with insignificant for-
mal elaboration of the definition of ‘peoples’.44

The principle of self-determination was first mentioned as such in
Articles 1(2) and 55 of the UN Charter as one of the grounds for the
development of friendly relations between states, though not in the
Chapters relating to non self-governing or trust territories.45 Since its
original appearance in the UN Charter, it has been repeatedly reaffir-
med by, inter alia, the 1960 Declaration on the Granting of Indepen-
dence to Colonial Countries and Peoples46, common Article 1 of the

THE LEGALITY OF UTI POSSIDETIS IN THE DEFINITION OF KOVOSO’S LEGAL STATUS 87

42 D’AMATO, Anthony. Trashing Customary International Law. AMERICAN
JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW, Vol. 8, No.  (Jan., 987), 0-05, p 02, com-
menting on the Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case
(Nicar. v. U.S), Merits, ICJ 986 REPORTS 4 (Judgment of June 27), emphasis added.

43 EPPS, Valerie. Self-Determination After Kosovo and East Timor, 6 ILSA J.
Int’l & Comp. L. (2000), 445, at 445.

44 REISMAN, M. ARSANJANI M. WIESSNER, S. WESTERMAN, G. Interna-
tional Law in Contemporary Perspective. Foundation Press. New York, 2004. p. 96.

45 SZASZ, P. C. The Irresistible Force of Self-Determination Meets the Impreg-
nable Fortress of Territorial Integrity: A Cautionary Fairy Tale About Clashes in Ko-
sovo and Elsewhere, 28 Ga. J. Int’l & Comp. L.(999), 3.

46 The famous General Assembly Resolution 54 after explicitly proclaiming in
paragraph 2 that’[a]ll peoples have the right to self-determination’, states in para-
graph 6 that ‘any attempt aimed at the… disruption of the national unity and terri-
torial integrity of a country is incompatible with the purposes and principles of the
Charter of the United Nations’, thus implicitly opting for the inheritance of bor-
ders.(Emphasis added). See Res. 54 (XV), UN GAOR, 5th Sess., Supp. No. 6, at 66,
68, UN Doc. A/4684 (960). 



‘twin’ Covenants47, as well as by the 1970 Declaration on Principles of
International Law Concerning Friendly Relations.48 Furthermore, a num-
ber of the adopted UN resolutions called for the application of the princi-
ple with regard to the specific territories.49 The principle was also judici-
ally approved in the Namibia,50 Western Sahara51 and East Timor52 Ca-
ses throughout the judgments of the ICJ. The principle of self-determina-
tion became the intellectual engine of decolonization, both obligating the
colonial powers to grant independence or other acceptable political status
and endowing the territory in question with a political legitimation.53
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47 The two 966 Human Rights Covenants refer to self determination. They we-
re adopted at the height of decolonization and these references helped to reinforce the
process. Both state: ‘All peoples have the right of self-determination. By virtue of that
right they freely determine their political status and freely pursue their economic, so-
cial and cultural development.’ This provision was included in the Covenants by spe-
cific direction of the General Assembly in A/RES/545 (VI) of Feb. 5, 952. Both Cove-
nants do not specifically refer to the protection of territorial integrity. See, Internati-
onal Covenant on Civil and Political Rights, Dec. 6, 966, 999 U.N.T.S 7, art. I.; In-
ternational Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Dec. 6, 966, 993
U.N.T.S. 3, art. I.. 

48 See GA Res. 2625 (XXV), Annex UN GAOR, 25th. Sess., Supp. No. 28. Sec-
tion E, UN Doc. A/8028 (970).

49 See, inter alia, GA Res. 755 (XVII), 962; 238 (XXI), 966; 25 (XXI), 966…
and SC Res. 83 (963); 30 (97); 377 (975) and 384 (975) In: REISMAN, M. ARSA-
NJANI, M. WIESSNER, S. WESTERMAN, G. International Law in Contemporary
Perspective. Foundation Press. New York, 2004. 262.

50 Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in
Namibia (South West Africa) Nothwithstaning Security Council Resolution 276
(970). ICJ 97 Reports, 6, at 3, where the ICJ finds that ‘the subsequent development
of international law in regard to non-self-governing territories as enshrined in the
Charter of the United Nations made the principle of self-determination applicable to
all of them’.

51 ‘Self-determination requires a free and genuine expression of the will of the
peoples concerned’. See. Western Sahara, ICJ REPORTS 975. 2, 58.

52 Case Concerning East Timor (Port. / Australia), ICJ 995 Reports, 90, at 02.
53 SZASZ, P. C. The Irresistible Force of Self-Determination Meets the Impreg-

nable Fortress of Territorial Integrity: A Cautionary Fairy Tale About Clashes in Ko-
sovo and Elsewhere, 28 Ga. J. Int’l & Comp. L.(999). , 3.



The principles of self-determination54 as well as of the territorial inte-
grity55 belong to the category of peremptory norms or jus cogens. On the
other hand the principle of uti possidetis offers only a mere presumption
that the borders entitled to protection under Article 2(4) of the UN Char-
ter should be those that correspond to colonial borders.56

Recently-created concept of the jus cogens norms, introduces the hie-
rarchy of rules into the realm of contemporary international law. The esta-
blished hierarchical order encompasses special class of general norms ma-
de by custom that are endowed with a special legal force: they are peremp-
tory in nature and they form the so called jus cogens norms. The jus co-
gens norms may not be derogated from by treaty or by ordinary custo-
mary process. In case of their derogation, the derogating rules may be dec-
lared null and void.57

It has been repeatedly asserted in international practice that the prin-
ciple of self-determination of peoples cannot be derogated from by treaty.
There is a number of countries that made statements to this effect in the
UN GA on the occasion of the discussion on the Draft Articles on the Law
of Treaties in 1963, at the Vienna Conference on the Law of Treaties in
1968-9, as well as in the UN GA in 1970, on the occasion of the discus-
sion on the Declaration on Friendly Relations.58 Spain, Algeria, and to so-
me extent Morocco took the same attitude in their submissions in 1975,
before the ICJ in the Western Sahara Case.59 Italy also supported the view
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54 CASSESE, Antonio. International Law. Oxford University Press. Second Edi-
tion, New York. 2005, p. 65. 

55 Article 2 (4) of UN Charter: ‘All Members shall refrain in their international
relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political in-
dependence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the
United Nations.’. It is also reaffirmed in numerous treaties. See: UN Charter, See. Or-
ganization of African Unity, Charter Art. III (3), 479 UNTS 39, 74; Charter of Paris
for a New Europe, Nov. 2, 990, 30 ILM 90, 96 (99).

56 RATNER, S. R. Drawing A Better Line: Uti Possidetis and the Borders of
New States. 90 AM. J. INT’L L. 590-624 (996). p. 60. 

57 CASSESE, Antonio. International Law. Oxford University Press. Second Edi-
tion, New York. 2005, p. 99.

58 CASSESE, Antonio. International Law. Oxford University Press. Second Edi-
tion, New York. 2005, p. 66.

59Western Sahara, ICJ REPORTS 975. 2, 48-53.



at issue in 1975, in the UN Human Rights Commission.60 The Italian Co-
urt of Cessation in 1985, in the Arafat and Salah Case, also stated that self-
determination is part of jus cogens as did the Arbitration Commission of the
International Conference on Yugoslavia in its Opinions No. 1 and No. 2.61

Moreover, the peremptory character of the right to self-determination
derives from the fact that the principle of respect for fundamental human
rights belongs to the category of jus cogens. 62

Relied on sources of the traditional international law, the different legal
character of the right to self-determination and principle of uti possidetis is
also apparent. Opposite to the uti possidetis principle, the right to self-deter-
mination could be categorized as the right that has acquired a status beyond
‘convention’ and is considered a general principle of international law,63

While it is undisputable the jus cogens character of the right to internal
self-determination, the comprehensive analysis of international documents
and state practice has proved the existence of the seeds of the right to exter-
nal self-determination under ‘exceptional circumstances’. 

Even in the absence of unambiguous enumeration of ‘exceptional cir-
cumstances’, arguable in the case of Kosovo uti possidetis principle cannot
be applied if it violates the principle of self-determination as jus cogens norm
from which no derogation is permitted. 

However, the enforcement problems are common every jus cogens
norm, regardless of the vagueness of their legal scope. Nevertheless the net-
work of normative standards was established, it was not followed by the
commensurate progress in the setting up of international law enforcement
machinery. The UN has been called upon to fill a vacuum temporarily.64

For the time being, judges and decision makers should be aware of the
importance of the established normative hierarchy, giving due regard to
these mandatory norms of the international legal system.
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60 See. UN Doc. E/CN. 4/SR.300, at 9.
61 CASSESE, Antonio. International Law. Oxford University Press. Second Edi-

tion, New York. 2005, p. 66.
62 CASSESE, Antonio. International Law. Oxford University Press. Second Edi-

tion, New York. 2005, p. 65.
63REISMAN, M. ARSANJANI M. WIESSNER, S. WESTERMAN, G. Interna-

tional Law in Contemporary Perspective, Foundation Press, New York, 2004. p. 94.
64 CASSESE, Antonio. International Law. Oxford University Press. Second Edi-

tion, New York. 2005, p. 67.



Considering the evolution of the legal landscape regarding self-deter-
mination, hopefully the borders will be adjusted by letting ‘people to de-
termine the destiny of the territory and not the territory the destiny of the
people.’65 Furthermore, the new states can be delineated peacefully in a
way that is conductive to their being by a government ‘representing the
whole people belonging to the territory without distinction as to race,
creed or color’66. 

The applicability of the ‘Equity Principle’ 

According to BRUTAU [1962], ‘equity is one of the names under
which is concealed the creative force which animates the life of the law’.67

‘Equity’ is used in the sense of considerations of fairness, reasonableness,
and policy often necessary for the sensible application of the more settled
rules of law.68

The ICJ has made frequent reference to principles of equity in the con-
text of delimitation of maritime zones in the North Sea Continental Shelf,
the Gulf of Maine, the Fisheries Jurisdiction (UK v Iceland), and Tuni-
sia/Libya cases.69 In these contexts, equity was encompassed by Article 38
(I)(c) of the Statute, and not by Article 38(2),70 which provides: ‘This pro-
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65 See ICJ 975 Reports 2, at 3, Judge Hardy Dillard’s famous dictum in the We-
stern Sahara Case has been much quoted. In: HIGGINS, Rosalyn. Problems and Pro-
cess: International Law and How We Use It, Oxford University Press, New York,
994, pp. 27-28. 

66 See. GA Res. 2625 (XXV), Annex, UN GAOR, 25th Sess., Supp. No. 28, at
2, 24, Section E, UN Doc. A/8028 (970).

67 BRUTAU, P. Juridical Evolution and Equity. In: Essays in Jurisprudence in
Honour of Roscoe Pound, 962, 82, 84, quoted by Judge Weeramantry in his separa-
te opinion in Jan Mayen, 99 ILR 585.

68 BROWNLIE, Ian. Principles of Public International Law. Fifth Edition, Ox-
ford University Press, New York, 998. p. 25.
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vision [para. I, supra, p. 3] shall not prejudice the power of the Court to
decide a case ex aequo et bono, if the parties agree thereto.’

In the North Sea Continental Shelf Cases71 the Court had to resort to
the formulation of equitable principles concerning the lateral delimitation
of adjacent areas of continental shelf, as a consequence of its opinion that
no rule of customary or treaty law bound the states parties to the dispute
over the seabed of the North Sea.72

Considerations of equity advanced by Belgium in the Barcelona Trac-
tion Case (Second Phase)73 did not cause the Court to modify its views on
the legal principles and considerations of policy. 

However, in the Fisheries Jurisdiction Case the ICJ stated that ‘it is not
a matter of finding an equitable solution, but an equitable solution deri-
ved from the applicable law.74

The ICJ affirmed later that considerations based on economic dispari-
ties between states ‘are totally unrelated to the underlying intention of the
applicable rules of international law’75 in the Libya v Malta Case. 

In the Frontier Dispute Case the Chamber affirmed the possibility of
resorting to equity infra legem as the parties had recognized as applicable
in the case,76 stating as guiding concept that ‘[E]quity as a legal concept is
a direct emanation of the idea of justice’77. However the Chamber conclu-
ded that: ‘[t]o resort to the concept of equity in order to modify an esta-
blished frontier would be quite unjustified.’ The main reason was, argu-
ably, the authority of uti possidetis and its fully conformity with contem-
porary international law. 78

The importance of respecting a natural reserve which, in the interests
of the ecosystem and of biological diversity cannot be divided without la-
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sting damage as well as a sacred site or archaeological preserve which
must be maintained in its integrity if it is to be preserved was recognized
in Kasikili/Sedudu Island?(Botswana/Namibia)79 According to the Court,
equitable considerations should be given effect in such situations,80 follo-
wing the imperative need for this discretion on the part of the Court, on
its words:

[T]hat the Court has such a power, and indeed a duty in an extreme ca-
se, is thus beyond dispute. Whether a given situation is an appropriate
one for the use of its equitable power is a matter for the Court's discre-
tion.81

This decision confirms the application of equity in achieving an equi-
table result, not necessarily as a method for making the delimitation. This
difference is of crucial interest for this research, as in the Kosovo situation
the aim of achieving an equitable result arguably has not being invoked so
far by the leading negotiators.

This difference was highlighted by the Court in Land and Maritime
Boundary between Cameroon and Nigeri?(Cameroon v. Nigeria: Equato-
rial Guinea Intervening):?

The Court is bound to stress in this connection that delimiting with a
concern to achieving an equitable result, as required by current interna-
tional law, is not the same as delimiting in equity. The Court’s jurispru-
dence shows that, in disputes relating to maritime delimitation, equity is
not a method of delimitation, but solely an aim that should be borne in
mind in effecting the delimitation.82

Therefore in applying the ‘equity principle’ to the Kosovo we are not
concerned with the question whether something bearing the label ‘equity’
can be considered to be a formal source of law: that is to say, whether a
legal right or obligation can be asserted, which does not derive from any
treaty or any rule of customary law, simply on the basis of being ‘equita-
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ble’.83 We are concerned with equity as a result, as the mechanism applied
by the Court in achieving an equitable solution.

This approach can be better explained following the maxims of equ-
ity invoked by Judge Abi-Saab (separate opinion) in the Frontier Dispute
Case.

Initially Judge Abi-Saab observes that the principle of uti possidetis
can not be conceived in the absolute as ‘it has always to be interpreted in
the light of its function within the international legal order’84

Admitting the necessity of defining the limit of lawful possession, the-
refore not strictly applying the concept of uti possidetis juris, Judge Abi-
Saab goes on to evaluate the role of the Court in such definition: 

[t]he scope of a court’s role in identifying that line will vary inversely to
the extent of its having taken concrete shape. The fewer the points (or
points of reference) involved in its definition, the greater the court’s ‘de-
grees of freedom’ (in the statistical sense). And it is here that considera-
tions of equity infra legem (mentioned in paragraph 28 of the Judgment)
come into play, to guide the court in the exercise of this freedom when
interpreting and applying the law and the legal titles involved.85

The Judge admits the legality of the decision due to the degree of fre-
edom available to the Court, however he introduces concerns related to
the results produced, in terms of equity concluding:

[I] would have preferred another: one which, while respecting the points of
reference (and it is not by chance that both are watering-places), would ha-
ve been more deeply impregnated with considerations of equity infra legem
in the interpretation and application of law, given that the region concer-
ned is a nomadic one, subject to drought, so that access to water is vital.86

In order to assess the role of equity infra legem in the interpretation
and application of the law, the description of the general model of politi-
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cal association followed by the International Community is a useful tool
for the contextualisation of the international legal system that might be
applied in the definition of Kosovo’s legal status .

According to DWORKIN [1986], a community’s political practices
might aim to express one of three general models of political association.
Each model describes the attitudes members of a political community wo-
uld self-consciously take toward one another if they held the view of com-
munity the model expresses.87

The first model supposes a de facto association, where members of a
community treat their association as an accident of history and geography.
DWORKIN [1986] calls the second model the “rulebook’ model. It sup-
poses that members of a political community accept a general commit-
ment to obey the rules they have accepted or negotiated as a matter of
obligation and not merely strategy, but they assume that the content of
these rules exhausts their obligations. 

The third model of community, the model of principle as explained
bellow, seems to best describe the International Community political asso-
ciation: 

[M]embers of a society of principle accept that their political rights
and duties are not exhausted by the particular decisions their poli-
tical institutions have reached, but depend, more generally, on the
scheme of principles those decisions presuppose and endorse. So
each member accepts that other have rights and that he has duties
following from that scheme, even though these have never been for-
mally identified or declared.88

(emphasis added)

It is argued that International Community aims at following the ‘mo-
del of principles’, based on Fundamental Principles protected by the ‘civi-
lized nations’89. In this sense, the origin of the Charter of the United Na-

THE LEGALITY OF UTI POSSIDETIS IN THE DEFINITION OF KOVOSO’S LEGAL STATUS 95

87 DWORKIN, R. Law’s Empire. The Belknap Press of Harvard University
Press. Cambridge, Massachusetts. 986. p.209.

88 DWORKIN,[986]. p.20.
89 Stated in Art. 38 () (c) Statute of the International Court of Justice: ‘[t]he ge-

neral principles of law recognized by civilized nations’. 



tions in terms of the Legal Principles it enshrines is relevant to this rese-
arch, mainly as they belong to the so-called jus cogens90 norms.

According to DWORKIN [1986], in the ‘model of rules’ the members
of a political community accept a general obligation of complying with the
rules established, whereas in the ‘model of principles’ the members accept
that they are governed by common principles as part of a shared view, that
constitute more than rules establish by a certain political agreement, here
concepts like political moral are developed. 

The difference between legal principles and legal rules is a logical dis-
tinction. Both sets of standards point to particular decisions about legal
obligation in particular circumstances, but they differ in the character of
the direction they give. Rules are applicable in an all-or-nothing fashion91,
e.g. uti possidetis juris in the context of decolonization and the cases men-
tioned before due to the agreement of the parties involved, differently from
the principle of territorial integrity and self-determination.

Still applying DWORKIN’s scheme, there are basically two approac-
hes towards principles. The first treats principles as binding upon judges,
so that they are wrong not to apply the principles when they are pertinent.
The second treats principles as summaries of what most judges ‘make it a
principle’ to do when forced to go beyond the standards that bind them.92

If we follow the first, we are still free to argue that because such jud-
ges are applying binding legal standards they are enforcing legal rights and
obligations. But if we take the second, we are out of court on that issue,
and we must acknowledge, for instance that the respect of a natural reser-
ve which, in the interests of the ecosystem and of biological diversity can-
not be divide without lasting damage as well as a sacred site or archaeo-
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logical preserve which must be maintained in its integrity in Kasikili/Sedu-
du Island?(Botswana/Namibia)93 was done by an act of judicial discretion
applied ex post facto. 

This second position would reflect the skeleton diagram of positivism,
holding that when a case is not covered by a clear rule, a judge must exer-
cise his discretion to decide that case by what amounts to a fresh piece of
legislation.94 Arguably that was the basis for Judge Abi-Saad in affirming
that the application of equity would be based on the discretion of the jud-
ges.

It is argued that this approach (the second) does not reflect the role
that should be played by decision makers, negotiators and judges in apply-
ing International Law. In tacking delimitation disputes, based on the cases
assessed above, the Court has demonstrated the importance of content of
the legal norms applied, clearly rejecting Kelsen [1967]’s view, according
to which:

A legal norm is not valid because it has a certain content, that is, beca-
use its content is logically deducible from a presupposed basic norm, but
because it is created in a certain way – ultimately in a way determined
by a presupposed basic norm. For this reason alone does the legal norm
belong to the legal order whose norms are created according to this ba-
sic norm. Therefore any kind of content might be law….. 95

It is suggested that the enforcement of the right to territorial integrity
and self-determination be assessed from the perspective of what DWOR-
KIN [1986] has denominated ‘chain novel’96

In the ‘chain novel’ a fruitful comparison between literature and law
was developed, resulting in an association of the role played by a judge
with that of each one of the novelists writing different chapters of the sa-
me romance. Therefore as DWORKIN explains:
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[E]ach has the job of writing his chapter so as to make the novel being
constructed the best it can be, and the complexity of this task models the
complexity of deciding a hard case under law as integrity…In our exam-
ple, however, the novelists are expected to take their responsibilities of
continuity more seriously; they aim jointly to create, so far as they can,
a single unified novel that is the best it can be.97

(emphasis added)

By providing this framework of interpretation of Principles for judges
to operate, their discretionary power would be tentatively taken away.
However, the key to ensuring the judiciary’s interpretation in this direction
lies in the establishment of standards of protection that would lead to
‘equitable solutions’. In relation to Kosovo this understanding should be
applied to negotiators and decision-makers as a whole.

It is a duty, not a mere power left for the decision-makers in setting
Kosovo’s status to take into consideration the conflicting principles and as-
suring that the jus cogens norms as defined before in this paper are respec-
ted in order to achieve an ‘equitable result’. 

Therefore, there is a commitment to all ‘peoples’ involved, mainly in
terms of the future consequences of such decisions.

Starting from 1999, Serbian negotiators have proposed standards of
protection that would lead to 'equitable solutions' based on the decoloni-
zation concept. While the initial Serbian proposals on decentralization we-
re mostly ignored by UNMIK, after violent attacks that occurred on 17
March of 2004, it became clear to the international community that mul-
ticulturalism throughout integration and coexistence was not anymore a
feasible solution for Kosovo. 

Both documents, Programme98 and Platform99, adopted afterwards
by Serbian representatives arguably possesses serious shortcomings owing
to the fact that they failed to make the proper balance in reconciling the
tension between conflicting principles to achieve an 'equitable result'. 
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On one hand, both documents insist on territorial integrity of Ser-
bia throughout the statements that territorial autonomy afforded to
Serbian population differs from the territorial division (separation, dis-
solution) of the Province100. On the other hand, both documents give
due regard to 'realistic, reasonable, equitable' solutions101 and 'in or-
der to repair injustices'102 and to protect the rights of Serbian popula-
tion including the right to self-determination, stating that fully inde-
pendent Serbian region should be created within the Province, holding
almost absolute and exclusive legislative, executive and judicial juris-
diction. Based on the long list of the enumerated original competences
that should be afforded to the Serbian Region,103it should be conclu-
ded that this proposed legal concept does not amount to decentraliza-
tion, which essentially assumes transfer of power (but not creation of
original jurisdiction as such.)

It seems that in order to protect 'basic rights of human persons'
Serbian negotiators came up with the solutions that are not coherent
enough. Namely under a label of protecting territorial integrity of Ser-
bia they created completely separate (independent) entity of Kosovo
that possess full legislative, executive and judicial power apart from
the fields of foreign, customs, and monetary policy.104 On the other si-
de, contradicting the previous measures, in insisting on protection of
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human rights including the right to self-determination, Kosovo represen-
tatives were authorised to give only non-binding recommendations to the
competent Serbian state authorities.105

Conclusion

As the research has initially demonstrated, following its Roman law
origin, the uti possidetis principle from its very inception had a provisio-
nal character, preserving the status quo only until competing claims could
be resolved. 

As the consequence of its provisional character, an admittedly heavy
burden is posed on decision makers, whether they are national diplomats
or international commissioners or judges. 

Besides its provisional nature, there are certain legal obstacles that hin-
der the recourse to uti possidetis in Kosovo context. 

It was demonstrated based on the analyzed leading cases and docu-
ments that uti possidetis, arguably, did not prevail as a general principle of
international law failing to meet criterion of ‘so long and so generally ac-
cepted’ rules ‘as to be no longer directly connected with state practice.’106

Namely, the Badinter Commission was the only legal authority that
declared the uti possidetis as a general principle of international law (to be
applied whenever independence takes place) by means of misinterpreting
the phrasing of the ICJ in the Frontier Dispute Case, where the applica-
tion of the uti possidetis ‘[i]s logically connected with … form of decolo-
nization wherever it occurs’.107

On the other hand, the uti possidetis principle out of the colonization
context cannot be regarded as an international customary norm due to the
fact that it lacks evidence in demonstrating existence of two constituent
elements: firstly, the general state practice must reflect the rule (the gene-
rality requirement); and secondly, states must follow the rule in the belief
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that such a rule is legally required (the opinio júris sive necessitatis requi-
rement).108

The mere presence of uti possidetis in the constitutions and internati-
onal documents does not demonstrate opinio juris.109 It is hard to prove
opinio juris as a psychological element having in mind that uti possidetis
did not prevent the emergence of different borders even during the deco-
lonization. Namely, in resolving border disputes lingering from decoloni-
zation, states have agreed to accept deviations from uti possidetis.110 Con-
sidering significant number of states that emerged from colonial rule with
other than their preindependence borders as well as the (pre)existence of
a compromise in leading cases adjudicated before the ICJ, it is not possi-
ble to affirm that uti possidetis is a result of ‘divergent states vectors (acts,
restrains) and thus brings out what the legal system considers a resolution
of the underlying state interests’111. 

It is important to emphasize the juxtaposition between the right to
self-determination and the uti possidetis principle bearing in mind their
different legal characters. Namely, considering the established hierarchical
order the right to self-determination as a jus cogens norm that should be
applied as a Principle, whereas uti possidetis is a rule applied in terms of
all or nothing. If the application of uti possidetis violates the right of self-
determination it has an arguable illegality on its application from the po-
int of view of its content, that cannot be overlooked during the process of
creation of any new state. Therefore, human rights concerns cannot be ig-
nored in order to meet the criteria imposed by the domestic legal regimes
that regulate administrative borders. 
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Based on the arguable illegality of uti possidetis in Kosovo, it is advo-
cated the importance of the ‘equity principle’ as an essential tool for the
decision-making process112 in defining the Kosovo’s legal status. Accor-
ding to the leading ICJ decisions, ‘equity’ assumes the role of producing
‘equitable results’, understood in terms of fairness and justice. 

Admitting that the international community reflects DWORKIN’s113

‘model of principles’ the duty/power of judges in achieving those results is
considered as the necessary product of the equation based on the princi-
ples shared by this community. As a conclusion, judges’ discretionary po-
wer is taken away, indicating the mandatory aspect of taking these shared
values, represented in the form on legal principals, in this research exten-
sively approached as jus cogens norms.

Tentatively, this working scheme should be followed by negotiators
and decision-makers involved in the process. 

From this perspective, it is not conceivable that when group elites co-
me forward, whether in former Czechoslovakia, former Yugoslavia, or so-
me other state that is about to become a former state, beating the tom-
toms of ethnicism, tribalism or subnationalism, the international commu-
nity’s response might be: ‘Sorry, the boundaries here are not subject to
change. The fundamental entity that exists cannot be broken up. You may,
however, seek all sorts of accommodation inside the national community
[…]. The international community would provide some supervision in
terms of a bill of human rights…’114

It means that in allowing for the flexibility in the formation of new com-
munities, International law must follow ultimate substantive restrictions on
what any authority may do, based on fundamental tenets of respect for the
dignity of the individual, and these tenets should be forced by the internati-
onal community against any new entity that arises and violates them.115
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ИСТОРИЈСКИ УЗРОЦИ НАСТАНКА 
И УСТАВНО ПРАВНИ РАЗВОЈ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
КОСОВО И МЕТОХИЈА

Аутономија Косово и Метохија постоји у оквиру Републике
Србије више од шест деценија. Корене настанка ове Покрајине мо-
жемо тражити колико у историјским, економским, националним и
уопште традиционалним и осталим особеностима овог подручја,
толико и у разним политичким и идеолошким комбинацијама поли-
тичких покрета, пре свега тадашње Комунистичке партије. Но,
једном конституисана ова аутономија имала је свој развојни пут
који је утицао и на њену уставноправну трансформацију. А устав-
ноправни положај Аутономне покрајине Косово и Метохија делио
је судбину уставноправног развитка некадашње југословенске феде-
рације и Републике Србије, чланице те федерације у чијем саставу се
налазила ова аутономија. У појединим периодима, када је централ-
на власт јачала, у складу с тим, слабила је улога федералних једини-
ца, па и аутономија. У другим раздобљима које је карактерисао про-
цес децентрализације, уставноправна позиција Аутономне покраји-
не Косово и Метохија је јачала. По Уставу из 1974. године аутоно-
мија је не само била изједначена са федералном јединицом у оквиру
које је постојала, него је у многим надлежностима имала супериор-
нији положај. То је изазивало различите тензије које су у појединим
периодима доводиле до суспензије надлежности ове покрајине, до
увођења ванредног стања, чак до војне управе, а било је и оружаних
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конфликата. Интервенисала је и међународна заједница и то на
драстичан начин кажњавајући Републику Србију у оквиру које се на-
лази ова покрајина, оружаном интервенцијом, односно бомбардо-
вањем. После тога је над Покрајином 1999. године уведен међуна-
родни протекторат до коначног решења њеног статуса. Пошто су
услед опструкције припадника Албанаца са Косова и Метохије про-
пали покушаји да се дође до компромисног решења, албанска стра-
на је једнострано прогласила независност овог подручја фебруара
2008. године. Иако су неке државе признале Косово и Метохију као
самосталну државу, њен статус је неизвесан, јер је не признају Ује-
дињене Нације, нити може постати чланица других међународних
организација. С друге стране, то једнострано отцепљене не призна-
је Република Србија, која не пристаје на одрицање дела своје тери-
торије.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: аутономија; историјске карактеристике;
уставно-правни статус 

1. Увод

Узроке садашњих збивања на тлу данашње Републике Србије
можемо тражити колико у неким савременим кретањима у свету ко-
ја се нужно одражавају и на ове просторе, толико и у историјском
наслеђу и коренима који су утицали на основне токове друштвеног
развитка овог подручја. Један од узрока који је са своје стране ути-
цао на креирање тих односа свакако представљају и аутономије као
својеврсни облик територијалног структурисања простора наше зе-
мље. У том смислу биће речи о историјским узроцима настанка и
развоја територијалних аутономија на тлу Републике Србије и то
почев од самих идеја о њиховом настанку, па све до садашњег ста-
туса. Без обзира што је уставноправни положај две аутономије у нас
у току њиховог трајања био изједначен, ипак су разлике између њих
присутне. Оне се тичу како њихове историјске заснованости, тради-
ције, етничке структуре, тако и других пре свега економских и по-
литичких посебности. Но како су, историјски гледано и у формал-
ноправном смислу обе аутономије на тлу некадашње Југославије, а
у оквиру Србије настале као резултат истог историјског процеса,
најпре ће се анализирати историјски амбијент и идеје које су довеле
до настанка ових територијално политичких јединица, да би се у
другом делу фокусирали на узроке и ток настанка Аутономне по-
крајине Косово и Метохија, као и на њен уставно правни развитак. 
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2. Идеје о стварању аутономија

Уколико је стварање југословенске државе 1918. године предста-
вљало историјски чин прокламовања идеје заједништва у оквиру једне
државе и свести о њеној нужности, утолико је остварени облик држав-
не и друштвено-политичке организације те заједнице, најчешће био не-
гација тежњи за успостављање равноправности њених народа. Основна
полуга таквог концепта и система заједништва, буржоазија, не само да
није била у стању да постане фактор стварног уједињења, већ је, у усло-
вима све већих противуречности које је доносио капитализам, па и сам
тај концепт, "успела" да постане чинилац разједињавања и сукоба. Ако
се томе додају нерешени национални односи и различити интереси по-
јединих нација унутар те државе, онда не треба да чуди што је прва Ју-
гославија постала лак плен сила агресије које су је 1941. године окупи-
рале и распарчале. 

Настанак територијалних аутономија у Југославији везује се за на-
родноослободилачки рат. Мада се у формално-правном смислу наста-
нак аутономија у нас везује за овај период, а у конститутивном погледу
за Устав из 1946. године, сама идеја о аутономијама на тлу тадашње Ју-
гославије, па и стварање одређених политичких претпоставки за њихо-
во формирање, нешто су старијег датума. У ствари, идеја о аутономија-
ма нераскидиво је везана за питање федеративног уређења, па је једино
у том контексту можемо пратити и анализирати. 

Ако се, дакле, може рећи да је и национална политика имала своју
еволуцију, онда такође стоји констатација да је у основи свих каснијих
сукоба око ревизије и устројства државе различитих парламентарних
заједница, савеза, страначких коалиција итд., стајао национални сукоб
двеју највећих нација у првој Југославији и њихова својеврсна борба за
учешће у власти, као и незадовољство других нација које су биле гур-
нуте на маргине политичког живота и учешћа у власти. 1
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1 "У Краљевини СХС буржоазије тзв. основних нација конфронтираће раз-
личите концепције о државном уређењу. Насупрот унитаристичкој концепцији
српске буржоазије, хрватска буржоазија залагаће се у даљем уставном развитку
за федеративно уређење. Између ових опречних становишта сукобљених буржо-
азија присутне су и идеје децентрализације и аутономије чији су носиоци из ре-
дова грађанских политичара, српских и хрватских, увиђали да национални уни-
таризам доводи у питање економску и политичку чврстину буржоаског друштва
". Војислав Симовић-Бранко Петрановић,"Историја народне власти у Југосла-
вији" Савремена администрација, Београд, 1979., стр. 2. 



У условима непресталних политичких сукоба припадника разних
нација није се могло очекивати решење националног питања на задо-
вољавајућој основи за све народе и националне мањине. Могао се,
еветуално очекивати компромис између двеју водећих нација на рачун
осталих. Зато није нимало чудно што је за главног протагонисту поку-
шаја решења националног питања у Краљевини Југославији настојала
је да се наметне Комунистичка Партија Југославије. 

Међутим, КПЈ, поготово одмах по оснивању, није имала прецизан
теоријско-програмски концепт, а посебно практично-политички про-
јекат федерализма, па ни аутономије у његовим оквирима. Ово најпре
због тога што Партија, у то време, не само да није имала јасно изгра-
ђен став о националном питању, него и зато што то питање није непо-
средно ни стављано на дневни ред. Разлози за овакав приступ били су
многобројни. Ширина револуционарног покрета у тадашњој Југосла-
вији насталог под утицајем Октобарске револуције и револуционарног
таласа који је запљуснуо Европу, поставили су на дневни ред у први
план питања везана за изградњу политичког програма класне борбе у
коме није било места за национално питање. Наиме, сматрало се да се
само социјалистичком револуцијом може решити национално питање,
а пошто се веровало да је она на "помолу" и то на широком просто-
ру као "светска револуција", решење националног питања је одлагано
до тада. 2

Веровало се, дакле, да се сви национални, као уосталом и сви дру-
ги проблеми могу решити формулом "совјетске републике". 3

Други разлог нејасноћа, па и заблуда о националном питању тада,
унели су ставови Коминтерне о југословенској држави. Наиме, КПЈ
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2 "Главна расправа из области националног питања између левице и десни-
це вођена је око питања да ли постоје услови за пролетерску револуцију у Југо-
славији и балканским и подунавским земљама и за формирање федеративне со-
вјетске републике на овом подручју или не постоји ". Душан Лукач, "Раднички
покрет у Југославији и национално питање 1918-1941 ", Институт за савреме-
ну историју и НИП Еxпорт пресс, Београд, 1972. , стр. 48. 

3 "Размотримо само око чега се завађају буржоаске партије. Ту је питање
монархије и републике, племенског сепаратизма, централизма, федерализма и
аутономије, ми на сва та питања дајемо само један одговор: Југословенска соци-
јалистичка совјетска република. Совјети су наша парола, они су синтеза центра-
лизма и децентрализма ". Душан Пешић, "Југословенски комунисти и нацио-
нално питање 1919-1935 ". Београд, 1984, према Димитрију Богдановићу у
"Књига о Косову ", САНУ, Београд, 1986, стр. 26. 



односно Социјалистичка радничка партија (комуниста) како се до
Другог Вуковарског конгреса звала, била је учлањена у Комунистич-
ку интернационалу. Због карактера Коминтерне као "светског штаба
револуције" у којој националне партије нису биле ништа друго до сек-
ције ове централизоване међународне организације комунистичких
партија, њени ставови су у свему обавезивали и тадашњу југословен-
ску партију. А став Коминтере је био да је Југославија резултат "вели-
ких ратова у Европи и на Балкану", што је давало једну негативну ко-
нотацију која је асоцирала на, пре свега, вештачку и лабаву, привре-
мену заједницу која с тога може бити лако преуређена и друкчије. У
складу са овим полазиштима и практична политика Коминтерне кре-
тала се у правцу разграђивања постојеће државе. То се правдало оп-
штим правом нација на самоопредељење до отцепљења, као истин-
ским правом сваког народа. У конкретном случају то се требало
остварити, како је препоручивала, боље рећи наређивала Коминтерна,
издвајањем Хрватске, Словеније и Македоније из састава Југославије
и стварањем од њих независних република. Друга тенденција Комин-
терне била је усмерена у правцу стварања једне заједнице у ширим
оквирима: балканске, односно балканско-подунавске федерације. 

И трећи, такође значајан разлога за лутања КПЈ у националном
питању је и поменуто наслеђе југословенске социјалдемократије која
је доста дуго времена била под утицајем аустроугарске социјалдемо-
кратије. 

Све ово допринело је да је и мисао о аутономијама пролазила
кроз различите фазе које су одговарале степену присутности начела о
решењу националног питања на принципу федерализма и на томе за-
сноване политике равноправности у односима између разних народа
и националних мањина који су живели у оквирима заједничке држа-
ве. Тако се током трајања и развоја југословенке заједнице уједно раз-
вијала и идеја о начинима решавања националног питања кроз могу-
ће облике државног уређења у којима је и аутономија егзистирала као
један од потенцијалних. 

Упоредо, дакле са ставовима о федерализму, сазревали су посте-
пено и идеје о могућој аутономији појединих подручја у земљи. Сигур-
но је да те идеје, у време када су се рађале нису биле прецизни ставо-
ви о конкретним деловима Југославије у којима ће се образовати ови
облици унутрашњег државног уређења. 
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С друге стране, питању конституисања аутономија у нас не може
се прићи само са аспекта времена када су оне настале, него се мора во-
дити рачуна и о другим околностима које су утицале на њихово фор-
мирање. Ту се пре свега ради о политичким, као и о социолошким
претпоставкама њиховог настанка које су за основу имале одређене
историјске, економске, националне, традиционалне и друге особено-
сти, али и о неким идеолошким и политичким комбинацијама које су
биле присутне, посебно када је била у питању аутономија Косово и
Метохија. 

3. Настанак територијалне аутономије
Косово и Метохија

У вези са оснивањем аутономије Косово и Метохија постоје раз-
личита гледишта, па су се те разлике одразиле како на различито од-
ређење времена, тако и на узроке који су довели до њеног настанка.
Одређене историјске, економске, националне, традиционалне и дру-
ге посебности које су одликовале подручје Косова и Метохије, поче-
ле су се уважавати, макар и посредним путем, кроз заузимање одређе-
них партијских ставова о осамостаљивању појединих партијских под-
ручја. 4

116 Проф. др Миодраг Савовић • Др Драган Прља

4 Од 1935. године промењен је став КПЈ диктиран од стране Коминтерне о
потреби иступања Словеније, Хрватске и Македоније из састава Југославије и
формирања посебних држава. КПЈ задржава додуше и даље начелан став о са-
моопредељењу народа с правом на отцепљење, али ЦК КПЈ на својој седници од
августа 935. године залаже се за очување југословенске заједнице кроз противље-
ње отцепљењу Хрватске и осталих народа Југославије, уколико им се у оквиру
постојеће државе омогући испољавање националног бића. Став КПЈ још више је
еволуирао у наредној фази у погледу националног питања што је дошло до из-
раза у начину његовог решавања на тзв. народнофронтовској основи. Објашња-
вајући такав став Партије Б. Петрановић истиче: "Отарасивши се ранијег бала-
ста у области своје националне политике, КПЈ је рано, већ у првим месецима на-
роднофронтовске оријентације, дошла на идеју да се организује на националном
принципу, што је предстваљало нераздвојни део промене целокупног њеног схва-
тања борбе у вишенационалној југословенској заједници. Као партија која је све
пажљивије ослушкивала пулс политичког живота на властитом националном
тлу, она није могла да заобилази кључна питања политичке борбе у Југославији.
Идеја о националним политичким организацијама изнесена је на Четвртој зе-
маљској конференцији КПЈ, а почела је да се спроводи оснивањем КП Слове-
није 7. априла 937 и Хрватске -2 августа исте године. С организационе тачке



Међутим ти ставови били су више наговештај о могућности да се у
будућности то подручје може уредити и на тај начин, него нека конкре-
тизација идеје о аутономији. 5

Уколико се за одлуку КПЈ о образовању Обласног комитета КПЈ за
Косово и Метохију од 25. јула 1937. године, може рећи да је предста-
вљала наговештај става КПЈ у прилог индивидуализације ове области,
утолико се за одлуку Партије из 1940. године која се односила на ди-
ректно поверавање Обласном комитету КПЈ за Косово и Метохију (без
дотадашњег посредства ПК за Црну Гору, Боку и Санџак) може казати
да је предстваљала наговештај о будућем државном устројству Југосла-
вије. 6

Када је, дакле, реч, о зачецима мисли о формирању аутономија на
тлу некадашње Југославије, па и на Косову и Метохији, онда можемо
казати да је главни протагониста тих замисли и одређених програм-
ских пројеката у том смислу била тадашња КПЈ. 7

ИСТОРИЈСКИ УЗРОЦИ НАСТАНКА И УСТАВНО ПРАВНИ РАЗВОЈ  АП КОСОВО И МЕТОХИЈА 117

гледишта национална партијска руководства Словеније и Хрватске остала су под-
ређена ЦК КПЈ према начелу демократског централизма, али су иначе наступала
као руководства организација националног карактера. У оваквом односу КПЈ пре-
ма властитој организацији могле су се назрети контуре будуцег федеративног уре-
ђења Југославије. Образовање Обласног комитета КПЈ за Космет 937. такође је на-
говестило став партије у прилог индивидуализације ове области". Бранко Петрано-
вић,"Историја Југославије 1918-1978", друго издање, Нолит, Београд, 1981., стр. 6. 

5 "Косова и Метохије као посебне јединице није било ни у једној "комбинаци-
ји " о федералним или аутономним јединицама, које су грађанске политичке стран-
ке правиле у току тридесетих година, а и пре тога, сем донекле Светозара Прибиће-
вића. Идеја о аутономији Косова и Метохије никла, је, дакле, у самој овој области,
и то у редовима КПЈ. Истина, идеја о аутономији Косова и Метохије, у почетку се
могла јавити само као захтев за партијским осамостаљивањем, за организационом
аутономијом ". Радошин Рајовић, "Аутономија Косова- историјскоправна сту-
дија"., Библиотека Изазов, Економика, Београд, 1985. године, стр. 29.

6 ". . . В земаљска конференција прихваћа предлог другова делегата из Мето-
хије и Косова да се партијска организација те области одвоји од Црне Горе и да се
Обласни комитет за Метохију и Косово повеже изравно са ЦК КПЈ ". (Резолуција
В Земаљске Конференције КПЈ, "Пролетер ", број  од јануара 194о. године, стр. VI
и VII) . 

7 Према томе, ако се тражи генеза федералности југословенских република и ге-
неза аутономних покрајина, она се може наћи у самој Партији, и то како у њеним
гледањима на национални проблем и његово разрешавање, тако и у самој територи-
јалној организацији КПЈ (1934-1941) који ће бити и територијални оквир за кости-
туисање будућих федеративних и аутономних јединица у оквиру Југославије . 



Међутим, иако се институционализовање Косова и Метохије као
области одвијало посредством партиских одлука, (посебно кроз тери-
торијалну организацију Партије која ће бити и територијални оквир
за конституисање будућих федералних и аутономних јединица), ипак
се о аутономији у уставно - правном смислу још увек не може говори-
ти. 8

Но, без обзира на то што се у току рата водила борба не само за
ослобођење, него и за стварање републике и федерације (па и аутоно-
мија у њеном саставу), прве уставно-правне елементе аутономије нала-
зимо тек 1945. године9. 

Наиме, од тада, тачније у периоду од другог заседања АВНОЈ-а па
до краја 1944. године, дотадашња земаљска антифашистичка већа
трансформисала су се у врховна законодавна, односно представничка
тела федералних јединица, у њихове највише органе власти. У том
смислу, у процесу конституисања тих посебних јединица у оквирима
савезне државе, Велика антифашистичка Народноослободилачка
скупштина Србије изабрала је АСНОС (Антифашистичку скупштину
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8 Свест о могућности формирања нове заједнице на федератвном принципу
и на основама пуне равноправности народа развијала се упоредо са практичним
деловањем партије на њиховом оживотворењу у току народноослободилачког
рата. То потврдују посебно саветовање у Столицама 26. септембра 94; прво за-
седање АВНОЈ-а у Бихаћу 26. новембра 942; друго заседање АВНОЈ-а 29. но-
вембра 1943 у Јајцу. 

9 Додуше, било је покушаја да се политичко-територијално питање на овом
простору реши на начин којим би се задовољиле тежње само албанског дела ста-
новништва, не водећи при томе рачуна о историјским околностима, и правима
осталог дела становништва који су вековима живели на тим просторима. Такав
покушај био је на тзв. Призренској лиги одржаној од 3. децембра 943 до 2. јану-
ара 944 године где се у Резолуцији Обласне конференције од . јануара 944. годи-
не покушало прејудицирати ово питање, користећи између осталог присутво и
мајоризацију Албанаца (њих 43) наспрам само 3 Црногорца и 3 Србина. Међу-
тим ЦК КПЈ реаговао је на овај покушај писмом од 28. марта 944. године у ко-
ме је овај део Резолуције оценио као неправилан. Наиме, пошло се од става да је
штетан сваки покушај распарчавања Југославије и њених партијских организа-
ција, посебно ради њиховог припајања суседним партијама. Но, такве и сличне
тенденције нису јењавале ни касније, тако да је после ослобођења Косова и Ме-
тохије, морала да се на овом подруцју уведе 8. фебруара 1945. године војна
управа као орган војно-државне власти која је трајала до половине исте године. 



народног ослобођења Србије) за врховни и извршни орган државне
власти. 10

Скупштина Србије на свом I заседању од 7. априла 1945
(АСНОС), односно на свом II заседању од 8-10. јула 1945. године до-
носи одлуку да се Косово и Метохија прикључе Србији. 11

На првој седници III заседања АВНОЈ-а одржаној 7. августа 1945.
године једногласно је прихваћена одлука да се Косово и Метохија
прикључе федералној Србији. На основу наведених докумената Пред-
седништво Народне скупштине Србије донело је Закон о администра-
тивној подели Србије12. 

Према тој подели Србија се као федерална јединица састоји од
округа који су у закону наведени, као и од Аутономне покрајине Вој-
водине и Аутономне Косовско-Метохијске области. Чланом 2 истог
закона установљено је и устројтво аутономне Косовско-Метохијске
области. Након овога, 29. новембра 1945. године у Београду, Уставо-
творна скупштина прогласила је Југославију федеративном републи-
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10 Дотадашња земаљска представничка тела изгубила су крајем рата атрибу-
те "народноослободилачки " и "антифашистички " и претворила се у Народне
скупштине, док су владе федералних јединица образоване 1945. године. 

11 С обзиром да су већ на првом заседању АСНОСА 7. јула 1945. године
присуствовали делегати покрајина, то су они према мишљењу Коче Јанчића,
имали право да у том својству изразе вољу народа да се Косово прикључи Срби-
ји, па у том смислу тај акт треба сматрати конститутивним елементом аутономи-
је Косова и Метохије, мада је ова одлука усвојена резолуциојом. Другачијег ми-
шљења је Газменд Зајми, који сматра да се тек на II заседању АСНОС-а тј. у ју-
лу 945. године може говорити о самоопредељењу народа, те се тај датум има
сматрати као правни основ за стварање ове аутономије. У Резолуцији се каже: ".
. . Народ ове области, преко своје изабране Обласне скупштине, може тек сада
да изрази на слободан начин своју потпуну сагласност са историјским одлукама
АВНОЈ-а којима је и ударен чврст темељ новој демократској федеративној Југо-
славији и слободи и равноправности њених народа и националних мањина. Об-
ласна Скупштина Косова и Метохије једнодушно изјављује да становништво ове
области исто као и сви народи Југославије, није никада признало раскомадава-
ње своје Области извршено од окупатора, нити раскомадавање Југославије, те
даје изразе жељи целокупног становништва Области да ова буде прикључена Ср-
бији као њен саставни део ". (Из Резолуције Обласне народне скупштине Косо-
ва и Метохије, од 8, 9 и 10 јула 1945. године) ", Народни одбор АКМО 1943-
1953, Приштина, стр. 44. 

12 "Сл. гласник Србије ", бр. 28/45 од 9 септембра 1945. године, под бројем
233. 



ком, док је 31 јануара 1946 године исто тело усвајањем Устава ФНРЈ
дефинитивно санкционисало то стање. На тај начин довршено је
уставно-правно конституисање аутономије Косово и Метохија које је
на крају и коначно уобличено доношењем Устава Србије од 17. јану-
ара 1947. године. 

4. Уставноправни развитак аутономије 
Косово и Метохија

Аутономија Косово и Метохија као елемент друштвено-политич-
ког уређења и уставног система у нас, сасвим разумљиво, настала је и
равијала се упоредо са настанком и развојем федератвног државног и
политичког система, па у том смислу дели судбину тога система. Због
тога ћемо историјски ток развоја овог облика унутрашњег државног
уређења пратити кроз анализу појединих фаза развитка југословен-
ског федерализма односно српрског друштвено-политичког и дру-
штвено-економског система, у чијим оквирима се налазиле и функци-
онисала ова аутономна покрајина.

Територијалне аутономије нису опште обележје територијалне
структуре Републике Србије јер оне не постоје на целом њеном под-
ручју, већ само на једном њеном делу. С обзиром да територијална
аутономија на простору Републике Србије постоји скоро шездесет го-
дина, пре него што пређемо на анализу садашњег уставноправног по-
ложаја аутономне покрајине Косово и Метохија, нужно је учинити је-
дан историјски осврт на статус ове територијалне аутономије од њеног
настанка. Аутономна покрајина Косово и Метохија биће предмет ове
историјске ретроспективе, између осталог и ради бољег разумевања
њеног садашњег положаја који је у ствари једнак положају протекто-
рата под међународном контролом, односно после самопроглашења
тзв. државе Косово.

Положај териториторијалне аутономије мењао се током готово
шездесет година постојања у уставном и политичком систему наше зе-
мље и пролазио је кроз одређене фазе које су утицале како на њену
правну природу, карактер, организацију, тако и на функције њених
органа. Зато ћемо нашу пажњу усмерити најпре на анализу положаја
који је аутономија имала с обзиром на различите фазе уставног и по-
литичког развитка некадашње Југославије. 

120 Проф. др Миодраг Савовић • Др Драган Прља



а) уставноправни положај по Уставу 
из 1946. године

Изражавајући федеративну структуру Југославије, њен Устав из
1946. године одређује, како само постојање аутономије у тој структу-
ри, тако и њен положај и основне принципе организације. Тако се већ
у члану 2, ставу 2, овог Устава утврђује да Народна Република Срби-
ја има у свом саставу Аутономну Косовско-Метохијску област (поред
Аутономне Покрајине Војводине). Чланом 44 тога Устава било је
предвиђено да ФНРЈ у својој надлежности има и право на одобрава-
ње оснивања нових аутономних покрајина и аутономних области. 13

Аутономијом се посредно бави и следећи, члан 45 Устава, иако је
изричито не помиње. Наиме, тим чланом је предвиђено да се терито-
рија земље састоји из територија њених република и чини јединстве-
но државно и привредно подручје, што значи да се још једном потвр-
ђује да се територијалне аутономије налазе у саставу НР Србије и
ФНРЈ. 

И најзад, чланом 103 Устава из 1946. године прописује се да се
права и делокруг аутономије утврђује Уставом Републике Србије; чла-
ном 104 да се Статут аутономне Области Косово и Метохија доноси
у сагласности са Уставом ФНРЈ и Уставом Републике Србије; док се,
на крају, чланом 105 Устава ФНРЈ из 1946. године предвиђа се да је
највиши орган државне власти аутономије Косова и Метохије Обла-
сни народни одбор. 

Савезни устав се не бави другим појединостима, не прописује ка-
да је и како конституисана ова аутономија, али оставља могућност ре-
публичком уставу да регулише у складу са Уставом ФНРЈ и друга пи-
тања везана за њена права и надлежности . 

Поступајући у складу са овим овлашћењима из савезног устава,
Устав НР Србије из 1947 године даље регулише права и делокруг
аутономија. 

Поред републичког Устава и Статут Аутономне Косовско-Мето-
хијске области прецизира многобројна питања везана за права и над-
лежности овог облика територијалног организовања у нас.
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13 Члан 44 став 2 тачка 2  део други , глава VI посвећена нафлежностима
ФНРЈ и  народних република. (Устав ФНРЈ из 1946. године).



б) уставноправни положај по Уставном закону 
из 1953. године

Иако је у периоду од ослобођења па до 195о и 1953. године "фе-
деративна заједница равноправних народа и националних мањина
ФНРЈ", била централистички устројена и због тога је битно огранича-
вала стварни развој федерализма, па самим тим и аутономија у скло-
пу њега, ипак је и та фаза "припремала услове" за настанак следеће.
Институционална основа тих нових друштвених односа подразумева-
јући ту, како односе међу људима, тако и међу народима, представља
Уставни закон из 1953. године. Он ствара услове, како су тада сма-
трали теоретичари и политичари, да и односи националне равноправ-
ности који су проглашени као резултат борбе свих народа и национал-
них мањина, прерастају постојеће институционално-правне оквире и
добију још дубљу, друштвену димензију. 

Сигурно је да ни уставне промене из 1953. године нису у потпуно-
сти институционално разрадиле овај нови аспект југословенског феде-
рализма, али у складу са извршеним променама у друштвеној основи
(подруштвљавање средстава за производњу) настају одређене промене
и у унутрашњим односима југословенског федерализма који указују
на нови аспект те федерације. 14

У складу са овим тенденцијама долази до промене облика органи-
зације власти која се у основи изједначава са организацијом власти у
републикама, мада се статус и суштина аутономија не мења. Међутим,
једна промена изазива посебну пажњу и тиче се односа федерације
према аутономијама, а такође у складу са тим промена положаја Ре-
публике Србије према аутономији, односно према организацији вла-
сти и управе у аутономијама. Наиме, у складу са новом децентрали-
стичком концепцијом, која се развија почев од педесетих година,
Уставни закон из 1953. године, не само да не прецизира права и ду-
жности аутономије, него се не бави, чак ни у начелу, њеном организа-
цијом. Све што овај уставни документ садржи у погледу аутономије је-
сте што он и даље представља основни акт којим се аутономија кон-
ституише, и којим се, такође, гарантују њена аутономна права. У том
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14 "Уставни закон из 953. године и уставни закони република од исте годи-
не изражавају ове промене и нове аспекте у југословенској савезној држави која
се све више претвара у федеративну друштвено-политичку заједницу. " Јован
Ђорђевић, Уставно право, Савремена аднунистрација, Београд, 1982. , стр. 337. 



смислу Уставни закон прописује да се аутономији обезбеђују самоу-
правна права, да је највиши орган аутономне области Косова и Мето-
хије њен Обласни Народни одбор15. 

Основи организације и надлежност органа власти ове аутономне
области препуштене су уставној регулативи Републике Србије у чијем
саставу се налази. 16

"Утврђујући ову нову поставку о карактеру аутономних права,
Уставни закон од 1954. године прецизирао је основне самосталне
функције, тј. уставна права аутономије и одредио њен потпун положај
и тиме што је прецизирао и обавезе аутономије и одговарајуће одно-
се између републичких закона и прописа и покрајинских прописа, као
и између републичких државних органа и покрајинских односно об-
ласних органа". 17

ц) уставноправни положај по Уставу 
из 1963. године

Устав из 1963. године, како се тада веровало, чини још један ко-
рак, како у правцу даљег развоја система самоуправљања, тако и у по-
тврди оних трајних опредељења која су била резултат револуционар-
ног континуитета. Под тим се свакако подразумевао и развој федера-
лизма и међунационалних односа који су били обогаћени и новим
аспектима, што је нашло своје место и у уставним дефиницијама. 

"Продирање самоуправљања у све сфере друштвеног живота и ре-
ална децентрализација и деетатизација економске и политичке власти
која га је омогућила и пратила, створили су објективне услове за даље
развијање националне равноправности не само као политичко-правне
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15 Члан 3 Уставног закона о основама друштвеног и политичког уређења
ФНРЈ и савезним органима власти ("Сл. лист ФНРЈ ", бр. 3, од 4. јануара 1953.
године).

16 "Уставним законом НР Србије прописују се, у складу с начелима овог За-
кона основи организације и надлежности органа власти АП Војводине и Ауто-
номне Косовско-Метохијске Области. Аутономна покрајина и аутономна област
доносе самостално своје статуте којима, у сагласности са Уставом НР Србије,
утврђују организацију и надлежности својих органа власти. (Члан 4 Уставног за-
кона о основама друштвеног и политичког уређења ФНРЈ и савезним органима
власти, "Сл. лист ФНРЈ ", број 3, 4. јануар 1953. године ) . 

17 Јован Ђорђевић, оп. цит., стр. 67о. 



категорије, већ и као непосреднијег односа, па тиме и за даљу еволу-
цију нашег федерализма". 18

У разради основне концепције о федерализму, Устав из 1963.
године настоји да што прецизније и конкретније одреди како однос
између федерације и република, тако и да разграничи поделу одго-
ворности међу њима. Основна поставка од које је притом пошао
устав, изражена је већ у основним начелима где се истиче да "рад-
ни људи и народи Југославије остварују своја суверена права у фе-
дерацији када је то у заједничком интересу овим Уставом утврђено,
а у свим осталим односима - у социјалистичким републикама. 19

Односи у федерацији који су утемељени на поменутој концепци-
ји морали су се одразити и на уставно-правни положај територијал-
не аутономије и наћи своју институционалну разраду у одредбама
Устава Југославије, Устава СР Србије и сопственим статутима.
Истина, суштина аутономне области се не мења, па у том смислу и
даље се савезном регулативом (додуше преко Уставног суда) гаран-
тују аутономна права, али се аутономија третира више као саставни
део републике, него савезне државе, као што је то, поготово по пр-
вом уставу било. То се манифестује у одредбама савезног устава по
којима република има право да образује аутономну покрајину и то
на подручјима посебног националног састава или на подручјима с
другим особеностима. За формирање аутономије потребна је сагла-
сност становништва које живи на подручју покрајине, а аутономне
покрајине се образују уставом. 20

Поред тога, ваља напоменути, да је Уставом федерације предви-
ђено постојање само једног облика аутономије (аутономне покраји-
не) чиме се гаси како други облик који је до тада постојао (област),
тако да Аутономна област Косово и Метохија добија и формалнно-
правно статус и назив: Аутономна покрајина. Тим уставом предви-
ђена је и могућност формирања других облика ове територијалне
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18 Александар Фира, Уставно право, Привредни преглед, Београд, 1981. ,
стр. 344. 

19 Основна начела, одељак И Устава СФРЈ из 963. ("Сл. лист СФРЈ",број
4/63 од 7. априла 1963. године). 

20 Члан , став  и 2 Устава СФРЈ, "Сл. лист СФРЈ ", бр. 4 од 7. априла 1963.
године. 



заједнице. То, даље, значи, да је савезни устав дефинишући аутоно-
мију као друштвено-политичку заједницу унео у њен појам све оно
што је карактеристично за друштвено-политичку заједницу уопште,
без обзира која је од њих у питању. 21

Устав СФРЈ из 1963. године прецизира да се аутономије налазе
на подручју само једне републике и да су оне настале као резултат
одлуке највишег органа власти Србије, тј. одлуком Народне Скуп-
штине Народне Републике Србије. "У социјалистичкој Републици
Србији постоје аутономне покрајине Војводина и Косово и Метохи-
ја, које су 1945. године установљене одлуком Народне скупштине
Србије на основу изражене воље становништва тих подручја". 22

У складу са таквим приступом аутономији, логично је да је
Устав СФРЈ препустио основном правном акту НР Србије да утвр-
ди аутономна права и дужности и основна начела о организацији
аутономне покрајине Косово и Метохија.

Иако је, дакле, образовање аутономије, препуштено републици
Србији, ипак је оно условљено потврдом у Уставу Југославије. 23 Да
би оснивање или укидање аутономије било правно ваљано, оно, да-
кле, мора постати саставни део Устава Југославије, што значи да
мора бити донето у форми уставног амандмана, односно посебног
уставног закона и у сваком случају по поступку предвиђеном за
промену савезног устава. 

Из свега реченог, јасно је да су аутономне покрајине, као исто-
ријске категорије којима се уважавају пре свега етничке, али и дру-
ге особености подручја на којем су основане, остале и даље пред-
мет савезне регулативе и заштите, у мери у којој је то потребно
да се обезбеди њихово постојање (одредбе о оснивању и укидању) и
уставно-правни статус (као једног од облика друштвено-политич-
ких заједница који егзистирају у постојећем уставном систему). 

У осталим елементима, а у складу са овако утврђеним положа-
јем и карактером аутономије у тада постојећем правном и уставном
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21 "Аутономне покрајине су друштвено политичке заједнице. . . ", истиче се
у члану 2, став 2 Устава СФРЈ из 1963. године. 

22 Члан , став 3 Устава СФРЈ из 1963. године. 
23 "Оснивање или укидање аутономне покрајине ступа на снагу када се по-

тврди у Уставу Југославије " (Члан  став 2). 



систему, Аутономна покрајина Косово и Метохија је била предмет
уставног регулисања федеративне јединице Србије у чијем се саста-
ву налазила. У складу с тим Устав СР Србије регулисао је уставно-
правни положај аутономија у посебној глави. 24

д) уставноправни положај по Уставу 
из 1974. године

"Устав из 1963. године на многа питања развоја, укључив ту мо-
жда, пре свега, питање развоја федерализма и међунационалних одно-
са, није пружио трајне, па према томе ни праве одговоре.. 25

Одређене промене постојећег уставног система постају дакле ну-
жне. Институционалне форме изражавања и развијања уставног си-
стема манифестовале су се најпре кроз амандмане од 1967-1971, да би
коначно биле конституционално уобличене доношењем новог Устава
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије из 1974. године. 

Са аспекта југословенског федерализма Уставом СФРЈ из 1974.
године још једном су потврђена дотадашња основна опредељења. Ју-
гославија је и овим Уставом задржала федерализам као темељни
принцип устројства ове вишенационалне заједнице. Поред начелног
опредељења из Основних начела, Устав и у члану 1. изричито (поред
изражавања њене класно-социјалне суштине) дефинише СФРЈ као са-
везну државу, тј. као ". . . државну заједницу добровољно уједињених
и равноправних народа и њихових социјалистичких република, као и
социјалистичких аутономних покрајина Војводине и Косова, које су у
саставу Социјалистичке Републике Србије. . . ". 26

Ова дефиниција садржи одређење Југославије као државне зајед-
нице добровољно уједињених народа и њихових социјалистичких ре-
публика и аутономних покрајина чиме се желео истаћи вишенацио-
нални карактер те заједнице. Републике и покрајине су, овим Уставом,
утврђене као носиоци оригинерних овлашћења и као конститутив-
ни елемент федерације, чиме је створен један нов концепт федерали-
зма који је превазилазио традиционална схватања у пракси федерали-
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24 Уставно-правни положај аутономних покрајина регулисан је главом VI,
члановима 29-39. Устава СР Србије из 1963. године. 

25 Акександар Фира, оп. цит. , стр. 345
26 Устав СФРЈ из 1974. године. 



зма и обухватао још и низ елемента као што су: равноправност наро-
да и народности; економске односе; поделу законодавне надлежности
између федерације, република и покрајина; односе између друштвено-
политичких заједница у извршавању заједничких интереса, итд. 

Сигурно је, да овај систем односа који је, као што се види, у себи
садржао различите димензије, није могао да се изрази једноставно ни
идеално, а такође се није могао посматрати ни статички, као једном за
свагда дат. То је подразумевало, да се односи у федерацији нису мо-
гли свести на чисто механички однос делова и целине, да се није ради-
ло о класичном државном облику федерализма, већ да је било званич-
но прокламовано и политички брањено становиште да се овим уста-
вом конституишу односи интеграције и друштвеног и економског и
политичког: интеграције која се одвијала у условима добровољности и
равноправности. Било је, дакле, замишљено да се ти односи одвијају
као процеси усклађивања и усаглашавања заједничких интереса, али и
противуречности између појединачних интереса делова и целине, по-
себних и општих интереса. 

Ради остварења и оживотворења оваквог концепта заједништва,
Устав је утврдио и облике тога заједништва, елементе који га чине, као
и начин његове реализације. Било је замишљено да се остваривање тих
заједничких интереса врши не на механички начин, преко неке само-
сталне структуре, неком простом прерасподелом "власти" или слично,
већ на начин који превазилази класичну поделу власти између федера-
ције и федералних јединица. Какве је то све последице оставило на од-
носе у федерацији и на положај федералних јединица у односу на са-
везну државу посебно је питање, али на овом месту биће довољно да
се истакне да је овакво структурисање односа у федерацији имало ко-
лико посебан, толико и далекосежан одраз на уставно-правни положај
и карактер аутономија у њеном саставу који је без преседана у упоред-
ном уставном праву. 

Наиме, по Уставу СФРЈ из 1974. године конституисан је један нов
концепт територијалне аутономије, која се по својим карактери-
стикама приближила републици, са њом се готово изједначила, тво-
рећи један хибрид у коме није увек било могућно разазнати ради ли
се о федералној јединици или аутономији. Зато ћемо указати на основ-
не принципе који су карактерисали такав уставно-правни положај и
карактер аутономија који је постојао по Уставу из 1974. године. 
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Из саме уставне дефиниције аутономне покрајине којом се она,
истина, не одређује као држава, ипак се не може сасвим јасно напра-
вити дистинкција између ње и федералне јединице, посебно због чиње-
нице што се аутономија дефинише истовремено и као конститутивни
елемент федерације и као саставни део СР Србије. Ову позицију по-
крајине по којој је она истовремено била саставни део СФРЈ, а исто-
времено и СР Србије још више је компликовала чињеница да је прет-
поставка суверене надлежности била утврђена у корист покрајине. На-
име, Уставом је било предвиђено да се суверена права радних људи и
грађана, народа и народности остварују у аутономној покрајини, а да
се само онда када је то у заједничком интересу за територију целе ре-
публике (значи изузетно) та права остварују у Републици односно Фе-
дерацији. Са тих разлога и кажемо да је аутономија по Уставу из
1974. године имала један специфичан статус, посебну функцију и об-
лик који је СР Србији давао неравноправан положај са осталим феде-
ралним јединицама, јер је ову републику сводио у границе своје тзв.
уже територије, не дајући јој готово никакве компетенције на терито-
рији покрајина које су се не само понашале као суверене државе, него
су тако и функционисале. 

Многобројна уставна решења, као и практично функционисање
органа аутономије потрврђују ову констатацију, па ћемо у циљу бољег
сагледавања уставноправног положаја аутономија по Уставу СФРЈ из
1974. године указати на нека од њих. 

Ако се пође од теоријског одређења државности чланица федера-
ције уопште, може се констатовати да федералне јединице, иако се не
ретко називају државама, ипак не испуњавају у потпуности све оне
критеријуме који су потребни да би могле да стекну својства државе.
Наиме, оне у првом реду не врше самостално све функције, па стога
нису ни суверене, немају, дакле, сувереност као иманентно својство
сваке државности, јер су део своје суверености пренеле на федерацију.
То је, поред осталог, основни разлог што федералне јединице не могу
ни бити државе у правом смислу те речи. 27
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27 ". . . ипак се, мање више, може рећи да су државне функције све оне функ-
ције које државу чине државом, тј. сувереном органзацијом. А то, конкретније
значи да у свим врстама државне делатности највишу власт мора да има држа-
ва, да њу она не може делити ни с ким. Практично, то значи да ни једно јавно
лице ниже од државе, (децентрализована јединица) не може суверено, тј. конач-
но да врши власт, односно има надлежности. Свака њена надлежност у било којој



Ако ни једна федерална јединица не може у пуном смислу речи би-
ти држава, утолико мање то својство може припадати аутономији тј.
територијалној заједници која се налази у оквиру федералне јединице.
Међутим, Устав СФРЈ из 1974. године дефинишући основе за разгра-
ничење између Федерације и федералних јединица, као и између репу-
блика и аутономиних покрајина, на тај начин је детерминисао и устав-
но-правни положај СР Србије у федерацији и прејудицирао нека бит-
на питања не само статуса ове републике, него и надлежности и овла-
шћења њених органа у свим областима друштвеног живота. 

Анализом уставноправног положаја СР Србије према Уставу
СФРЈ из 1974. године недвосмислено се долази до закључка да она ни-
је била равноправна са осталин републикама, јер је савезним уставом
њој једино одређено да у свом саставу има аутономне покрајине, које
свакако, а посебно према поменутом уставу ограничавају њена суве-
рена права на целој њеној територији. 28

То значи да је савезни Устав, поред ограничења вршења одређе-
них права која су се односила и на остале федералне јединце, Србији
наметнуо и додатна ограничења и обавезе, које су још више потенци-
рале њену неравноправност са осталим републикама у оквиру тада по-
тојеће југословенске федерације. 
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области, односно врсти надлежности мора да подлеже, у већој или мањој мери,
држави, тј. њеној суверености. Не би смела ниједна надлежност нижих јавних ли-
ца да буде апсолутно слободна, суверена у односу на државу. . . . Држава, дакле,
може на нижа јавна лица, односно власти пренети веома значајне надлежности,
али ако хоће да она буде једина, јединствена суверена држава, она мора задржа-
ти ипак врховне надлежности и вршити контролу аката нижих јединица на које
је пренела део своје надлежности ". Радомир Лукић, у чланку Остваривање
функција СР Србије као државе, Правни живот, бр. 5-6/88, стр. 929. 

28 Тако, академик Миодраг Јовичић истиче: "Најпре, равноправност СР Ср-
бије доведена је у питање већ у члановима  и 2 Устава СФРЈ. У оба члана је на-
ведено да СФРЈ образују, односно сачињавају, поред социјалистичких републи-
ка, и социјалистичке аутономне покрајине Војводина и Косово 'које су у саставу
СР Србије'. За разлику од осталих република у чију се територијалну организа-
цију савезни Устав не упушта, овим уставом је СР Србији наметнута обавеза да
у свом саставу има две аутономне покрајине. Према томе, њена слобода самоор-
ганизовања је битно смањена, тако да она очигледно, није равноправна са дру-
гим републикама. Или другим речима, СР Србија је мање држава од осталих ре-
публика ". Миодраг Јовичић, у чланку Неравноправност СР Србије са осталим
републикама, Правни живот, бр. 5-6/88, стр. 935. 



То ограничење се најпре огледало у чињеници да су аутономне по-
крајине на својој територији имале уставотворну власт. 

Наиме, аутономне покрајине имале су право да доносе своје соп-
ствене уставе, којима су, као највишим правним актима, регулисале
наважнија питања свог статуса и надлежности. Ако се зна да аутоно-
мије нису државе, па према томе немају ни право на сувереност, онда
се с правом постављало питање карактера и домашаја њихових уста-
ва. 29

Ово тим пре, што покрајински устави нису морали бити сагласни
Уставу СР Србије, него само нису могли бити у супротности са Уста-
вом СР Србије. 30

Поред тога, није био регулисан ни поступак око отклањања евен-
туалних супротности републичког и покрајинског устава, па су се
практично ове одредбе о обавези устава аутономних покрајина да не
сме бити у супротности са републичким уставом сводиле на пуку де-
кларацију, јер нису били успостављени правни механизми ни средства
за превазилажење могућих супротности. 31
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29 "Социјалистичке аутономне покрајине у нашем савременом уставном и
друштвено-политичком систему нису успостављене као државне творевине, па то
својство и немају, а теоријски гледано, аутономне јединице у једном децентрали-
зованом уређењу својство државе и не могу да имају, јер ако би то својство сте-
кле, онда не би биле аутономне јединице. Према томе, покрајине нису суверене,
па не могу ни имати право да успостављају сопствени уставни систем, као ни
правни поредак, права и слободе и сл. Уставни систем и правни поредак покра-
јина су делови уставног система и правног поретка државе у чијем саставу се на-
лазе, а то је СР Србија, а преко ње и СФРЈ. То онда јасно говори у прилог за-
кључка да покрајине не могу имати устав као леx супериор. Покрајина као вр-
ста аутономије може имати статут или неки други сличан акт, као свој основни
акт. Давање покрајини права да доноси свој устав је очигледно ствар политичког
опредељења и волунтаризма, а не уставноправног и теоријског резона ". Павле
Николић, у чланку Прилог питању односа Устава СР Србије и устава покра-
јина, Анали Правног факултета у Београду, бр. 4/88, стр. 459. 

30 Члан 226 Устава СР Србије из 1974. године. 
31 Истина, Устав СР Србије у члану 402 прописивао је да Уставни суд даје

мишљење Скупштини СР Србије о томе да ли је покрајински устав у супротно-
сти са Уставом СР Србије. Међутим, то мишљење је било без икаквог фактичког
значаја, јер није имало обавезну снагу и уопште није могло утицати на устав по-
крајине који је био у супротности са републичким уставом. 



На тај начин, овакво успостављени односи између покрајинских
устава и устава федералне јединице у чијем саставу су се оне налази-
ле, омогућавао је покрајинама чак да проширују своју институционал-
ну самоорганизованост јер их ништа није обавезивало да донесу уста-
ве који би морали бити у сагласности са Уставом СР Србије. 

О обиму уставотворне власти аутономних покрајина према уста-
вотворној власти републике сведочи својеврсан поступак доношења и
промене, како Устава СФРЈ, тако и републичког устава. Наиме, пре-
ма Уставу СФРЈ (последња алинеја преамбуле Устава СФРЈ из 1974.
године) да би могао да се донесе Устав СФРЈ била је потребна сагла-
сност скупштина свих република и обе аутономне покрајине. На тај
начин некритички је проширен уставни легалитет субјеката федерали-
зма на политичко-територијалне заједнице које никако не могу имати
статус конститутивних елемената федерализма, што је у крајњој лини-
ји водило решењима која су у својој основи имала пре политичко во-
лунтаристички, него уставно-правни приступ и резон. И према Уставу
СР Србије из 1974. године о промени тога устава одлучује Скупшти-
на СР Србије, а ако се промена односи на питања од интереса за Ре-
публику као целину, онда се тражи и сагласност покрајинских скуп-
штина. На тај начин, покрајинама је практично дато право вета, јер су
оне могле својом сагласношћу односно ускраћивањем те сагласности
да спрече промену републичког устава. С друге стране, на доношење
устава покрајин Косово, Србија-република у чијем саставу су се оне
налазила, није имала никаквог утицаја, макар он не био сагласан ре-
публичком уставу. 

На тај начин створени су односи између целине (СР Србије) и де-
ла те државе (њене покрајине) који се нису заснивали на надређености
и подређености, па је то одсуство хијерахије имало реперкусије на све
остале односе, подразумевајући ту и односе у законодавној, извршној,
управној, судској сфери, као и између њихових правних аката. 

Дакле, сви остали односи између аутономија и републике, пред-
стављали су логичну консеквенцу овако уређеног уставноправног ста-
туса СР Србије у оквиру тада постојеће СФРЈ. Они су се манифесто-
вали на различите начине. Тако се и у погледу представљања по Уста-
ву СФРЈ из 1974. године одступило од опште усвојене теоријске пре-
мисе, али и од праксе у већини федерација, да у федералним органи-
ма могу бити директно заступљене само федералне јединице, али не и
ниже јединице од њих. Наиме, према одредбама поменутог устава по-
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крајине су биле представљене у савезним органима директно и покра-
јински органи су преко својих делегација учествовали у вршењу уста-
вотворне и дела законодавне и извршне функције федерације, при че-
му се примењивало чак и начело једногласности (консенсуса). 32

Савезним Уставом такође је био одређен однос законодавних над-
лежности између републичких и покрајинских органа. Наиме, у по-
гледу законодавних овлашћења била је прописана претпоставка зако-
нодавне надлежности у корист покрајина. То је довело до успоставља-
ња три врсте републичких закона, док су саме покрајине, такође има-
ле и своје законе. Чак ни у сфери оних надлежности које су биле од
заједничког интереса за територију целе републике, није се могла по-
стићи сагласност око прецизирања који су то заједнички интереси, та-
ко да је то питање било предмет спорења између републике и њених
све више осамостаљених и практично самосталних делова. 

е) уставноправни положај по Уставу СР Србије 
из 1990. године

На неодрживост статуса Аутономне покрајине Косова који је ина-
угурисан Уставом СФРЈ из 1974. године указивала су не само устав-
ноправна решења која није познавао ни један правни систем на свету,
него и пракса њеног функционисања. То се посебно манифестовало у
сфери вршења суверених права где се положај Покрајина у потпуно-
сти изједначавао са статусом федералних јединица. Штавише, компе-
тенције СР Србије, федералне јединице у чијем саставу се налазило
Косово, протезале су се само на подручју тзв. уже Србије, тј. терито-
рије ван оквира Покрајине. Таква ситуација доводила је, између оста-
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32 ". . . Али, поред совјетске федерације, наша федерација је једина у свету у
којој су у федералним органима непосредно као такве представљене и политич-
ко-територијалне јединице ниже од федералних јединица. У нас су то аутономне
покрајине, које су у федерацији представљене независно од СР Србије и које као
самостална делегација или преко одговарајућих својих органа учествују у врше-
њу уставотворне, дела законодавне и дела извршне функције у федерацији на на-
челу једногласности. Дакле, оне су ту потпуно изједначене с Републиком у чијем
су саставу, односно, тада је та Република сведена на део који је 'ван' покрајина
". Ратко Марковић, у чланку: Специфичности уставноправног положаја СР
Србије као федералне јединице, Анали Правног факултета у Београду, бр. 4/88,
стр. 465. 



лог, до блокаде система и до немогућности доношења одлука у свим
областима значајним за функционисање СР Србије. 

Као резултат одређених теоријских настојања, али и измењене по-
литичке стварности, доносе се 1989. године амандмани на Устав СР
Србије од 1974. године, којима се на друкчији начин регулише статус
Покрајине Косово и њене надлежности у оквиру уставно-правног по-
ложаја СР Србије као федералне јединице у чијем саставу постоје. 

На тај начин амандманима IX до XLI успостављено је једно стање
које је било нарушено доношењем Устава СФРЈ из 1974. године. На-
име, поменутим изменама Устава СР Србије из 1989. године, СР Ср-
бија је уставно конституисана као јединствена државна заједница са
прерогативима власти на целој својој територији, самим тим и на под-
ручју АП Косово. То значи да је ова Покрајина сведене на статус је-
динце у саставу СР Србије и да су најзначајније државне функције би-
ле поново успостављене на нивоу федералне јединице као целине. Та-
ко је уместо три одвојена и засебна уставна система , успостављена је-
динствена државност Србије у којој су државне компетенције поно-
во "враћене" Републици, чиме је она постала равноправна са осталим
федералним јединицама, што је иначе било утврђено све време и саве-
зним уставом. 

Мада је уставни положај аутономије Косово требао бити регули-
сан на новим основама и одредбама Устава СФРЈ из 1974. године (на
основама амандмана који су били припремљени) или, пак, на основу
потпуно новог устава, није се могло наћи заједничко решење готово
ни за једно питање на нивоу Федерације, па самим тим ни за аутоно-
мију. С друге стране, измењени политички и економски односи "дик-
тирали" су потребу Србији, републици у чијим оквирима су се нала-
зила Аутономна Покрајина Косово да самостално, тј. својим уставом
на нов начин одреди положај тог специфичног облика територијалног
организовања у нас. 

Наиме, од доношења Устава СФРЈ из 1974. године, СР Србија би-
ла је лишена многих државних функција које су остале чланице југо-
словенске федерације имале. Тако она није имала ни основне преро-
гативе државне власти на целој својој територији, него су готово све
функције власти на подручју аутономија вршили покрајински органи.
Покрајина је имала свој устав и своје законодавство, она је била су-
бјект међународног права, вршила је важне државне послове (служба
безбедности, народна одбрана, итд). Ни у сфери судске власти Репу-
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блика није одлучивала у крајњој инстанци, него је задњу реч имао Вр-
ховни суд Покрајине, без могућности републичког Врховног суда да
утиче на донете одлуке. Такође ни у сфери извршења прописа и при-
мене закона од стране управне власти није било другојачије. Једном
речи, уставни положај СР Србије не само да није обезбеђивао њену
равноправност са осталим федералним јединицама у оквиру тада по-
стојеће југословенске федерације, него је покрајини омогућавао супер-
иорни положај у односу на државу у чијем саставу се налазила. 

Уставна позиција тадашње СР Србије, политичке, економске и
уопште друштвене прилике, налагале су, дакле, Републици да донесе
свој устав којим би се превазишла апсурдна ситуација у којој се она
налазила од доношења Устава СФРЈ из 1974. године. 

ф) уставноправни положај по Уставу СР Југославије 
из 1992. године

У моменту доношења свога устава (Устав СР Србије донет је 1990.
године) још је постојала Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, па је СР Србија, као федерална јединице тада постојеће феде-
рације морала да води рачуна да, поред осталог, и своју организацију
устроји према постојећој државној организацији. Пошто је веома бр-
зо, услед познатих догађаја, престала да постоји СФР Југославија и
потом створена Савезна Република Југославија, састављена од две
(уместо дотадашњих шест) федералних јединица, то је Устав те нове
државе донет 1992. године, између осталог на новим основама уредио
друштвену стварност. 

Једна од основних новина која је уведена тим уставом односи се
на напуштање дотадашњег принципа скупштинске организације вла-
сти и увођење парламентарне демократије. Република Србија, требала
је и формално-правно да постојећи политички и правни систем ускла-
ди са Уставом Федерације донетим 1992. године. Међутим, догађаји
су се одвијали великом брзином, земљу је захватила политичка, еко-
номска и уопште друштвена криза, уведене су јој санкције, беснели су
ратови на простору некадашње заједничке државе и најзад извршена
је оружана агресија на СР Југославију 1999. године. Сви ти догађаји
ставили су у други план усклађивање републичког устава са савезним
и доношење других прописа којима би се политички и правни систем
чланица нове државе хармонизовали односно довели у склад са саве-
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зним. На тај начин Република Србија није никада ускладила свој
Устав донет 1990. године са Уставом СР Југославије из 1992. године.

На тај начин политички и правни поредак Републике Србије уре-
ђен је и одређен њеним уставом из 1990. године, па је првенствено тим
основним документом уређено и питање статуса АП Косово.

г) уставноправни положај по Уставној повељи државне
заједнице Србија и Црна Гора 2003. године

Док је процес усклађивања између тада постојећих федеративних
јединица у оквиру Савезне Републике Југославије са Уставом те држа-
ве из 1992. године трајао и није још ни био завршен, конституисана је
државна заједница Србија и Црна Гора на новим основама који су
утемељени најпре на основу једног документа који су потписали пред-
ставници те две, до тада федералне јединице тзв. Београдском спора-
зуму, а потом на основу Уставне повеље државне заједнице Србија и
Црна Гора. После усвајања поменуте Повеље и у потпуности измење-
ног статуса држава чланица, није постојала ни потреба ни могућност
да се политички и правни поредак Републике Србије усклађује са са-
везним, јер он више није ни постојао. 

У оквиру анализе друштвеног система Републике Србије који је из-
мењен како доношењем новог устава из 1990. године, тако и проме-
ном околности унутар дотадашње федеративене заједнице, треба на-
поменути да су се десиле радикалне промене које су битно утицале и
на садашњи статус Републике Србије и то како на унутрашњем плану,
тако и у односу на њен међународноправни положај и однос према
другим земљама. 

Наиме, на подручју некадашње Југославије десиле су се не само
крупне, него и драматичне промене. У процесу сецесије појединих репу-
блика, које су биле потпомогнуте међународним субјектима и њиховим
интересима, Југославија је разбијена као федеративна заједница и на том
подручју конституисане су нове, међународно признате суверене државе. 

Две преостале федералне јединице некадашње СФРЈ Србија и Цр-
на Гора) конституисале су Савезну Републику Југославију. Ни ова др-
жава конституисана 1992. године није била дугог века. Док је процес
хармонизације и усклађивања односа између две чланице југословен-
ске федерације у оквиру СР Југославије још трајао и док ни остали
процеси нису били завршени, конституисана је нова творевина, тј. др-
жавна заједница Србија и Црна Гора 2003. године. Та заједница је на
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новим основама уредила односе две некадашње чланице федеративне
заједнице.Уставна повеља која представља основни акт те државне за-
једнице је била у ствари политички и правни дериват Споразума о
принципа или прецизније тзв. Београдског споразума о полазним
основама за преуређење односа Србије и Црне Горе који је настао као
једна врста компромисног решења између највиших представника
власти Србије и Црне Горе уз учешће представника међународне за-
једнице или прецизније представника Европске Уније. 

Пошто је на основу Уставне повеље инаугурисана једна врста за-
једнице између Србије и Црне Горе, веома специфична и без примера у
упоредноправној теорији и пракси, а пре свега нефункционална, од са-
мог почетка су били мали изгледи да она и опстане. Поред тога, њено
постојање је било орочено на три године, после чега је свака од две чла-
нице могла да преиспита оправданост опстанка у оквиру државне зајед-
нице. Црна Гора је то право искористила, организовала референдум и
констиуисала се као независна држаава. На основу Уставне повеље Ср-
бија је наставила континуитет државне заједнице, али сада као само-
стална и независна држава и то почев од 21. маја 2006 године. То зна-
чи да је Србија и правно и фактички обновила свој државноправни су-
веренитет који је добровољно унела у заједничку државу 1918.године. 

х) садашњи уставноправни статус

Данашњи статус Републике Србије карактерише неколико елемена-
та који у великој мери условљавају њен однос према другим државама,
али истовремено утичу и на њена опредељења према даљим путевима
њеног развоја. 

Једно од тих питања је и статус Косова и Метохије, као подручја ко-
је данас има специфичан статус и од чијег решења у великој мери зави-
си будући положај Републике Србије и на унутрашњем и на међународ-
ном плану. Наиме, у саставу Републике Србије постоји и аутономна по-
крајина - Косово и Метохија. Мада је ова покрајина имала посебан по-
ложај и до 1999. године,33 доношењем Резолуције Савета безбедности
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33 Ово је била последица посебних околности које су довеле до суспендова-
ња свих органа Покрајине (Закон о поступању републичких органа у посебним
околностима из 1990 године, затим Одлука о утврђивању да су настале посебне
околности на територији Косова, такође из 1990.године, као и Закон о престан-
ку рада Скупштине и Извршног већа САП Косово из 1990.године).



Уједињених Нација број 1244 од 10. јуна 1999. године, до тада постоје-
ћи поредак стављен је ван снаге, а поменутим међународним актом ова
аутономна покрајина стављана је под међународну контролу и изузета
из правног система наше земље. 

Наиме, Савет безбедности је у уводном делу поменуте резолуције
образлажући потребу њеног доношења истакао да се Резолуција 1244
доноси..." имајући у виду принципе и циљеве Повеље Уједињених наци-
ја и посебно одговорност Савета безбедности за очување међународног
мира и безбедности и одлучан да реши озбиљну хуманитарну ситуаци-
ју на Косову и Савезној Републици Југославији и осигура безбедан и
слободан повратак свих избеглица и расељених лица њиховим домови-
ма и поново потврђујући право свих избеглица и расељених лица да се
врате својим домовима у безбедности...". При томе је Савет безбедно-
сти поново потврдио приврженост свих држава чланица суверенитету и
територијалном интегритету СР Југославије (тадашње савезне државе:
аутори) и других држава региона како је наведено у Хелсиншком доку-
менту и анаксу 2 овој Резолуцији. Пошто је у време када је Резолуција
доношена Савет безбедности проценио да ситуација у региону предста-
вља и даље претњу међународном миру и безбедности, то се он позвао
и на Главу VII Повеље Уједињених нација са образложењем да је одлу-
чан да обезбеди сигурност и безбедност међународног особља и спрово-
ђења обавеза које проистичу из ове Резолуције од стране свих на које се
она односи. 

У складу са наведеним принципима, Резолуција предвиђа читав низ
мера које ће допринети њиховом конкретизовању. Тако је предвиђено
да СР Југославија започне и оконча повлачење у фазама са Косова свих
војних, полицијских и паравојних снага, што је и урађено у остављеном
року, који је био веома кратак (седам дана за окончање повлачења и по-
влачење оружја за ваздушну одбрану 25 км изван зоне безбедности у
оквиру 48 сати). Истина, предвиђен је повратак договореном броју ју-
гословенског и српског војног и полицијског особља ради обављања од-
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34 Према Анексу 2 предвиђено је да ће након повлачења..."договореном
броју југословенског и српског особља бити дозвољено да се врати и обавља сле-
деће функције: . везу са међународном цивилном мисијом и међународним без-
бедносним присуством; 2. обезбеђење (чишћење) минских поља; 3. одржавање
присуства на местима српске културне баштине; 4.одржавање присуства на глав-
ним граничним прелазима. (Тачка 6 Анекса 2 резолуције 244 Савета безбедно-
сти Уједињених Нација).



ређених дужности.34 Међутим, тај број је више симболичан и "биће
ограничен на мали договорени број (стотине, не хиљаде)". 

Резолуцијом је предвиђено распоређивање цивилног и безбедносног
присуства на Косову под покровитељством Уједнињених нација са од-
говарајућим особљем и опремом и именовањем специјалног представ-
ника који има задатак да контролише имплеметацију цивилног прису-
ства и " врши координацију са међународним безбедносним прису-
ством како би се обезбедило да оба присуства раде у правцу истих ци-
љева и да се међусобно помажу".35

Привремена управа на овом подручју успостављена је од стране
Уједињених нација ради унапређења успостављања, до коначног реше-
ња, суштинске аутономије и самоуправе на Косову.36 Она такође има
право на обављање основних цивилно-управних функција тамо где је и
колико је то потребно, као и на организовање и надгледање развоја при-
времених институција за демократску и аутономну самоуправу, до ко-
начног политичког решења, укључујући ту и одржавање избора. Осим
тога, привремена управа је задужена и за преношење, у складу са успо-
стављањем привремених институција, својих административних задата-
ка, као и за надгледање и подржавање и учвршћивање локалних привре-
мених институција Косова и других активности које су усмерене у прав-
цу грађења мира. 

Према тачки 11 алинеји 5 цивилно присуство има задатак да олак-
ша политичке процесе чији је циљ дефинисање будућег статуса Косова,
узимајући у обзир споразуме из Рамбујеа, као и, у коначној фази над-
гледање преноса власти са привремених институција Косова на инсти-
туције које ће бити успостављене у складу са политичким решењем. 

Надлежности УМНИКА се протежу и на давање подршке рекон-
струкцији кључних објеката инфраструктуре и другој економској ре-
конструкцији; као и на подршку сарадњи са међународним хуманитар-
ним организацијама и хуманитарној помоћи унесрећенима. И најзад,
једна од значајних надлежности међународног цивилног присуства на
Косову односи се на одржавање цивилног реда и закона, укључујући ус-
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35 Тачка 6 Резолуције 244.
36 По Анексу  усвојени су општи принципи о политичком решењу кризе ко-

ји између осталог обезбеђују "Политички процес ка успостављању споразума о
привременом политичком оквиру, који ће обезбедити суштинску самоуправу на
Косову, узимајући у потпуности у обзир споразуме из Рамбујеа и принципе су-
верености и територијалног интегритета СР Југославије и других земаља у реги-
ону...".



постављање снага локалне полиције. До тада ће те послове обављати
снаге међународног полицијског особља које ће радити на Косову. 

Посебна пажња посвећена је заштити и унапређењу људских права,
па је у том циљу на Косову уведен односно успостављен омбудсман, тј
заштитник права грађана. 

И на крају цивилна управа има задатак да осигура безбедан и нео-
метан повратак свих избеглица и расељених лица у њихове домове на
Косову. 

Цивилна управа позната под називом УМНИК (Унитед Натионс
Миссион ин Косово) обављала је у почеку све наведене пословима са-
ма, да би током времена одређене функције пренела на привремене ко-
совске органе који су у међувремену формирани.37

С друге стране међународно безбедносно присуство на Косову (тзв.
КФОР - Косово Форце) има такође одређене надлежности. Ове надле-
жности су се у време распоређивања безбедносних снага на Косову по-
себно испољавале у одвраћању од обнове непријатељства, одржавању и
према потреби наметању прекида ватре, као и обезбеђењу повлачења
(тада) и спречавању повратка на Косово снага савезне и републичке вој-
ске, полиције и паравојних јединица, осим у случајевима који су пред-
виђени већ наведеним условима (и онда и данас). У надлежности ових
снага је и демилитаризација Ослободилачке војске Косова (ОВК) и дру-
гих наоружаних група косовских Албанаца.38

Задатак КФОРА састоји се и у успостављању безбедносног окруже-
ња у коме избеглице и расељена лица могу да се врате својим кућама у
безбедности и у коме УМНИК и привремене косовске институције мо-
гу неометано да функционишу. У почетку је КФОР био задужен за оси-
гурање јавне безбедности, док тај посао на себе нису преузеле полициј-
ске снаге. 
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37 Те надлежности пренете су на привремене косовске органе најпре Уред-
бом о самоуправљању општина на Косову, Уредба УМНИК-а број 2000/45 од
.августа 2000.године, а касније такође уредбом истог органа из 200.године по-
знате као Устани оквир за привремену управу за Косово, Уредба број 200/9 од
9 маја 200.године, другим бројним прописима.

38 Резолуција захтева од ОВК и других наоружаних група косовских Алба-
наца да одмах прекину са свим офанзивним акцијама и да се повинују захтеви-
ма за демилитаризацију како то тражи шеф међународног цивилног присуства,
у консултацијама са специјалним представником генералног секретара (тачка 5
Резолуције 244).



Према Резолуцији 1244 УМНИК и КФОР међусобно сарађују и ко-
ординирају свој рад, а ту сарадњу обезбеђују безбедносне снаге. И нај-
зад, ове снаге обављају дужност надгледања границе и врше заштиту и
слободу кретања за себе, за припаднике УМНИКА, као и за друге ме-
ђународне организације. 

Иако је од стављања ове територијалне аутономије под привремену
администрацију Уједињених нација (и војну управу) које је образлагано
омогућавањем народу Косова да ужива суштинску аутономију у окви-
ру СР Југославије и обезбеђењем услова за нормалан и миран живот
свих становника Косова, прошло више од осам година, коначни статус
овог подручја није решен упркос томе што Резолуција 1244 предвиђа
такву могућност. Најпре се чекало испуњење одређених међународних
стандарда који би омогућили суживот различитих етничких заједница
на овом простору, али је испуњење тих услова, како се чини, још увек
доста далеко. После тога се пришло убрзаним темпом на покушај реше-
ња статуса тог дела Републике Србије преговорима између Републике
Србије и привремених органа власти Косова и Метохије које сачињава-
ју представници већинске заједнице-Албанци, уз посредовање међуна-
родне заједнице. Ти преговори нису дали никакве конкретне помаке,
побољшања, а још мање решења, углавном због опструкције Косовских
Албанаца који су инсистирали једино на независности Косова. 

***

У међувремену, Србија је као независна држава донела свој устав
2006. године. У преамбули тога документа наведено је да су су грађани
Србије на референдуму "полазећи од државне традиције српског наро-
да и равноправности свих грађана и етничких заједница у Србији, пола-
зећи да је Покрајина Косово и Метохија саставни део територије Срби-
је, да има положај суштинске аутономије у оквиру суверене државе Ср-
бије и да из таквог положаја Покрајине Косово и Метохија следе устав-
не обавезе свих државних органа да заступају и штите државне интере-
се Србије на Косову и Метохији у свим унутрашњим и спољним поли-
тичким односима", донели Устав Србије. Поред тога, у Посебном делу,
у глави посвећеној Територијалном уређењу, прописан је статус ове
аутономије, појам, оснивање и територија, као и њене надлежности. Ме-
ђутим, то није ништа вредело, јер је Косово једнострано прогласило не-
зависност 17. фебруара 2008. године, па је тако уставноправни положај
ове аутономије и даље сасвим неизвесан. Једнострано проглашење не
може трајно решити статус Косова и Метохије из више разлога. Најпре
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због тога, што не постоји одговарајућа одлука Уједнињених нација о
проглашењу независне државе, јер се за такву одлуку мора тражити са-
гласност државе Србије у оквиру које се ова аутономија налази. Ни то
што су је поједине земље признале, у основи не мења ову чињеницу. На-
име, Косово и Метохија не може постати чланица Уједињених нација,
а ни многобројних других међународних организација. Другим речима,
са аспекта међународног права ради се о нелегалној држави, а чак и са
становиштва самих Албанаца са Косова и Метохије о крњој суверено-
сти којој недостају овлашћења међународног капацитета. Са станови-
шта државе Србије реч је насилном отимању дела суверене територије,
па ће сви правни, политички и други аргументи ове државе биће усме-
рени на поништење одлуке о проглашењу Косова и Метохије за само-
сталну државу. Пошто ће настојање одређеног броја, посебно Западних
земаља, бити усмерено на признање фактичког стања, макар као стања
свршеног чина, онда се и у светлу тога може предвидети веома дуга и те-
шка "борба" за одређивање коначног уставноправног статуса овог под-
ручја. 

Prof. Miodrag Savović, PhD
High medical school of professional studies, Belgrade

Dragan Prlja, PhD
Institute of comparative law, Belgrade

HISTORICAL CAUSES OF ESTABLISHING 
THE AUTONOMOUS REGION OF KOSOVO

AND METOHIA AND ITS CONSTITUTIONAL 
AND LEGAL DEVELOPMENT

The autonomy of Kosovo and Metohia has been existing within the
Republic of Serbia for six decades. The roots of establishing this Region
can be found in historical, economical, rational, generally traditional
and other characteristics of this region as well as in different political
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and ideological combinations of political movements but in the first pla-
ce in the communist party. So ones having been established, this auto-
nomy has had its developing path that has influenced its constitutional
and legal transformation.The constitutional and legal state of the Auto-
nomous Region of Kosovo and Metohia has on the other hand shared
the destiny of constitutional and legal development of the former Yugo-
slav Federation and The Republic of Serbia, being a member of this Fe-
deration within which was also this autonomy.In particular periods of
time when the central power has grown, the role of the Federation units
and so also of the Autonomy has weakened.. In ther periods of time be-
ing characterized by its decentralization process, the constitutional and
legal position of the Autonomous Region of Kosovo and Metohia has
strengthened. According to the Constitution of 1974 the autonomy was
not only equalized with the federal unit in the frame of which it has exi-
sted , but has had a superior position in many authorities. This has ca-
used different tensions which has lead in some periods of time to suspen-
sion of these competences up to proclaiming the state of emergency and
even the military regime. There have been also armed conflicts and the
international community has intervened drastically punishing The Re-
public of Serbia in the frame of which this Region exists, by military in-
tervention, i.e. bombardment. After that, in 1999 this Region has been
put under the jurisdiction of the international forces till the final solu-
tion to its status is found. As, due to unwillingness to negotiate of the
representatives of the Albanians from Kosovo and Metohia, the at-
tempts to come to a compromising solution have failed. The Albanian
party has proclaimed the onesided independence of this Region. Though
some countries have recognized Kosovo and Metohia as independent
state, its status is still uncertain, as it has not been recognized by the Uni-
ted nations and cannot become a member of other international organi-
zations. On the other hand this onesided secession has not been recog-
nized by The Republic of Serbia which does not agree with the separa-
tion of its own territory.

KEY WORDS: autonomy of Kosovo and Metohia; historical cha-
racteristics; constitutional and legal state
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Институт за упоредно право, Београд

ОСТВАРИВАЊЕ ИМОВИНСКИХ ПРАВА 
ФИЗИЧКИХ ЛИЦА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА 

НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ (ПРАВО 
НА ПОВРАЋАЈ ИМОВИНЕ)

У овом раду аутор се бави питањем остваривања имовин-
ских права физичких лица на непокретну имовину на Косову и Ме-
тохији, које побуђује интересовање стручне јавности не само због
тога што је недовољно истражено у домаћој литератури, већ и
по сепцифичном начину његовог решавања. 

Земља и својинска права на имовину су често била повод за
многе тешке конфликте на том подручју, који се, због неповерења
великог броја грађана у локалне судове, нису пред њима редовно ре-
шавали. Када је, након интервенције НАТО, међународна мисија
успоставила цивилну управу на Косову и преузела надлежност за
решавање дела ових питања на себе, ни тада није дошло до зна-
чајног побољшања кредибилитета институција које су се овим
проблемима бавиле. Разлоге зашто је то тако треба тражити у
начину на који се та питања решавају, чему је посвећен претежан
део овог рада. 

Прописи које доноси међународна мисија у области имовин-
ских права грађана на непокретну имовину на Косову, у складу са
њеним мандатом, треба да допринесу обезбеђењу услова за сигу-
ран и неометан повратак избеглих и прогнаних у своје домове. Од
пресудне важности за повратак ових лица је питање надокнаде
штете за њихову оштећену или уништену непокретну имовину,
које тим прописима није уређено. Препуштање ових захтева на
решавање локалним судовима не може, у постојећим условима,
донети резултате, па је очигледно због чега се међународна миси-
ја, на овом плану, не може оценити успешном.
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С друге стране, и Република Србија, чији прописи се не приме-
њују у пуном обиму на Косову и Метохији, упркос томе мора ула-
гати напоре за стварање бољих услова за решавање проблема ње-
них грађана који имају потраживања према непокретној имовини
на Косову, у мери у којој је то могуће.

Кључне речи: права на непокретностима, поврећај имовине;
међународна мисија, Косово и Метохија 

УВОД

Право на имовину је неприкосновено. Оно је загарантовано Оп-
штом декларацијом о правима човека, која је прокламована и усвојена
од стране УН-а још 1948. године.1 Њега нико не може да укине, нити се
оно доводи у питање у упоредном праву, због чега и право на повраћај
одузете имовине не може бити спорно. 

Међутим, у пракси се ово правило не поштује увек, чему могу допри-
нети различите околности. На Косову и Метохији су, поготову, такве
околности присутне дуже времена, због чега се спорови о имовинским
правима на непокретну имовину сматрају међу најсложенијим и најосе-
тљивијим. Томе је понајвише допринело то што је ова имовина често
уништена, много је нелегално запоседнутих кућа и станова, евиденција о
правима на непокретностима није брижљиво вођена, бројни су уговори
о промени власничких и других имовинских права на некретнинама за-
кључени под притиском, не постоји континуитет у вођењу документаци-
је, и др.

Оно што додатно компликује решавање имовинскоправних спорова
физичких лица поводом непокретности на Косову и Метохији је посто-
јање комплексног и сложеног правног оквира који уређује та питања, ус-
постављеног по доласку привремене административне мисије Уједиње-
них Нација на Косову, на основу Резолуције Савета безбедности Уједи-
њених Нација 1244.

1. ИЗВОРИ ПРАВА

По окончању војне интервенције НАТО и повлачења југословенских
војних и полицијских снага, Резолуцијом Савета безбедности Уједиње-
них Нација 1244 од 10. јуна 1999. године, на Косово и Метохију је по-
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слата Привремена административна мисија Уједињених нација (УН-
МИК)2 на челу се Специјалним изаслаником Генералног секретара УН-
а. Истом Резолуцијом УНМИК је добио овлашћења да, у циљу устано-
вљења мисије, доноси уредбе са законском снагом и друге помоћне прав-
не инстурменте, као и да припрема текстове прописа које ће доносити
надлежни законодавни орган, изабран у складу са постигнутим политич-
ким споразумом.

Одмах по преузимању функције, Специјални изасланик је донео
Уредбу, Уредба бр. 1999/13, којом је целокупна законодавна и извршна
власт поверена УНМИК-у, укључујући и управљање судством (члан 1).
Чланом 3. Уредбе предвиђено је да се прописи који су били на снази на
Косову на дан 24. марта 1999. године и даље примењују, све дотле док
нису у супротности са међународно признатим стандардима о људским
правима,4 испуњењем мисије УНМИК-а у складу са Резолуцијом 1244,
или са постојећим уредбама и другим актима које донесе УНМИК. Чла-
ном 6. УНМИК-у је поверено управљање државном имовином на тери-
торији Косова, како покретном тако и непокретном, укључујући новац и
банковне рачуне који су у власништву Републике Србије или Југослави-
је, или било којег њиховог органа а налазе се на територији Косова.

Већ у децембру месецу 1999. године ова уредба је била измењена5 и
новом регулативом је било предвиђено да су на Косову, поред уредби
УНМИК-а, на снази и прописи који су важили на дан 22. марта 1989.
године, уместо 24. марта 1999. године, како је то првобитно било пред-
виђено.6 У случају неслагања предност имају уредбе УНМИК-а, а за ре-
шавање питања која нису уређена уредбом нити прописом који је важио
на дан 22. марта 1989, могу се применити и прописи који су донети ка-
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2 United Nations Interim Administrative Mission in Kosovo
3 Уредба бр.999/ од 25. јула 1999. године, која је ступила на снагу 10. јуна

999. године, на дан када је донета Резолуција 1244, 
4 Ови стандарди прецизирани су чланом 2. Уредбе, који гласи: "Ни једно ли-

це које обавља јавне дужности или ради у јавним службама на Косову не сме
спроводити дискриминацију ни према коме на основу пола, расе, боје, језика, ве-
ре, политичког или другог мишљења, природног, етничког или друштвеног поре-
кла, у вези с националном заједницом, имовином, на основу рођења или другог
статуса".  

5 Уредба бр. 999/24 од 2.децембра 1999. године, која се ретроактивно при-
мењивала почев од 10. јуна 1999. године.

6 Члан .. Уредбе бр. 999/24.



сније (члан 1.2). Чланом 1.3. утврђена је обавезна примена одређених ме-
ђународних уговора7 од стране свих лица која обављају јавне дужности
или раде у јавним службама.8

Наведеним уредбама постављен је општи правни оквир за примену
извора права, а у домену имовинских права на непокретностима Специ-
јални изасланик је донео неколико уредби које се посебно баве овим пи-
тањем. Поред тога, у овој области су у примени и одређени прописи ко-
ји су били на снази на Косову на дан 22. марта 1989. године, под усло-
вом да уредбама нису укинути или измењени, као и одређени прописи
које је у међувремену донела Скупштина Косова.

Овако сложен правни оквир не би могао да функционише без јасно
постављене хијерархије у примени различитих извора права, која је на
овој територији специфична по томе што предност имају међународни
уговори и уредбе које доноси УНМИК. Иза њих на хијерархијској ле-
ствици се налазе закони које усвоји Скупштина Косова а припремио их
је УНМИК, потом долазе прописи који су важили на дан 22. марта 1989.
године, а на крају и прописи донети у периоду од 1989. до 1999. године.

2. ПРАВНИ РЕЖИМ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА

Решавање питања остваривања имовинскоправних захтева физич-
ких лица на непокретностима на Косову одвија се по два засебна
правна режима, у зависности од садржине захтева и од тога да ли су
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7 Реч је о следећим уговорима: ) Општа декларација о људским правима од
0.2.1948; 2) Европска конвенција о заштити људских права и основних слобода
од 4..1950, заједно са протоколом; 3) Међународни споразум о грађанским и по-
литичким правима од 6.2.1966, заједно са протоколом; 4) Међународни спора-
зум о економским, друштвеним и културним правима од 6.2.1966; 5) Конвенци-
ја о елиминацији свих облика расне дискриминације од 2.2.1965; 6) Конвенција
о елиминацији свих облика дискриминације жена од 7.2.1979; 7) Конвенција
против тортуре и осталих окрутних, нехуманих и пониђавајућих поступака или
облика кажњавања од 7.2.1984; 8) Међународна конвенција о правима детета од
20.2.1989. године. 

8 Од ових уговора на првом месту је наведена Општа декларација о људ-
ским правима из 1948. године која, између осталог, гарантује неприкосновеност
и неповредивост права својине.

9 Временски тренутак од значаја за поделу опредељен је чињеницом да је то-
га дана Скупштина Косова изгласала усвајање амандмана на Устав Србије, који-
ма се Косову одлузимају одређене аутономне ингеренције.



они настали у периоду после 23. марта 1989. године, или не.9 Подела
је направљена прописима УНМИК-а, којима је међународна мисија
преузела искључиво право решавања одређених захтева насталих на-
кон наведеног датума, док се остали расправљају пред локалним судо-
вима. Они који се решавају пред органима успостављеним од стране
међународне мисије расправљају се по прописима које је донела та ми-
сија у управном поступку, док остали превасходно потпадају под ре-
жим осталих прописа и расправљају се у парничном поступку пред
локалним судовима. 

1.Имовинскоправни захтеви 
у режиму УНМИК регулативе

а) Време деловања Управе за стамбена 
и имовинска питања

Прва уредба УНМИК-а која се бавила имовинскоправним пита-
њима везаним за непокретну имовину на Косову донета је убрзо по ус-
постављању привремене управе, већ у новембру месецу 1999. годи-
не.10 Том уредбом установљено је посебно тело - Управа за стамбена
и имовинска питања, коме је поверено "старање о стамбеним правима
на Косову све док Специјални изасланик не одреди да су установе ло-
калне власти у стању да преузуму на себе ту функцију" (члан 1.1). У
оквиру Управе деловала је Комисија за имовинска потраживања, која
је имала статус независног органа управе и мандат да расправља при-
ватне некомерцијалне спорове у вези са стамбеном имовином које јој
упути Управа. 

Управа за стамбена и имовинска потраживања била је надлежна
да прима и региструје три врсте захтева:

а) потраживања физичких лица чије је власништво, посед или ста-
нарско право на непокретну стамбену имовину (која може да укључи
и земљиште и зграде које користи подносилац захтева а које чине це-
лину, као нпр. обрадиво земљиште и пословни простор) опозвано на-
кон 23. марта 1989. године на основу закона који је дискриминаторан
у примени или у намери;
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б) потраживања физичких лица која су ушла у неформалне тран-
сакције11 непокретне стамбене имовине на основу слободне воље стра-
на након 23. марта 1989. године; и

ц) потраживања физичких лица која су била власници, поседници
или носиоци станарског права на непокретну стамбену имовину пре
24. марта 1999. године и која сада не уживају посед имовине, и кад
имовина није пренесена добровољно".12

Захтеви под а) и б) у непосредној су вези са имовинским трансак-
цијама које су вршене након доношења Закона о специјалним услови-
ма који важе за трансакције непокретне имовине,13 који је оцењен као
дискриминаторан и чија су дејства на овај начин требало да буду по-
ништена. У том циљу треба разумети одредбе којима се пружа правна
заштита имовинскоправним трансакцијама које су, због тога што су
биле супротне наведеном закону, биле лишене дејства (захтеви под а).
Поред тога, пружање могућности да се оснаже, по тада важећем зако-
ну забрањени имовинскоправни преноси имовине у које су грађани не-
формално улазили (захтеви под б), такође су у функцији поништења
дејства поменутог закона. 

Управа, односно њена Комисија за имовинска потраживања, има-
ла је искључиву надлежност да решава наведене захтеве. Комисија је
била установљена као независан орган управе, чије је чланове (два ме-
ђународна и један локални) постављао Специјални изасланик. Захте-
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11 Уредбом бр. 2000/60 од 3. октобра 2000. године, дефинисан је појам не-
формалне трансакције, под којом се подразумева "било која трансакција некрет-
нинама, која је била незаконита према одредбама Закона о специјалним услови-
ма који важе за трансакције непокретне имовине или другог дискриминаторског
закона, а који би у супротном био законита трансакција. 

12 Члан .2. став . Уредбе бр. 1999/23.
13 Закон о специјалним условима који важе за трансакције непокретне имо-

вине, "СЛ. лист РС", бр. 30/89, 42/89 и 22/9. Овај закон, којим је била ограни-
чена продаја непокретности лицима друге националности, УНМИК је оценио да
је дискриминаторан (изричито наведено у члану .. став 7. Уредбе бр. 2000/60 од
3. октобра 2000. године). Уредбом бр. 999/0 стављени су ван снаге и следећи
прописи Републике Србије: Закон о изменама и допунама у вези са ограничењи-
ма у купопродаји непокретне имовине, "Сл. лист РС", бр. 22/9 од 8.4.99. године
и Закон о условима, начинима и поступцима давања пољопривредног земљишта
на коришћење грађанима који желе да раде и живе на територији Аутономне по-
крајине Косова и Метохије, "Сл. лисТ РС", бр. 42/9 од 20.7.1991. године.



ви који нису били у надлежности Управе решавани су пред локалним
судовима. То су, примера ради, могли бити захтеви који се односе на
узнемиравање државине, на уговоре о закупу, на расправе о међама,
накнаду штете за оштећену или уништену имовину, и др, али и споро-
ви из надлежности Комисије када их она упути суду. Ако би пред су-
дом био инициран поступак по захтеву који се односио на неколико
различитих имовинскоправних потраживања поводом непокретне
имовине, од којих би неки потпадали под надлежност Комисије а не-
ки би требало да се расправе пред судом (нпр. захтев који се односи
на губитак права својине или станарског права а паралелно је поста-
вљен и захтев за накнаду штете), суд је био дужан да предмет упути
Комисији на решавање, с тим што би се она тада бавила само захте-
вом из своје надлежности, а након тога би предмет био враћен суду да
расправи и остале захтеве. 

Поступак пред Комисијом окончавао се доношењем одлуке, која
је била коначна и обавезујуће за странке. Ове одлуке су биле обавезу-
јуће и за локалне судове у свим евентуалним накнадним споровима ко-
ји би се пред њима појавили у односу на имовину о којој је пред Ко-
мисијом расправљано.14 Уредбом нису биле разрађене процедуралне
одредбе деловања Комисије неопходне за отпочињење њеног рада,
што је остављено Специјалном изасланику да учини накнадно. 

Отприлике годину дана касније, 15. новембра 2000. године Уред-
бом бр. 2000/6015 утврђена су Правила комисије о поступању и дока-
зивању, којим је постављен правни режим рада Комисије. Ова уредба
је, поред процесноправних, садржала и материјалноправне одредбе на
основу којих је Комисија доносила своје одлуке.

У уводном делу наведене уредбе прецизирано је значење релевант-
них појмова па је, између осталог, одређено шта се подразумева под
"напуштеним стамбеним простором", ко је "ималац права додељива-
ња", шта су "придружена имовина", "неформална трансакција",
"станарско право" и "имовина". "Напуштеним стамбеним просто-
ром" сматра се свака имовина коју њен законити ималац или чланови
његовог домаћинства трајно не користе, без обзира да ли је слободна
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14 Ово непосредно произлази из члана 2.7. Уредбе, који гласи: "Коначне од-
луке Комисије су обавезујуће и извршен и нису предмет преиспитивања било ко-
јих других правосудних или административних органа на Косову".

15 Уредба бр. 2000/60 од 3. октобра 2000. године



или бесправно заузета. Лица која су, у складу са законом стекла пра-
во располагања на стану у друштвеној својини према прописима који
су важили у време када су то право стекли уредба дефинише као "има-
оце права додељивања". Земљиште и зграде које су у власништву или
их користи лице у складу са својим законом признатим правом, а чи-
ни јединствен стамбени посед је "придружена имовина". "Неформал-
на трансакција" је појам који подразумева све промене имовинских
права на непокретностима које су спроведене супротно одредбама За-
кона о специјалним условима који важе за трансакције непокретне
имовине, док се под "имовином" подразумева свака стамбена зграда
или стан, сваки стан у друштвеној својини и свака придружена имови-
на.

Након уводног дела следи одељак са материјалноправним одред-
бама које примењује Комисија када решава о захтевима странака. Ове
одредбе груписане су у неколико поглавља и њима се уређују различи-
та питања: општа начела, повраћај својине над станом у власништву,
одн. права коришћења стана у друштвеној својини изгубљених због
дискриминације, питање ограничења располагања са становима за ко-
је постоје нерешени захтеви за накнаду, као и додељивање и коришће-
ње станова у друштвеној својини.

Уредбом је прокламовано начело неприкосновености стечених
имовинских права према законима који су важили у време стицања,
под условом да самом уредбом није предвиђено другачије.16 Свако ко
је, као последица дискриминације, изгубио имовинско право на непо-
кретностима у периоду између 23. марта 1989. године и 24. марта
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16 Уредбом су, у члану 5, промењене одредбе Закона о стамбеним односи-
ма, тако што је: а) предвиђена привремена забрана располагања становима у
друштвеној својини  до истека рока за подношење захтева Управи за стамбена и
имовинска питања; б) та привремена забрана односи се на свакога ко је купио
стан у друштвеној својини од носиоца права додељивања, при чему то лице ни-
ти члан његовог породичног домаћинства нису имали станарско право на стану
пре 23.3.1989; ц) лице из тачке б) не може располагати са станом који користи
све док Управа не реши његов захтев или док не истекне рок за подношење зах-
тева Управи (шта наступи касније), осим као део споразумног решавања захте-
ва; д) укинута је могућност да носилац права додељивања и даље додељује ста-
нове у друштвеној својини, а станарско право носиоца станарског права не мо-
же да се оконча без пристанка носиоца станарског права или без одлуке Управе
за имовинска и стамбена питања; е) допуштено је изнајмљивање стана у друштве-
ној својини од стране носиоца станарског права. 



1999. године, имао је право да од Управе тражи надокнаду у виду по-
враћаја у натури или компензације, али не и обештећење.17 Повраћај
у натури се могао тражити само за потребе повратка на имовину или
ради располагања њоме, а могло се и поверити Управи да управља
имовином док подносилац захтева не одлучи шта жели са њом да учи-
ни. 

Одредбама члана 4. Уредбе разрађују се питања повраћаја права
на коришћење станова у друштвеној својини, које је изгубљено због
дискриминације, а предвиђа се и могућност да подносилац захтева от-
купи такав стан уз одобрење Управе.18 Ако није могуће извршити по-
враћај стана, а захтев се покаже основаним, Управа би по одлуци Ко-
мисије подносиоцу захтева издала одговарајућу потврду о тржишној
вредности тога стана (умањену за износ који би подносилац захтева
требало да уплати закуповину стана према Закону о стамбеним одно-
сима), на основу које би њен ималац стекао право на компензацију из
буџетских фондова одређених за те намене. Овим одредбама је право
располагања становима у друштвеној својини са носилаца права рас-
полагања пренето на Управу (члан 6), чиме су дерогиране одговарају-
ће одредбе Закона о стамбеним односима којима је то питање раније
било уређено.

На наведени начин је питање имовинских права на непокретно-
стима на Косову и Метохији промењено у односу на, до тада важећи
законски режим. Омогућено је да свако ко сматра да му је, по основу
дискриминације, повређено неко право на непокретности из надле-
жности Управе за стамбена и имовинска питања, покрене управни по-
ступак у коме ће се утврдити да ли је његово право основано или не.
По подношењу таквог захтева, Управа и њена Комисија даље спрово-
де поступак по одредбама које су, такође, садржане у уредби.

Поступак се покреће искључиво на захтев заинтересоване стране,
не и по службеној дужности. Активно су легитимисана иста лица као
и у Уредби бр. 1999/23, при чему је то право проширено и на члано-
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17 Захтеви којима се тражи обештећење за оштећену или уништену имовину
расправљали су се пред локалним судовима. 

18 Утврђен уговором о продаји закљученим са првим власником, или који је
одређен према Закону о стамбеним односима увећан за проценат тренутне тржи-
шне цене стана, што одређује Управа, као и трошкове за свако побољшање на
стану које је учинио његов први власник.



ве њиховог породичног домаћинства за случај да особа која је носи-
лац права то из неког разлога не може да учини.19

Подносилац захтева може слободно да определи свој захтев, али
је посебно наглашено да он може да тражи повраћај изгубљеног пра-
ва на имовину за потребе повратка или располагања њоме, или да
Управа преузме управљање имовином све док он не одлучи да ли ће
се вратити на своју имовину или ће је отуђити (члан 8.3). На овај на-
чин је, практично, уредбом одређена садржина захтева о којима реша-
ва Управа за стамбена и имовинска питања, одн. Комисија за имовин-
ске захтеве.

Обезбеђење учешћа друге стране у поступку, као и осталих заин-
тересованих лица, регулисано је тако што је предвиђено да Управа, по
пријему захтева, о томе обавештава корисника имовине, а објављива-
њем у званичним публикацијама Управе или на "други одговарајући
начин", о покретању поступка обавештава и јавност (члан 9.1). По
уручењу захтева од стране Управе, лице које користи стамбену имови-
ну има право да у року од 30 дана одговори на захтев и поднесе одго-
варајућа документа којим доказује основ свог становања у тој имови-
ни. Оно што је овде специфично је да је чланом 9.6. посебно апостро-
фирано право тог лица да у свом одговору захтева од Управе да се
његове стамбене потребе узму у обзир приликом разматрања захтева.
Тако се то лице, које неретко и бесправно користи туђу имовину, до-
води у веома повољан положај будући да му је самом уредбом дато
право да у поступку доказује своје стамбене потребе, које орган који
решава захтев мора узети у обзир приликом одлучивања. То практич-
но значи да је само постојање стамбене потребе, без икаквог правног
основа, изједначено са правним основом за коришћење имовине. 

Када је реч о неформалним трансакцијама извршеним на основу
слободне воље страна након 23. марта 1989.године реч, Управи је да-
то овлашћење да издаје наређење за регистровање тих трансакција у
одговарајући јавни регистар ако захтев не буде оспорен, или ако
Управа оцени да је основан. Ова одлука Управе није обавезујућа по-
што је предвиђено да се могу, поводом исте имовине, поднети и други
захтеви. Међутим, чињеница да се ти други захтеви подносе у року од
30 дана од дана сазнања за одлуку Управе, која се објављује у одгова-
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19 Чланови породичног домаћинства се одређују у складу са чланом 9. За-
кона о стамбеним односима.



рајућим актима Управе, али не и након протека године дана од дана
њеног доношења, ставља у доста неповољан положај лица која пола-
жу неко право на ту имовину а којима нису доступна акта Управе. Ов-
де се пре свих мисли на избегла и расељена лица, која услед неблаго-
временог реаговања долазе у ситуацију да бесповратно изгубе права
на своју имовину. 

Пре него упути захтев на решавање Комисији, Управа спроводи
поступак посредовања не би ли успела да се спор реши на пријатељ-
ски начин. Тек ако посредовање не успе, или када Управа одбије зах-
тев, предмет се упућује на решавање Комисији за имовинска потражи-
вања.

Комисија одлучује о потраживањима на основу писаних поднеса-
ка и увидом у документа, а усмено саслушава стране и представнике
међународних, владиних или невладиних тела, само на сопствени по-
зив. Та саслушања су јавна, под условом да Комисија не одлучи дру-
гачије. Она може и да делегира своја овлашћења особљу Управе, да
издаје привремена наређења када нађе да је то оправдано, али и да од-
ређује привремене мере ради обезбеђења потраживања. Специфич-
ност поступка пред Комисијом се, понајвише, огледа у њеном праву да
"у интересу ефикасног администрирања правде" а кад за то постоји
оправдан разлог, "пренебрегне непоштовање било којег правила по-
ступања било које стране или Управе" (члан 19.5). На овај начин је
практично омогућено Комисији да произвољно води поступак када
она сама нађе да је то потребно. 

Уредбом је предвиђена и могућност преиспитивања одлука Коми-
сије. То право је признато како незадовољној страни, тако и сваком
заинтересованом лицу које пружи ваљане разлоге због којих није уче-
ствовало у поступку. Молба за преиспитивање одлуке Комисије може
се поднети у року од 30 дана од дана обавештавања о одлуци, али не
и по протеку године дана од дана њеног доношења, због предочавања
правно релевантних доказа који нису узети у обзир приликом одлучи-
вања о захтеву и погрешне примене материјалног права (члан 14.1).
Имајући у виду да је Комисија овлашћена да "пренебрегне непошто-
вање било којег правила поступања", јасно је да се молба за преиспи-
тивање њених одлука не може уложити због повреде поступка. На
овај начин је, фактички, веома сужено право на подношење овог прав-
ног лека, што може негативно утицати на утврђивање материјалне
истине у предмету. 
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Чињеница да о молби за преиспитивање одлуке Комисије одлучу-
је сама Комисија, такође не обезбеђује пуно поштовање начела двосте-
пености поступка. Иако је предвиђено да у овом, тзв. другостепеном
поступку, одлучује друго веће Комисије од оног које је донело одлуку
или Комисија на пленарној седници када председавајући сматра да је
то потребно, чини се да то није довољно да би се обезбедила непри-
страсност и објективност у одлучивању. Ово посебно ако се има у ви-
ду да у овом поступку Комисија коначно и мериторно одлучује, било
да одбије молбу као неосновану и потврди првобитну одлуку, било да
сама донесе нову одлуку о захтеву. 

Овакво стање трајало је неколико година, тачније до марта месе-
ца 2006. године, када је Уредбом УНМИК-а бр. 2006/10 основана Ко-
совска агенција за имовину,20 која је преузела надлежности Управе за
стамбена и имовинска питања. 

б) Оснивање Косовске агенције за имовину

Оснивањем Косовске агенције за имовину (у даљем тексту: Аген-
ција) отворило се ново поглавље у решавању имовинскоправних зах-
тева физичких лица на непокретну имовину на Косову. Ова агенција
је наследила Управу за стамбена и имовинска питања, која је њеним
оснивањем била укинута. Агенције је преузела предмете који су били
у току обраде пред Управом, док је Комисија за имовинска потражи-
вања привремено наставила са радом на одређеном броју преосталих
захтева за стамбену имовину, који су у то време чекали на одлуке.

Мандат Агенције је сужен у односу на надлежност Управе за стам-
бена и имовинска питања тако што јој је поверено решавање само
оних захтева који се односе на власништво или коршћење непокретне
имовине (укључујући пољопривредну имовину и пословни простор),
који су настали у периоду оружаног сукоба (између 27. фебруара
1998. године до 20. јуна 2000. године). Остали захтеви, који су били у
искључивој надлежности Управе, ступањем нове уредбе на снагу пре-
шли су у надлежност локалних судова.

Агенција има Надзорни одбор, који спроводи административни
надзор над радом Агенције и доноси смернице за њен даљи рад, Из-
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вршни секретаријат, задужен за обављање административних посло-
ва, и Комисију за имовинске жалбе која решава захтеве из њене над-
лежности. Чланови Комисије су "стручњаци у области стамбеног и
имовинског права и компетентни су за обављање правосудне функци-
је," има их укупно три, од којих су два међународни чланови а један
је локални. Њих именује Специјални представник Генералног секрета-
ра самостално, с тим што је он код именовања локалног члана Коми-
сије везан предлогом преседника Врховног суда Косова. 

Убрзо по свом оснивању, почетком априла месеца 2006. године,
Агенција је отпочела са пријемом захтева заинтересованих лица. Са-
мо подношење захтева је било значајно олакшано тиме што је Аген-
ција отворила своје канцеларије и ван територије Косова, где су се мо-
гли обраћати сви који, из различитих разлога, то нису били у могућ-
ности да учине на том подручју.21

Код покретања поступка пред Агенцијом задржано је начело дис-
позитивности, а уведена је обавеза Извршног секретаријата да копију
захтева странке, који се подноси у форми жалбе, осим лицу које тре-
нутно користи имовину на коју се жалба односи, достави и локалном
суду. Начин на који је прописана дужност обавештавања заинтересо-
ваних лица је измењена утолико што је предвиђено да се то чини "уз
разумне напоре", при чему се објављивање у службеној публикацији
Извршног секретаријата сматра уредним обавештавањем.

Онај ко користи имовину која је предмет жалбе, као и трећа заин-
тересована лица, могла су у року од 30 дана од обавештавања о по-
ступку да пријаве своје учешће у њему и тиме да стекну статус стране
у поступку. Обавештавање се могло дати и у форми одговора на жал-
бу, али овај пут уредбом није била предвиђена могућност да се у том
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21 Косовска агенција за имовину има 10 главних канцеларија које се налазе
у Београду, Крагујевцу, и Нишу у Србији (са привременим канцеларијама у Кру-
шевцу и Новом Пазару), Подгорици (са привременом канцеларијом у Берану) у
Црној Гори и Скопљу у бившој Југословенској Републици Македонији, поред
својих канцеларија у Гњилану, Митровици (са пратећим канцеларијама и у се-
верном и у јужном делу града), Пећи, Приштини (са пратећом канцеларијом у
Грачаници); и Призрену на Косову. Регионалне канцеларије су под надзором
Главне канцеларије која се налази у Приштини. Иако је Агенција почела да при-
ма захтеве почетком априла, они су се могли подносити само на територији Ко-
сова у почетку, а од краја маја 2006. године и у новооснованим канцеларијама
Агенције у Београду, Крагујевцу, Нишу и Подгорици.



поднеску указује и на стамбене потребе лица које користи имовину,
нити је била утврђена обавеза Агенције да то узима у обзир приликом
решавања о жалби. Рок од 30 дана није фиксни, већ је било могуће
приступити поступку и касније, све до момента до када Комисија не
одлучи о захтеву.

За вођење поступка по жалби из надлежности Агенције поново је
била утврђена искључива надлежност Комисије за имовинске жалбе.
Она је могла предмет уступити на решавање локалном суду, у ком слу-
чају је суд био дужан да примењује одредбе Уредбе, а друге прописе
само супсидијерно. Међутим, суд би, за разлику од Комисије, уместо
одредби о управном поступку процес водио по правилима важећег за-
кона о грађанским споровима (члан 14). 

У поступку пред Комисијим, који се по правилу водио на основу
писаних поднесака, она је могла да саслушава сведоке и вештаке када
нађе да је то потребно. За разлику од овлашћења Управе за стамбена
и имовинска питања, уредбом није било предвиђено да Агенција доно-
си и спроводи привремене мере у поступку.

Одлука којом се решава по жалби доносила се у форми закључка.
Закључак Комисије обавезно се достављао учесницима у поступку,
али и надлежном суду, за кога би у том моменту настала обавеза да
преиспита достављени закључак. То је специфичност и највећа нови-
на поступка пред Комисијом, чије одлуке (закључци) више нису биле
коначне у тренутку доношења, већ би оне то постале тек након што их
потврди надлежни суд. Суд је имао рок од 45 дана да донесе одгова-
рајућу одлуку, којом је могао закључак Комисије потврдити или одба-
цити. Поред тога, он је могао од Комисије да затражи и додатна обја-
шњења у вези са предметом. Одлуку којом би одбацио закључак Ко-
мисије суд је могао донети због погрешне примене материјалног пра-
ва или због непотпуно и погрешно утврђеног чињеничног стања.
Истом одлуком он је могао указати Комисији како би требало да из-
мени закључак, или да наложи да се изведу додатни докази (члан
12.2). 

Оно што суд није био овлашћен да уради је да преиспитује закључ-
ке Комисије са становишта повреде спроведеног поступка, чиме је Ко-
мисија практично задржала привилегију коју је имала Управа за стам-
бена и имовинска питања, да игнорише одређена правила поступка,
иако јој ово овлашћење новом уредбом није било изричито дато.
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Да би се обезбедила ефикасност поступак пред Комисијом и ло-
калним судовима, било је омогућено странкама да се обраћају Врхов-
ном суду Косова представкама, у којима би указале на "неразумно
отезање поступка." Када би суд нашао да је представка основана, он
би наложио да се у року 30 дана донесе одговарајућа одлука, а ако би
сматрао да представци нема места, предмет је настављао да се решава
по редовном току ствари.

Једна од најкрупнијих новина коју је у решавање захтева страна-
ка донела Уредба о оснивању Косовске агенције за имовину је то да је
по први пут у потпуности установљено начело двостепености поступ-
ка. Незадовољне странке су могле да се у року од 15 дана од дана при-
јема одлуке суда жале на ту одлуку Врховном суду Косова. Разлози
због којих је могла бити изјављена жалба су погрешна примена права
и непотпуно или погрешно утврђено чињенично стање (члан 13.1). 

У поступку по жалби, који се водио пред Врховним судом, супрот-
на страна имала је право да поднесе одговор. Када је одлучивао о жал-
би Врховни суд је решавао у већу састављеном од троје судија, од ко-
јих су двоје међународни, а један је локални. Поступак пред овим су-
дом требало је да буде брз, због чега је установљен рок од 15 дана у
коме је он био дужан да донесе своју одлуку. Одлука суда достављала
се надлежном локалном суду, странкама и Косовској агенцији за имо-
вину.

Одлука Врховног суда је постајала извршна по протеку 15 дана од
дана њеног доношења, а ако странка не би уложила жалбу, онда је од-
лука Комисије постајала правоснажна и извршна по истеку рока за
њено изјављивање. 

Решења која је садржала уредба о оснивању Косовске агенције за
имовину изгледа да није дала очекиване резултате у пракси, пошто је
она убрзо суспендована, у октобру месецу 2006. године.22

Новом уредбом Косовска агенција за имовину је одређена као не-
зависно тело, са истим надлежностима као у претходној, суспендова-
ној уредби. Организација јој је, такође, остала непромењена, осим
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22 Уредба 2006/50 од 6. октобра 2006. године. Овом уредбом нису суспен-
довани једино чланови 6, 7. и 8. Уредбе бр. 2006/10, којима је било уређено пи-
тање преузимање предмета, имовине и уговорних обавеза од Управе за стамбена
и имовинска питања. 



утолико што је Комисија за имовинске жалбе променила назив у Ко-
мисију за имовинске захтеве. 

Покретање поступка пред Агенцијом, као и поступак обраде зах-
тева, остао је исти; задржано је диспозитивно начело код иницирања
поступка; одредбе о обавештавању заинтересованих лица и њиховог
права на узимање учешћа у поступку нису измењене. Некомплет-
не захтеве, захтеве који нису у надлежности Агенције, као и када је о
истом захтеву већ донета коначна административна или судска одлу-
ка, Комисија у целини или делимично одбацује. Оно што је новина у
поступку је могућност да странка затражи изузеће члана Комисије у
предмету, о чему одлучује сама Комсијиа.

Овом уредбом су до сада најбоље разрађене одредбе о овлашће-
њима Комисије у поступку: предвиђена је могућност спајања поступа-
ка, допуштено је преношење одређених надлежности Комисије на Из-
вршни секретаријат, утврђено је право на коришћење електронских
средстава, право да саслушава сведоке и вештаке, као и да предузима
било које процедуралне мере које Комисија сматра одговарајућим у
циљу убрзања поступка. Она, поново, може да одобрава привремене
заштитне мере на захтев подносиоца захтева или на препоруку Извр-
шног секретаријата, а када уредбом није предвиђен начин поступања
у појединим ситуацијама, изричито је предвиђена супсидијерна приме-
на одредби Закона о управном поступку (члан 11.1).

Оно што је, међутим, специфично и представља највећу промену
у односу на претходну уредбу је потпуно искључење локалних судова
из поступака које води Комисија. Они више немају никакве ингерен-
ције у погледу рада и одлучивања Комисије, нити имају увид у пред-
мете који се пред њом решавају пошто је укинута и обавеза њиховог
обавештавања о томе. Као последица таквог регулисања, одлуке Ко-
мисије су поново постале коначне и правно обавезујуће за странке.

Иако је одлука Комисије којом она решава о захтеву коначна,
ипак није ускраћено право незадовољној странци да се на ту одлуку
жали Врховном суду Косова, преко Извршног секретаријата Агенци-
је. Начело двостепености у одлучивању је задржано, а право да преи-
спитује одлуке Комисије сада има само Врховни суд. Ако се жалба не
би уложила у року од 30 дана од дана сазнања за одлуку Комисије, та
одлука постала би извршна. 

Када је о разлозима за жалбу реч, наилазимо на извесне новине;
сада је, по први пут, изричито предвиђено да се одлуке Комисије могу
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побијати, осим због погрешно или непотпуно утврђеног чњеничног
стања и погрешне примене материјалног права, и због повреде поступ-
ка. На овај начин је, изгледа, окончан период у коме је Комисија мо-
гла да, упркос постављеним правилима, води поступак произвољно, а
да за такво поступање није било предвиђених последица.

Поред тога, у текст уредбе први пут је унета одредба која предви-
ђа суспензивно дејство жалбе у односу на одлуку против које је изја-
вљена. То је важно због тога што су без ове одредбе била могућа раз-
личита тумачења у пракси поводом овог питања. Суспензивно дејство
жалбе огледа се у немогућности извршења одлуке Комисије за сво вре-
ме у коме се предмет налази у Врховном суду (члан 12.5).

У поступку по жалби, који води Врховни суд Косова, друга стра-
на има право да у одређеном року (30 дана од дана пријема копије
жалбе), суду достави одговор у писаној форми. Када одлучује о жал-
бама, Врховни суд заседа у већу које чине две међународне и један ло-
кални судија. Веће може затражити од Комисије додатна објашњења
у вези предмета, а такође може и од странака тражити да поднесу но-
ве поднеске, доказе, па чак и да их позове на усмену расправу. Стран-
кама није дозвољено да се у жалби позивају на нове чињенице и дока-
зе који су им били познати за време трајања поступка пред Комисијом
и које тада нису изложиле.

Одлуком о жалби Врховни суд може, када оцени да је она осно-
вана, својом одлуком преиначити одлуку Комисије. У супротном слу-
чају, суд ће одбити жалбу као неосновану, односно, када утврди да ни-
су испуњени процесни разлози за њено подношење, одбациће је. Сва-
ка од ових одлука је коначна и извршна и није је могуће оспоравати
редовним нити ванредним правним средствима.

2. Имовинскоправни захтеви који нису у надлежности 
органа формираних УНМИК регулативом

Према подели коју је направио УНМИК својим прописима, имо-
винскоправни захтеви који нису у искључивој надлежности Агенције,
не потпадају под режим УНМИК регулативе. Они се углавном рас-
прављају по правилима садржаним у осталим изворима права, који се
примењују у складу са њиховом хијерархијом о којој је напред било
речи. Њих не решава Косовска Агенција за имовину (нити су за то би-
ли задужени органи који су јој претходили), већ се расправљају пред
локалним судовима, у парничном поступку. 
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У овој групи захтева, који за предмет могу имати права различи-
те садржине, најважнији су они који се односе на накнаду штете за
оштећену или уништену непокретну имовину на Косову и Метохији.
Ово питање није решавала међународна мисија, већ га је препустила
локалним судовима, упркос томе што су они одавно изгубили повере-
ње међу неалбанским становништвом, пре свих Србима. Због тога је
велики број оваквих захтева и даље нерешен, што непосредно утиче на
смањење броја избеглих и расељених лица која су се вратила у своје
домове на Косову.

Поред тога, не би требало изгубити из вида да ће и одређени број
грађана Републике Србије, који су изгубили право на непокретну
имовину на Косову против своје воље применом прописа о одузима-
њу имовине у периоду након Другог светског рата, поставити захте-
ве за ту имовину када се за то буду стекли услови. Иако у Србији још
увек није донет закон о денационализацији и реституцији, који би
ово питање уредио, извесно је да ће се оног тренутка када се то буде
догодило, поставити бројна питања о томе на који начин ће грађани,
који полажу право на, на такав начин одузету непокретну имовину
на територији Косова и Метохије, моћи да га остваре. Ово веома ва-
жно и комплексно питање не би требало остављати нерешено у ме-
ри у којој је то могуће, како би што мањи број грађана остварило
своја права без ангажовања међународних судских институција. 

ЗАКЉУЧАК

Питање остваривања права физичких лица на непокретну имо-
вину на Косову и Метохији је веома сложено и реално је очекивати
да ће се решавати дуго времена. Земља и својинска права на имови-
ну су често у срцу многих тешких конфликата на том подручју, ко-
ји се, због неповерења великог броја грађана у локалне судове, нису
пред њима редовно решавали. 

Када је, након интервенције НАТО, међународна мисија успо-
ставила цивилну управу на Косову и преузела надлежност за реша-
вање дела ових питања на себе, није дошло до значајног побољшања
кредибилитета институција које су се овим проблемима бавиле. То-
ме је допринела како чињеница да тела, која су уредбама Специјал-
ног изасланика Генералног секретара УН-а била основана нису од-
мах била успостављена, тако и начин на који су она решавала ова
питања. 
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Рад органа привремене међународне управе на Косову, којима је
поверено решавање захтева физичких лица на непокретну имовину,
може се пратити кроз два периода - први, у коме је деловала Упра-
ва за стамбена и имовинска питања, и други, који је отпочео оснива-
њем Косовске агенције за имовину. Први период трајао је око 6 го-
дина, док је други отпочео 2006. године и траје и данас.

Деловање Управе за стамбена и имовинска питања и њене Коми-
сије за имовинска потраживања обележила је изградња једне потпу-
но нове правне регулативе. Овим прописима, које је донела привре-
мена међународна мисија у форми уредби, успоставаљена је искљу-
чива надлежност Управе да расправља већи део поменутих захтева. 

Уредбе којима су била уређна питања решавања имовинскоправ-
них захтева физичких лица на непокретну имовину су у почетку би-
ле кратке и неразрађене, али довољно јасне када је требало укинути,
суспендовати или променити одговарајуће чланове неких, до тада
важећих прописа. То се првенствено односило на Закон о специјал-
ним условима који важе за трансакције непокретне имовине, чија су
дејства могла бити поништена на захтев заинтересованих лица, док
се изменама Закона о стамбеним односима право на располагање
становима у друштвеној својини пренело са дотадашњих носилаца
права додељивања непосредно на Управу. На тај начин је Управа за
стамбена и имовинска питања веома брзо задобила положај највећег
ауторитета у управљању и располагању приватном непокретном
имовином грађана, као и у решавању спорова који се на њу односе.

Поступак пред Управом могло је да покрене свако лице које је
за то имало правни интерес. Правила процедуре била су, поред ма-
теријалноправних норми, саставни део привремене регулативе и она
су Управи и њеној Комисији за имовинска потраживања давала вео-
ма широка овлашћења. Специфичност процесних одредби садржа-
них у уредбама УНМИК-а огледала се у томе што су оне биле више
упућујуће, него што су обавезивале Управу и Комисију када решава
о захтевима странака. Комисија их је могла прекршити када год би
нашла да за то постоје оправдани разлози и није било допуштено
преиспитивати њене одлуке због процедуралних грешака. Код та-
квог стања ствари може се основано довести у питање објективност
и праведеност рада Комисије, с обзиром да пропусти у процедури
често могу пресудно утицати на одлучивање.
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Одлуке Комисије, којима је она решавала о захтевима странака,
биле су коначне и за њих обавезујуће. Истина, била је предвиђена
могућност њиховог преиспитивања на захтев незадовољне странке
због погрешне примене материјалног права или због погрешно или
непотпуно утврђеног чињеничног стања, али би о том захтеву опет
одлучивао орган који је оспоравану одлуку донео (мада не у потпу-
но истом саставу). Таквим поступањем није било на одговарајући
начин обезбеђено начело двостепености у одлучивању, које је стан-
дард у предметима у којима се одлучује о правима грађана.

Управа за стамбена и имовинска питања је деловала само на те-
риторији Косова, чиме је практично био онемогућен одређен, знача-
јан број избеглих и прогнаних лица са тог подручја, да у овим по-
ступцима учествују. Објављивање на огласној табли у месту у коме
заседа орган који води поступак о његовом покретању тешко би се
могао, у постојећим условима, сматрати одговарајућим обавештава-
њем заинтересованих и позивом да у њему учествују. Због тога се не
може искључити могућност да је одређени број предмета решаван
искључиво на основу чињеница и доказа које би предочио само под-
носилац захтева, што неминовно доводи у питање утврђивање мате-
ријалне истине у сваком поједином предмету. 

Да ли су услови који су постојали на Косову у време доласка ме-
ђународне мисије били такви да су морали бити решавани по хитном
поступку, без остављања довољно времена да се правна регулатива у
овој области боље припреми? Одговор на ово питање није лако да-
ти, али чињеница је да је начин на који су се ови проблеми решава-
ли у првом периоду био неадекватан за прилике у којима се приме-
њивао. 

Оснивањем Косовске агенције за имовину у марту месецу 2006.
године, која је заменила дотадашњу Управу за стамбена и имовин-
ска питања, наступио је нови период у решавању имовинскоправних
захтева физичких лица на непокретну имовину на Косову. Уредбом
бр. 2006/10, којом је ова агенција установљена, унето је доста зна-
чајних новина у ове поступке. 

Оно што се сигурно мора на почетку истаћи је чињеница да је,
по усвајању наведене уредбе, Косовска агенција за имовину отвори-
ла своје канцеларије ван територије Косова, на подручјима где се на-
лази велики број избеглих и расељених лица. Пружањем могућности
пријема одговарајућих захтева у овим канцеларијама, као и кориго-
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вањем система обавештавања о покренутим поступцима пред Аген-
цијом и њеном Комисијом за имовинске захтеве, олакшано је уче-
шће заинтересованих лица у поступцима који се пред тим телима во-
де. 

Поступак пред Агенцијом, односно њеном Комисијом за имо-
винске захтеве, водио се у складу са правилима прописаним уред-
бом, уз супсидијерну примену закона којим се уређује управни по-
ступак. Одредбе које уређују поступак су пажљивије конципиране и
потпуније су у односу на претходну регулативу. Оне више нису само
упућујуће, већ и обавезују орган који води поступак. 

Најкрупнија новина у поступцима које је водила Комисија одно-
си се на укључивање локалних судова у те поступке. Њима се по слу-
жбеној дужности достављао сваки захтев о коме би се пред Комиси-
јом решавало, као и одлуке по тим захтевима, које нису биле конач-
не и обавезујуће све док их не потврди суд. При томе, суд није био
ограничен само на потврђивање одлука Комисије - он је могао њене
закључке да одбаци када нађе да су донети уз погрешну примену
права, или да су засновани на непотпуно или погрешно утврђеном
чињеничном стању. Суд је, поред тога, могао и да предмет врати Ко-
мисији на дораду, уз давање обавезног упутства за даље поступање.
Он, међутим, није имао пуну јурисдикцију у овим предметима, по-
што му није било дато право да преиначује одлуке Комисије. 

Поред тога, по први пут је установљено право незадовољне
странке да се жали на одлуку Комисије у пуном обиму. О жалби, ко-
ја је могла бити изјављена због погрешне примене права или због то-
га што је одлука Комисије заснована на погрешном или непотпуно
утврђеном чињеничном стању, није више одлучивала Комисија, већ
Врховни суд Косова. У овом поступку Врховном суду је дато право
да одлуке Комисије укида, мења или потврђује. Тај суд је, такође,
могао утицати и на Комисију да поступи по одлукама судова у овим
предметима. 

Изгледа да ове промене нису испуниле очекивања њихових до-
носиоца, пошто је већ у октобру месецу 2006. године, након само не-
колико месеци примене, суспендована уредба којом су оне биле про-
мовисане и новом уредбом је установљен други режим рада Агенци-
је у решавању питања из њене надлежности.

Оно што карактерише ново решење, које је ступило на снагу ок-
тобра месеца 2006. године, је враћање на стари систем у коме је
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Агенција (тада Управа за стамбена и имовинска питања) имала ши-
ра овлашћења. Тако су судови поново у потпуности искључени из
поступака који се поводом непокретне имовине грађана воде пред
Агенцијом, одлуке Комисије су опет постале коначне и обавезујуће
за странке, а Агенција је у битном повратила статус који је раније
имала. 

Из претходне регулативе задржано је право незадовољне стран-
ке да се на одлуку Комисије жали Врховном суду, чиме је начело
двостепености у одлучивању у овим предметима остало неповређе-
но. Поред тога, и канцеларије Агенције које се налазе ван територи-
је Косова и даље раде, што је добро за потенцијалне кориснике њи-
хових услуга.

Прописи које је донела међународна мисија у вези са решавањем
имовинскоправних захтева физичких лица на Косову и Метохији би
требало да обезбеде услове за сигуран и неометан повратак свих из-
беглих лица у своје домове. Њиховом применом, међутим, до сада
није дошло до испуњења тог циља. Највећа слабост овог правног си-
стема огледа се у неуспостављању механизма за решавање питања
надокнаде штете за оштећену и уништену имовину, што је од пресуд-
не важности за повратак избеглих и прогнаних у своје домове. Они
се, истина, са таквим захтевима могу обратити локалним судовима
на Косову, али неповерење у ове судове, као и отежан одн. онемогу-
ћен приступ њима, за велики број избеглих и прогнаних чини ово пи-
тање практично нерешивим. Због свега наведеног може се закључи-
ти да уведени систем, и поред извесног напретка и побољшања, има
огромних слабости које, ако не буду биле решене, оправдано доводе
у питање разлоге због којих је он успостављен у области имовинско-
правних односа поводом непокретне имовине на Косову. 

Поред тога, не треба изгубити из вида ни чињеницу да ће се, на-
кон усвајања прописа којим би се на територији Републике Србије
уредило питање повраћаја имовине одузете против воље њихових
власника на основу принудних прописа после Другог светског рата,
велики број таквих лица обрати надлежним органима за повраћај
одузете имовине која се налази на Косову. Због тога би надлежни у
Србији требало, у складу са реалним могућностима, на време да при-
преме одговарајућу регулативу по којој би се решавала ова питања,
како и она не би остала нерешена дуже времена него што је то по-
требно.
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INDIVIDUAL PROPERTY RIGHTS ON REAL 
ESTATE IN KOSOVO AND METOHIA 

(RIGHT TO PROPERTY RESTITUTION)

In the paper the author deals with the issue of realisation of natural
persons' property rights on immovables in Kosovo and Metohia, a topical
issue that is not only insufficiently researched, but also very specific in
terms of how it is regulated.

Land and property rights on immovables have often been a cause of
serious conflict in the area, which were not resolved regularly, due to a
high level of citizens' distrust in local courts. When the international mis-
sion established civil administration in Kosovo following the NATO inter-
vention, it has also taken up the competence to resolve a part of these is-
sues. However, this did not significantly improve the credibility of institu-
tions dealing with this issue. The reasons for this lie in the manner of the-
ir resolution, to which the predominant part of this paper is dedicated.

Regulations governing citizens' property rights on immovables in Ko-
sovo passed by the international mission, in accordance with its mandate,
should contribute to providing conditions for safe and undisrupted return
of refugees and displaced persons to their homes. A vital factor in the re-
turn of these persons is the payment of damages for their damaged or de-
stroyed immovable property, one which is not regulated by the said
norms. Resolution of these requests by the local courts, under present con-
ditions, cannot yield results, and hence the performance of the internatio-
nal mission in this field cannot be assessed as successful. 

On the other hand, the Republic of Serbia, despite the fact that its re-
gulations are not fully applied in Kosovo and Metohia, must make addi-
tional efforts to create better conditions for resolving the problems of its
citizens who have claims against immovable property on Kosovo territory,
to the extent possible.

Key words: right on real estate; restitution; International mission;
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СИМБИОЗА ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА, 
ТЕРОРИЗМА И ПОЛИТИКЕ НА КОСОВУ 
И МЕТОХИЈИ КАО ИЗАЗОВ И ПРЕТЊА 

НАЦИОНАЛНОЈ И РЕГИОНАЛНОЈ 
БЕЗБЕДНОСТИ 

Организовани криминал и тероризам су свакако два најозбиљ-
нија савремена невојна ризика и претње националној и међународ-
ној, пре свега регионалној безбедности. Иако је реч о суштински
различитим видовима злочина, од којих је први првенствено имо-
винског, а други идеолошко-политичког карактера, у савременом
свету све чешће долази до њихове симбиозе. При том се полити-
ка и корупција јављају као најчешћи и најчвшћи кохенизвни факто-
ри – везивно ткиво. „Школски пример“ који у потпуности по-
тврђује ову хипотезу свакако је „криминална збиља“ која је годи-
нама уназад присутна на Косову и Метохији, а која је ескалирала
последњих десетак година. У излагању проблема и предмета нашег
истраживања нећемо се детаљније задржавати на нормативном
одређењу организованог криминала и тероризма, сматрајући да је
реч о већ опште познатим категоријама, о којима се доста гово-
ри у научно-стручној и општој јавности. Више ћемо се позабави-
ти њиховим теоријским одређењем, као и моделом њихове коха-
битације и корелације са политиком на подручју Косова и Мето-
хије. Настојаћемо да осветлимо део механизма којим су међуна-
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родни организовани криминал и међународни тероризам створи-
ли „лажну државу“ коју називају („независном и демократском“)
„Републиком Косово“. 

Кључне речи: организовани криминал, тероризам, политика,
корупција, Косово и Метохија, национална безбедност, регионал-
на безбедност. 

Уместо увода – Теоријски модел кохабитације 
организованог криминала, тероризма и носилаца 

политичке власти

Организовани криминал је један од најозбиљнијих безбедносних
изазова, ризика и претњи модерном човечанству. Готово ниједна зе-
мља на планети, било да је богата или сиромашна, није „имуна на ову
болест“. Међутим, његовом развоју погодује „клима сиромашних зе-
маља“, нарочито уколико су у процесу друштвено-економске транзи-
ције: осиромашење држава и слабљење социјалних програма довели
су до криминализације друштва у земљама транзиције, и то не само
ширих друштвених слојева, већ и партијских и политичких структура,
правосудних и органа државне управе. Организовани криминал је по-
стао „четврти сектор светске привреде чији годишњи бруто приход
представља 20% вредности глобалнет рговине“.1 Отуда је овај про-
блем увелико присутан и у Републици Србији, али и у суседним држа-
вама, сада већ чланицама Европске уније.

Најзаступљенија подела схватања организованог криминала је на
организовани криминал у ужем и ширем смислу. Под овим феноме-
ном, у ширем смислу, подразумевају се сви облици организованог
криминалног деловања које одликује постојање криминалних органи-
зација и организованог приступа у извршењу кривичних дела с циљем
прибављања противправне имовинске користи, а у ужем (правом)
смислу, под организованим криминалом могу се сматрати само они
облици организованог криминалног деловања код којих су успоста-
вљене одређене везе између шефова криминалних организација и
представника државе и њених органа, односно појединаца из држав-
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них органа.2 Дакле, основни критеријум по којем се разликују ова два
схватања јесте повезаност криминалних структура са појединцима и
групама из државних органа власти. 

Реч је о трајном криминалном подухвату који се рационално оба-
вља ради профита од нелегалних активности, а његово трајно посто-
јање одржава се коришћењем силе, претњама, контролом монопола
и/или корумпирањем јавних службеника. Дакле, четири су примарна
елемента организованог криминала: постојање трајне криминалне ор-
ганизације; рационално криминално деловање; стицање профита као
крајњи циљ криминалног деловања и коришћење силе или претњи и
прибегавање корупцији ради реализације циљева и очувања имуните-
та од примене права.3

Значи, неспорно је да је организовани криминал, по дефиницији,
вид тзв. имовинског – класичног криминала.

Тероризам (террор – страх, ужас) је метод смишљене и системат-
ске употребе насиља с циљем развијања страха код људи и представ-
ника власти, а ради остваривања личних политичких и других идеоло-
шких циљева. Сејање страха и непрекидна изложеност опасности
стварају осећаје небезбедности, слабости, немоћи, неспокојства и не-
поверења у државну власт која је дужна да осигура мир и безбедност.
Управо је то и циљ терористичких група или појединаца: да акцијом
насиља привуку пажњу домаће и светске јавности и придобију је за
остварење интереса и циљева које прокламују, како би та иста јавност
извршила притисак на државу ради остварења циљева и интереса те-
рориста.

Значи, тероризам је употреба насиља и застрашивања ради ства-
рања или искоришћавања атмосфере страха код грађана, с циљем
прокламовања извесних, најчешће политичких циљева или интереса,
као и приморавање државне власти да пристане на захтев терориста.
Циљеви који се тероризмом желе постићи могу бити и легитимни, али
је тероризам којим се то постиже незаконит и морално недопустив. 
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Као основне карактеристике тероризма могу се извојити: упо-
треба физичког насиља (ватреног оружја, експлозивних направа,
отрова, радиоактивних материја и сл.); политичко-идеолошка по-
задина активности (ради остварења одређених политичких, вер-
ских и/или идеолошких циљева); преношење извесне поруке (про-
кламовање циљева и интереса које заступају, односно упозорење на
последице уколико се не прихвате захтвеани уступци); изазивање
страха и других психичких реакција; очекивани ефекти и реакци-
је (реакција медија која их на тај начин „рекламира“, реакција др-
жаве која их осуђује, реакција грађана који позивају државно руко-
водство да се терористима омогући остварење циљева); циљно, пла-
нирано и организовано деловање (детаљна припрема); неморал-
ност (акт супротан моралним нормама и принципима); противза-
конитост (свуда у свету је забрањен законом); економичност (ма-
лим средствима до масовних жртава, велике материјалне штете и
одјека у јавности); разноврсност објеката напада (готово да нема
објекта који не може бити нападнут терористичким нападом).4

Испољава се на различите начине, а најчешће као: убиства ва-
треним оружјем (тзв. атентати); подметање и активирање експлозив-
них направа; изазивање пожара; употреба отрова, штетних гасова,
радиоактивних или других опасних материја; отмица лица; отмица
возила, бродова или ваздухоплова и слично.

Објекти напада могу бити селективни и случајни. У првом слу-
чају то су појединци (политичари, представници државних органа,
високи полицијски и војни официри, судије, тужиоци, представни-
ци страних држава и међународних организација, представници
верских заједница и сл.) или одређене циљне групе (припадници од-
ређене националне, верске или расне заједнице, припадници одређе-
них снага безбедности нпр., полицајци, војници, припадници међу-
народних снага безбедности и сл.). Случајне жртве су оне које су се
у „погрешно време нашле на погрешном месту“ – у авиону, возу,
банци или школи, у тренутку када су терористи извршили препад
(тзв. колатерална штета).

Савремени тероризам битно мења своје карактеристике: све су
учесталији терористички акти са смртним исходом; жртве су све ма-
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совније а материјална штета све већа; све више терористичких акци-
ја има међународне димензије; терористички акти су све спектаку-
ларнији; терористичке организације имају све већи број чланова;
све је већа спрега између тероризма и организованог криминала; те-
рористички акти су све више усмерени према цивилном становни-
штву. 

Од тероризма треба разликовати герилу. То је облик оружане
борбе против становника, покрета, државе агресора, омрзнутог ре-
жима или државе жртве, који изводе наоружане групе, мали одре-
ди или припадници специјалних јединица ради психилошког прити-
ска, физичког и материјалног исцрпљивања непријатеља и стварања
услова за ширу мобилизацију маса и прерастање у више облике ору-
жане борбе. Примењују тактику препада, заседе, напада на тран-
спорте, удара по комуникацијама и слично. Градска герила су нао-
ружане групе, мотивисане идејно–политичким разлозима, које при-
падају илегалној скупини или покрету који, атентатима, диверзија-
ма, саботажама и киднаповањима појединаца на градском просто-
ру. врше психолошки притисак на непријатеља и настоје да остваре
своје политичке циљеве. 5

Најзад, ваља поменути и појам државног тероризма, под чим
се подразумева систематска употреба аката насиља од стране спе-
цијализованих државних органа, ради сламања или спутавања ак-
тивности одређених друштвених група или појединаца у конкретној
држави. Такође, многе се државе јављају у улози спонзора терори-
ста (државе спонзори терориста) тако што подржавају, обучава-
ју, опремају, финансирају, пружају уточиште и на други начин по-
мажу терористима у реализацији њихових намера. 

Значи, неспорно је да тероризам представља вид тзв. политич-
ког криминала, односно идеолошки обојену примену насиља.

Честа је и веза организованог криминала са тероризмом, одно-
сно са организаторима и учесницима у оружаним побунама. Иако
многи теоретичари заступају тезу да је тероризам један од видова
организованог криминала, са сигурношћу можемо констатовати да
њихова релација може да буде искључиво на нивоу повезаности, не
и поклапања. Наиме, организовани криминал представља вид имо-
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винског – класичног криминала, лукративног и неидеолошког карак-
тера6, док су мотиви и циљеви терориста идеолошко-политичког ка-
рактера. Веза између организованог криминала и тероризма постоји у
случајевима када:

– организовани криминал својим илегално стеченим профитом
финансира терористичке организације или групе;

– организовани криминал кријумчари наоружање и опрему за
потребе терористичких покрета и/или кријумчари стране пла-
ћенике и терористе до земље у којој делује терористичка орга-
низација;

– терористичке организације, самостално или у сарадњи са кри-
миналним групама, предузимају извесне организоване крими-
налне активности с циљем стицања материјалних и војних сред-
става за извођење терористичких дејстава;

– организовани криминал, са израженим политичким аспираци-
јама, предузима одређене терористичке активности како би не-
посредно дошао или довео своју „политичку струју“ на власт.

Спрега организованог криминала и тероризма је најчешће функ-
ционална, када се организовани криминал ставља у функцију терори-
зма. Истовремено, веза може да буде и инструментална, када се те-
рористуичке групе баве организованим криминалом, и обрнуто – ка-
да организоване криминалне групе предузимају терористичке актив-
ности. Без обзира на то што се у одређеним ситуацијама исти субјек-
ти баве и тероризмом и организованим криминалом, „линија“ између
ова два вида криминалних делатности, као и виности, умишљаја и
кривичне одговорности извршилаца кривичних дела, јасна је и недво-
смислена.

Добро организоване и велике криминалне групе често прибегава-
ју терору, односно терорисању локалног становништва, представника
привреде и локалних власти континуираним застрашивањем, „спро-
вођењм правде“, рекетирањем, „прописивањем норми понашања“
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6 Упореди – Шкулић, М.: Организовани криминалитет, Досије, Београд
2003, стр. 39, 58; о неким аспектима односа између тероризма и организованог
криминала опширније, у – Рељановић, М.: Однос тероризма и организованог
криминала, Борба против организованог криминала у Србији – Од постојећег
законодавства до свеобухватног предлога реформе, Институт за упоредно
право Београд и Одсек за упоредно и кривично право Универзитета у Фиренци,
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итд. Међутим, ова појава (терор) не може се поистоветити са терори-
змом.

Иначе, конфликтне ситуације, нарочито оне које су ескалирале
оружаним насиљем (оружане агресије, грађански ратови, оружане по-
буне, тероризам масовних размера) представљају посебно значајне
етиолошке чиниоце организованог криминала. На подручјима захва-
ћеним ратом, поред званичних и редовних јединица оружаних снага,
делују и разне паравојне и терористичке формације које су основале
или у чијим су редовима целе криминалне групе. Поред учешћа у ору-
жаној борби, овакве формације неретко криминално делују вршећи
крађе, тешке крађе, изнуде, разбојништва и разбојничке крађе, отми-
це, рекет и слично. Исте групе неретко грубо крше међународно рат-
но и хуманитарно право (правила и обичаје рата), па нису ретки слу-
чајеви приписивања ратних злочина организованим криминалним
групама које делују под „маском“ патриотских добровољачких једи-
ница. 

„Школски пример“ који потврђује исправност ових теза јесу ко-
релације албанског организованог криминала са терористичком тзв.
Ослободилачком војском Косова и Албанском националном арми-
јом, али и мноштвом других терористичких организација које делују
на Космету. Наиме, албански организовани криминал је пружао и
пружа финансијску помоћ овим организацијама од профита стеченог
кријумчарењем дроге, оружја, крадених аутомобила, (илегалних) ми-
граната, трговином људима, проституцијом и рекетирањем привред-
ника и становништва у земљи и иностранству; наоружава их прокри-
јумчареним оружјем из Албаније и других земаља; кријумчари теро-
ристе „добровољце“ и „плаћенике“ из исламских земаља на Косово и
Метохију. Осим тога, истим средствима финансира се откуп кућа и
имања неалбанског становништва; приватизација српских предузећа и
лобирање и корумпирање представника међународних организација
за независност наше јужне покрајине.

С друге стране, након обуставе масовних терористичких операци-
ја, из редова терористичких организација рагрутовани су будући (са-
да актуелни) чланови, па и „босови криминалних организација ма-
фијашког типа“. Истовремено, неколицина њих постали су „елитни
политичари“, па и највиши функционери „псеудодржаве“ Косово.
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Организовани криминал на Косову и Метохији 
и њихова спрега са политиком7

Ефекти глобализације у последњој декади XX века рефлектовали
су се и на друштвени живот и безбедност у нашој земљи. Транзицију
друштвеног, политичког и економског система пратила је експанзија
друштвених конфликата и угрожавајућих појава. Наведене друштве-
не промене су се манифестовале кроз економско и технолошко наза-
довање (пад друштвеног производа, превазиђену и непродуктивну тех-
нологију, високу увозну технолошку зависност, прљаву технологију и
сл.), дезорганизацију политичке елите и немогућност доношења раци-
оналних економских и политичких одлука, екстремно социјално ра-
слојавање и експанзију беде највећег дела становништва, распад вред-
носног система и моралног нихилизма уопште. То је даље условило
„епидемију“ психологије грабежи и сведозвољености, енормно пове-
ћање стопе криминалитета, друштвену дезорганизацију и аномију, ра-
зарање основних социјалних вредности, рат у напосредном окружењу
(Словенија, Хрватска, Босна), наметање економских санкција, ниска
примања и животни стандард становништва, хипер инфлацију, екс-
панзију тероризма на Косову и Метохији, НАТО агресију, стална по-
литичка превирања, одсуство полиције због ангажованости на посеб-
ним безбедносним задацима, већи прилив оружја са ратишта, пропу-
сте у образовању и васпитању, слабљење социјалне контроле, неефи-
касност казненог система и слично.8
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7 Већина података о организованом криминалу и тероризму на Косову и
Метохији, као и о њиховој међусобној спрези и спрези са политиком, преузето је
из бројних интерних докумената похрањених у архиви  Министарства
унутрашњих послова Републике Србије. Ознаке ових докумената, због њихове
поверљивости, неће бити наведене. Део ових података објављен је у – Ђиновић, Р.:
Настанак, организациона структура и проспективе Албанске националне
армије (специјалистички рад), Факултет политичких наука Универзитета у
Београду, Београд, 2005. Види и – Ћирић, Ј.: Српско суочавање са организованим
криминалом, Борба против организованог криминала у Србији – Од постојећег
законодавства до свеобухватног предлога реформе, Институт за упоредно право
Београд и Одсек за упоредно и кривично право Универзитета у Фиренци, UNICRI,
Београд, 2008, стр. 47–53.

8 О неким од ових фактора детаљније, у – Мијалковић, С.: Трговина људима,
БеоСинг, Београд, 2005, стр. 34–57; Тркуља, Ј.: Освајање демократије – Оглед о
посткомунизму, Синг–Логос, Београд, 1995; Индикатори људске безбедности у
Србији: извештај за 2004 годину, Факултет цивилне одбране, Београд, 2005.



Масовна незапосленост, сиромаштво, слабо имовинско стање, ни-
ска и нередовна примања, несташица основних животних намирница,
свели су животни стандард знатног дела становништва на егзистенци-
јални минимум. То је условило развој организованог криминала.
Истовремено, успостављање међународног статуса Косова и Метохи-
је ограничило је функцију безбедности наших органа формалне соци-
јалне контроле на подручју покрајине. С друге стране, то је омогући-
ло албанској мафији да развије широку лепезу „крими бизниса“. 

Док су трајали етнички сукоби на простору бивше СФРЈ, крими-
налне групе се нису сукобљавале, већ су сарађивале. Тужна је чињени-
ца да је на крају свих ратова „на Балкану најефикаснија међуетничка
сарадња између криминалаца, при чему су се развиле криминалне ор-
ганизације које су се уздигле изнад моћи влада појединих земаља, из-
растајући тако у паралелну интернационалну силу. Пример је апсур-
дан уколико се има у виду да је у питању подручје које се, у доброј ме-
ри, налазило под контролом најмоћнијих светских сила и интернаци-
оналних савеза. У протеклој деценији Балкан, а нарочито Косово и
Метохија, постали су „Елдорадо“ за криминалце у којем је, уместо
цивилне, формирана мафијашка структура која хара и профитира у
пет основних сектора: кријумчарење емиграната у Европску унију; тр-
говина проституткама и отварање бордела у Европској унији; убаци-
вање неопорезованих цигарета у Европску унију; транзит дроге у
Европску унију и трговина оружјем“.9

Најзад, географски положај, односно припадност геопросторима
средње Европе, јужне Европе, Средоземља и Балкана, природне кому-
никацијске везе панонске равнице са централном Европом, излаз на
Јадранско море, дунавска веза са земљама Западне и Источне Европе,
железничка веза са Истанбулом на истоку и Бечом и Берлином на за-
паду и још низ комуникацијских погодности геопростора Србије сва-
како погодују транснационалном организованом криминалу. Ово су,
свакако, тактичке погодности за експанзију тзв. „албанске мафије“.

Албанске криминалне групе, тзв. „албанска мафија“, често су сло-
жене и изразито друштвено опасне. Најчешће су организоване у обли-
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ку пирамиде, као традиционалног вида криминалног организовања
мафијашког типа. Кренимо од постоља пирамиде: код албанских кри-
миналаца, основна ћелија је екипа од четворице до десеторице људи,
који су потекли из истог клана или села, често из исте биолошке поро-
дице. Свака ћелија је специјализована за један одређен тип криминал-
не активности, Најчешће су то врло професионалне екипе које слепо
слушају свог шефа. На истој територији неретко оперише неколико
екипа, у некој датој криминалној сфери. У емиграцији, договарање о
акцијама основних ћелија регулише „официр за везу“ – координатор,
који најчешће оперише под видом неке културне или фолклорне ак-
тивности. У целој Европи, дијагнозе полицајаца су исте: ове екипе жи-
ве дискретно, не привлаче пажњу и систематски практикују кон-
тра–надзор над снагама реда. Акције које покрећу често имају војнич-
ку прецизност. Радити у ћелији, то претпоставља припадност неком
специјализованом криминалном клану; услови за приступање у кри-
минални клан су стриктни, кодификовани, у форми ритуала. Израже-
на обележја албанског организованог криминала су закон, Канун, би-
олошки оквир, широка породица и строга хијерархија у којој крвне
везе побеђују у односу на везе венчањем. Нпр., тактичка координаци-
ја између локалних екипа поверава се човеку који је у криминални
клан могао да уђе само венчањем. Али, на стратешком плану, између
грана криминалне активности и широких географских територија, на
плану управљања криминалом у земљи, координација припада обаве-
зно члану клана по крвној вези и у оквиру биолошке породице. На
прелазном нивоу, заменици шефова контролишу географске зоне или
одређене гране активности. У зависности од места и тренутка, врло
слободно и на децентрализован начин, различити елементи криминал-
ног клана делују одвојено или повезано. На врху је шеф. Њему пома-
же „управни одбор“ који утврђује глобалну оријентацију и арбитрира
у кризним случајевима. Све у свему, организација је еластична, флек-
сибилна, еволутивна. У духу поштовања традиције и омерте, лична
иницијатива је могућа, чак је препоручљива; скретања и прилагођава-
ња је лакше обавити уколико је у већој мери обезбеђена послушност
трупа и ако је презир шефова мафије према законима земље у којој
оперишу – апсолутан.10
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Организовани криминал на Космету заснован је три снажна стуба:
први је кланско-породична оријентација, који му омогућава тајно, трај-
но и снажно деловање; други је географска контролисаност, који га чи-
ни апсолутном силом на територији коју контролише и трећи је тзв. ка-
нун, односно високо развијена свест о легалности и легитимитету крвне
освете, која делује као упозоравајуће и обавезујуће средство друштвене
регулације.11

Најзад, ваља поменути (о чему ће касније такође бити речи) да орга-
низовани криминал на Космету представља велику мрежу криминалних
организација, међу којима својом величином и моћи свакако доминира-
ју:

– Дренички клан (контролише георегију Приштине, долину Дрени-
це и северозападни Космет; под контролом је Хашима Таћија –
бившег вође терористичке Ослободилачке војске Косова, сада
„високог и угледног политичара и државног функционера“);

– клан Рамуша Харадинаја (контролише области Пећи, Дечана и
Ђаковице; иначе, Харадинај је такође један од најпознатијих ко-
манданата терористичке Ослободилачке војске Косова, познати
хашки оптуженик за ратне злочине и бивши премијер Косова) и 

– клан Реми Мустафе (контролише георегије Гњилана, Витине и
Качаника; иначе, Мустафа је такође бивши командант терори-
стичке Ослободилачке војске Косова и Косовског заштитног кор-
пуса, који је осуђен на седамнаест година затвора због ратних зло-
чина над неалбанским становништвом).12

Терористичке организације које делују на подручју 
Косова и Метохије и њихова спрега са политиком

Развој тероризма на Косову и Метохији условљен је тежњом да се
реализује идеја стварања „Велике Албаније“, али су и последица на-
стојања да се ова идеја реализује.
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Идеја стварања „Велике Албаније“ није нова. „Програмски задаци
Призренске лиге“ извучени су из садржаја Албанског комитета у Кон-
стантинопољу, који је формиран у време велике ратне кампање током
„Источне кризе“, 1875. и 1878. године. Од тренутка када је Порта (тур-
ска влада) обећала Албанцима да ће формирати тзв. Албански вилајет
(област ) са центром у Битољу, с циљем придобијања Албанаца за рат
на који се Турска спремала, лидери овог комитета су стално правили ме-
морандуме у којима су захтевали да таква Албанија обухвати територи-
је Скадра, Косова и Метохије, Битоља и Јонину. Тако је зачета идеја о
„Вилајету Албанији“, чији је политички концепт, у облику Програма
комитета Јонина поставио Абдул-бег Фрашери, водећа фигура комите-
та Константинопољ. Таква Албанија би требало да укључи следеће „че-
тири покрајине“: 1) Јужну Албанију са Епиром и Јонином; 2) северну и
централну Албанију са Скадром, Тираном и Елбасаном; 3) Македонију
са Дебром, Скопљем, Гостиваром, Прилепом, Битољем и Охридом и 4)
Косово са градовима Пећ, Ђаковица, Призрен, Митровица, Приштина,
Гњилане, Прешево, Куманово, Нови Пазар и Сјеница.13

Период после другог светског рата обележен је перманентним теро-
ристичким деловањем више различитих илегалних организација: „Бали
комбтар“, „Легалитет“, „Трећа призренска лига“, „Национални коми-
тет слободно Косово“, „Национални покрет за Републику Косово“,
„Организација марксиста и лењиниста Косова“, „Савез косовара“,
„Хрватско албански савез“ и друге. У основи, заједничка карактеристи-
ка им је националистичка, ултра лева, марксистичко-лењинистичка, ен-
веристичка оријентација, а исходиште Албанија.14

Период последње деценије XX века оправдано се сматра „ером
процвата тероризма“. У првој половини деведесетих година створена је
терористичка инфраструктура – „Национални покрет Косова“, „Наци-
онални покрет за ослобођење Косова“ и „Ослободилачка војска Косо-
ва“. Тај период је обележио осавремењивање терористичког деловања и
стварање услова да од краја 1997. године класични тероризам прерасте
у псеудогерилски покрет. Догађаји су кулминирали познатом међуна-
родном интервенцијом – агресијом НАТО на Савезну Републику Југо-
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13 Борозан, Ђ.: Јавни извори – интернет. Види и – Ђурић, С.: Освета и казна
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Ниш, 1998. стр. 7–53.

14 Види – Мијалковски, М.; Дамјанов, П.: Тероризам албанских
екстремиста, Војска, Београд, 2002. 



славију. НАТО кампања се ослањала на ваздушне снаге земаља члани-
ца које су изводиле ваздушне ударе, и на „своје“ копнене снаге у виду
тзв. „гериле Ослободилачке војска Косова“. Овај период је окончан до-
ношењем Резолуције 1244 Савета безбедности Уједињених Нација, ка-
да су све војне и полицијске снаге Савезне Републике Југославије и Ре-
публике Србије повучене са подручја Косова и Метохије, а покрајина
стављена под контролу међународних снага и тзв. Косовског заштитног
корупса и Косовске полицијске службе, који су попуњени бившим при-
падницима терористичке Ослободилачке војске Косова. 

Већ у јесен 1999. године формирају се нове терористичке организа-
ције и њихове војне формације. Из таквих напора ће, а под незамисли-
во ноншалантним ставом међународних снага на Косову и Метохији и
у Македонији, које су заправо послужиле за спровођење „дуплих стан-
дарда“, настати скоро истовремено више терористичких организација:
„Ослободилачка национална армија“ (ОНА – Усхтриа Злиримтаре
Комбтаре – УЗК), „Ослободилачка војска источног Косова“ (ОВИК –
Усхтриа Злиримтаре Косовес Линдоре – УЗКЛ), „Ослободилачка вој-
ска Прешева, Бујановца и Медвеђе“ (ОВПМБ – Усхтриа Злиримтаре
Пресхеве, Медвегјес Бујановц – УЗПМБ), Ослободилачка војска Плава
и Гусиња (ОВПГ – Усхтриа Злиримтаре Пллав Гусињ – УЗПГ) и „Ал-
банска национална армија“ (АНА).

Све терористичке организације имају тзв. војну и политичку струк-
туру. Војну структуру чине активне, специјалне и резервне „војне фор-
мације“ терористичких организација са вертикалном и територијалном
структуром, и неким видом војног штаба, команде, врховног савета и
политичких комесара. Активне формације су структуриране као диви-
зије (корпуси), бригаде (батаљони), водови и герилске јединице. Дивизи-
је покривају шири геопростор Косова и Метохије и имају своја седишта
у одређеним градовима. Свака дивизија (корпуса) састоји се из више
бригада и батаљона који имају одређене зоне одговорности. Водови
броје до сто људи и начелно имају политичког официра вода, заменика
комаданта вода, заменика политичког официра вода, начелника логи-
стике вода, начелника везе вода, начелника војне администрације вода.
Најзад, герилске јединице су најважније и најмање јединице које броје
пет до десет људи, предвођене комадантом герилске јединице. Герилска
јединица има бар једног члана задуженог за везу.15
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Политичко вођство терористичких организација концентрисано је
у извесним легално и илегално основаним политичким партијама (пр-
венствено са територија Косова и Метохије и Албаније), а пре свега у
Револуционарној партији Албанаца (РПА), Националном комитету
за одбрану и ослобођење албанских територија (НКООАТ), Фрон-
ту за национално уједињење Албанаца (ФНУА), Националном по-
крету Косова (НПК), Демократској партији Косова (ДПК), као и у
партијама са југа Србије: Партији за демократски прогрес (ПДП),
Демократској партији Албанаца (ДПА) и Демократској унији за до-
лину (ДУД).

Осим тога, терористичке организације имају упоришта и у мно-
гим тзв. одборима за људска права које медијским манипулацијама и
деловањем према међународним организацијама подржавају терори-
стичке активности и доприносе реализовању заједничких циљева.

Такође, терористичке организације имају и активну војну подр-
шку у тзв. Косовском заштитном корпусу (КЗК), Косовској нацио-
налној информативној служби (КШИК) познатијој као тајној косов-
ској обавештајној служби, Косовској полицијској служби (КПС) и
Мултиетничкој полицији (МЕП) која делује на подручјима Општина
Прешево, Бујановац и Медвеђа. У редовима ових званичних служби
налазе се многи бивши и активни припадници терористичких органи-
зација, што је Министарство унутрашњих послова Републике Србије
више пута доказало расветљавајући кривична дела у вези са терори-
змом. 

Најзад, несумњиво је да је Албанија била и да још увек јесте „др-
жава спонзор“ тероризма на Косову и Метохији, јер су све терори-
стичке организације тежиле стварању Велике Албаније, односно већи-
на њих је основана и имала своје базе на подручју Албаније.

Симбиоза организованог криминала, тероризма 
и политике на Косову и Метохији

Организовани криминал је фундаменталан за очување „жилаво-
сти“ деловања албанских терористичких организација. Осим што те-
рористичке организације тесно сарађују са организованим криминал-
ним групама, многи огранци терористичких организација прибегава-
ју криминалним активностима које се могу подвести под организова-
ни криминал. Реч је о свим тзв. „сивим“ и „црним“ активностима вођ-
ства, активног кадра и активне подршке терористичким организација-
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ма, као и дела микро-криминалних активности које врши пасивна по-
дршка терористичким организацијама, а чији је циљ остваривање про-
тивправне имовинске користи.

Свима који се баве супротстављањем тероризму или организова-
ном криминалу на оперативном нивоу кристално је јасна и лако уоч-
љива веза ова два феномена. Они су толико испреплетани да их је ве-
ома тешко одвојено посматрати, чак и за теоријске потребе, а камоли
за потребе безбедносне праксе државних органа. Овај однос врло че-
сто рађа дилему: да ли је примарни циљ терористичких организација
бављење организованим криминалом или је циљ организованих кри-
миналних кланова остваривање политичких циљева зацртаних у поли-
тичким платформама терористичких организација.

Моћ терористичко-криминалног братства на Косову и Метохији
у знатној се мери ослања на развијену корупцију. Ово и не треба да
нас чуди, с обзиром на то да је корупција, према многим теоретичари-
ма, дубоко укорењена у највећи број органа и политичких структура
држава на Балкану, по целој њиховој хијерархији. Стога се и у званич-
ним оценама међународних организација балканске државе већ годи-
нама налазе при врху листа којима се рангира развијеност коруцпије.
За политичку корупцију се каже да се од пасивне експлоатације разви-
ла до активне принуде, те да је попримила толике размере да је спо-
собна да негује организовани криминал, а самим тим и политичку и
друштвену нестабилност.16

У настојању да осветлимо везу организованог криминала, терори-
зма и политичких структура на Косову и Метохији, покушаћемо да
укажемо на најзначајније узрочнике корелације наведених феномена.
Наиме, сматра се да је на просотору наше јужне покрајине примењен
тзв. универзални модел терористичког организовања који се највећим
делом финансира из организованих криминалних активности. Ову те-
зу подржава више премиса заснованих на следећим чињеницама:

– албански етнос – култура живљења, односно социјална структу-
ра албанског етноса у многим аспектима је задржала кључне реликте
родовско-племенског начина уређења односа. У том погледу, може се
рећи да, за разлику од модерног грађанског начина друштвеног уре-
ђења социјалних односа који почивају на породици као социјалном
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нуклеусу (брачни пар са децом), албански етнос карактерише уређење
у чијем је центру фамилија – клан која има више стотина чланова. На
челу овог клана је патер-фамилијас;

– фамилија-клан17 – продукује живот чврсто везана за сопствену
територију на којој остварује утицај и моћ. Односе у клану де-
финишу крвне везе, а чланови криминалне групе се регрутују из
фамилије – клана. Према неким проценама криминални клано-
ви Албанаца имају до стотину чланова; 

– дијаспора – економским миграцијама Албанаца, нарочито пе-
десетих и шездесетих година прошлог века, уз задржану изра-
жену традиционалну повезаност са домицилном фамилијом –
кланом и високим степеном одговорности према њему, створе-
на је изванредна глобална структура која ће вишеструко мулти-
плицирати криминалну моћ албанских гангова у свету;

– затвореност фамилије-клана за непознате, особена култура,
језик и традиција, били су изванредни постојећи елементи који
су представљали заокружени заштитни инпут, како за крими-
налне, тако и за терористичке организације и

– структурна криза на подручју Социјалистичке Федеративне
Републике Југославије која је кулминирала ратом почетком де-
ведесетих година прошлога века допринела је и прекомпонова-
њу на криминалној сцени југоисточне Европе. То је свакако да-
ло додатни замајац албанским криминалним групацијама.
Санкције које су уведене Савезној Републици Југославији најве-
ћим делом су „искључиле и ограничиле“ организоване групе са
њеног простора на међународној криминалној сцени. То је
условило каналисање транспорта дроге преко чувеног балкан-
ског пута и његовог западног крака који је ишао преко СРЈ, на
јужни крак који иде од Турске, преко Македоније и Албаније
до Италије (подваријанта овог пута Турска, Грчка, Албанија,
Италија), који су скоро у потпуности контролисале албанске
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1996, стр. 94–95.



криминалне групације. Осим тога, терористичке потребе за
перманентном набавком новог оружја изискивале су успоста-
вљање нових канала за његово стално сигурно кријумчарење и
допремање који су, уз то, остали активни до данашњег дана.

Слика 1 – Модел симбиозе организованог криминала, 
тероризма и политике на Косову и Метохији

Политичко вођство терористичких организација је још почетком
деведесетих година добро оценило наведене промене на криминалној
сцени југоисточне Европе. Стварањем терористичке Ослободилачке
војске Косова 1993. године као тзв. „војне организације“, под пла-
штом борбе за националне интересе и наравно, језиком силе, успело је
да етничко-криминалну глобалну структуру стави под своју контролу.
У тексту „Вашингтон Тајмса“ из 1999. године, а позивајући се на из-
јаве агената америчке агенције „ДЕА“ за борбу против наркотика, ка-
же се „да је Ослободилачка војска Косова повезана са широком мре-
жом организованог криминала чији је главним штаб у Албанији, те да
документа показују да је њихова мрежа једна од највећих на свету, а
да се новац користи за набавку оружја за терористичке потребе“. У
тексту такође стоји да је „Ослободилачка војска Косова формирана
од стране најекстремнијих припадника Националног покрета Косова
и Националног покрета за ослобођење Косова, да су они вршили те-
рор и уцењивали поглаваре кланова (мисли се на албанске породице)
који су били равнодушни према њиховој идеји одвајања Косова од
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Србије, као и да су ликвидирали све који нису хтели да шаљу своје љу-
де у ОВК“. 

Од овога су обе групације профитирале: територијалне криминал-
не организације су помоћу силе идеолошких терориста шириле своје
зоне утицаја градећи глобалну мрежу, тако да се албанска мафија, по
свим проценама, данас сврстава међу најразвијеније и опасније у
Европи. Са елементом насиља коју јој је дала терористичка Ослободи-
лачка војска Косова и тендецијом сталног напредовања, стала је раме
уз раме на светској криминалној сцени са најпознатијим криминалним
организацијама – јапанским „Јакузама“, кинеским „Тријадама“, ру-
ском и италијанском мафијом. То јој је омогућило да прошири своје
поље деловања на све профитабилне криминалне делатности. Поред
кријумчарења наркотика – хероина, које је најразвијенија делатност,
развијене су и трговина људима, трговина људским органима, кријум-
чарење цигарета, оружја, украдених возила и друге активности које су
профитабилне. Тако су европске и светске полиције добиле „озбиљног
клијента“ којим ће се, на њихову жалост, бавити у XXI веку.

За узврат, терористичка организација је стављањем под своју кон-
тролу организованог криминала добила један нови моћни, глобални,
структурни елемент из кога црпи неопходно потребна – огромна фи-
нансијска средства, без бојазни да ће терористичке активности које ре-
ализује преко ове структуре бити адекватно санкционисане као теро-
ристичке. То ће заправо политичком вођству терористичке организа-
ције, као и активној политичкој подршци, пружати могућност да се
„легитимно баве политиком, виртуелно чистих руку“. 

Ово је вероватно разлог зашто се данас, почев од научника, поли-
тичара, па преко аналитичара и припадника снага за примену закона,
може врло често прочитати да је Косово и Метохија „виртуелна нар-
ко држава“, „европска Колумбија“, „црна рупа организованог кри-
минала“, „гангстерски рај“, Унмикистан“ и слично.

Оригиналну и веома значајну покровитељску подршку организо-
ваним криминалним групацијама Албанаца, вођство терористичких
организација пружило је својим дипломатским активностима. Ис-
правно процењујући значај промена на криминалној сцени југоисточ-
не Европе почетком деведесетих година, а захваљујући промени гео-
политичке карте Европе 1989. године и геополитчким интересима по-
јединих великих сила (пре свега уједињене Немачке, а потом и САД),
организовани криминал и тероризам успели су да се у свету представе
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као ослободилачки герилски покрет. Тако је терористичка „доктрина
нужде“18 проширена на албанске криминалне гангове, обезбеђујући
им благонаклон – разумевајући став свих земаља чланица Европске
уније. То је знатно отупело опсежност, квалитет и ефикасност истрага
органа за примену закона у тим земљама у сваком погледу: криминал-
ци су сматрани политичким емигрантима, чиме им је обезбеђено го-
стопримство (сматрани су избеглицама), да би наравно врло брзо би-
ла извршена трансформација од избеглице у нуклеусе самоорганизо-
ваних криминалних група, везаних за домицилне кланове на Косову и
Метохији и у Албанији. Тиме је обезбеђена њихова транснационална
евро-америчка умреженост.

Потребе за наоружавањем ће допринети да терористичке органи-
зације, користећи своју политичку моћ, криминалним клановима
обезбеде контакте, а потом и савезништво са најопаснијом и најпозна-
тијом Козанострином под-организацијом Н’ драгентом, за коју се ве-
рује да у средоземљу контролише све трансакције са оружјем и дро-
гом. Н’ драгента се сматра најмоћнијом светском мафијашком орга-
низацијом која, уз то, има капацитет да послује са владама. Тврди се
и да она, кроз договоре са арапском мафијом, тренутно штити Итали-
ју од терористичких напада радикалних исламиста, као и италијански
контигент у Ираку, те да обезбеђује могућност италијанској влади да
врши откупе – ослобођања својих држављана које као таоце држе
ирачки терористи.

Отуда је сада јасније како су конвоји са оружјем, нарочито током
1997. и 1998. године, стизали из европских земаља преко Италије у
Албанију, за потребе Националног покрета за ослобођење Косова и
Ослободилачке војске Косова. Такође је јасније како је могуће да је Ја-
купи Љирим звани „Нациста“, за кога је потврђено и од међународ-
них војних и полицијских снага на Косову и Метохији, а нама одавно
познато, да као комадант дивизије терористичке Албанске национал-
не армије „Адам Јашари“, у периоду 2002–2004. године више пута не-
сметано одлази и враћа се са Косова и Метохије преко Албаније, Ита-
лије у Швајцарску, Аустрију и Немачку, иако за њим од половине
2003. године постоји међународна „црвена“ потерница, коју су изда-
ле наше власти, као и потерница УНМИК-а, обе због постојања осно-
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ване сумње да је извршио више кривичних дела тероризма и у вези са
тероризмом.

Ово су, рекло би се, најважнији подстреци експлозије организова-
ног криминала на Косову и Метохији. Додатни подстицаји се оства-
рују преко јаких веза са локалним политичким представницима и слу-
жбеницима администрације, укључујући и међународне снаге, што
омогућава флексибилност и способност криминалних група да брзо
створе договор са сваким и прилагоде се захтевима тржишта.

Битна обележја албанских кланова су јака унутрашња дисципли-
на која је успостављена суровим кажњавањем за нелојалност групи,
затим потпуно непоштовање јавних закона, доступност и располагање
разноврсног оружја, јако осећање самозаштите засновано на завери
ћутања међу становништвом, честе промене идентитета и коришћење
савремених технологија. 

По својој организацији, албанске криминалне групације су нај-
приближније калабријској мафији – Н’ драгенти. Неки аналитичари
не уочавају хијерархијску координацију међу различитим клановима
која би, попут „мафије куполе“, координирала њихову активност. По-
сматрајући терористичку пирамиду ослободилачке војске Косова и
Албанске националне армије, многе чињенице управо иду у прилог то-
ме да је вођство ове организације „мафија купола“ организованих
криминалних кланова. Скоро да нема вође клана који није потекао из
Ослободилачке војске Косова. Организација и функционисање Осло-
бодилачке војске Косова је била идентична данашњој криминално-
клановској структури: потпуна аутономија од централне команде и
потпуна криминална јурисдикција на својој територији. Поуздан од-
говор на ово питање захтева ширу и свеобухватнију анализу кримина-
литета на регионалном нивоу, која превазилази предмет овог рада.

Терористички и криминални кланови, као свака мафија, имају по-
требу да незаконито стечен новац „оперу“ тако што ће га инвестира-
ти у легалне послове. Криминалне организације у југоисточној Евро-
пи стога одлично сарадјују, не обазирајући се на етничко порекло,
културне, друштвене и политичке разлике. Међу њима не долази до
оштрих сукобљавања. Тако је било раније, тако је и сада. Због тога је
и могуће да продавци оружја, Хрвати и косовски Албанци, користе
исте канале као и српски и црногорски продавци наркотика, да албан-
ски шверцери сарађују са македонским, да турске криминалне органи-
зације продају хероин који је прерађен у Румунији својим „колегама“
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грцима, да руски и украјински мафијаши опскрбљују чеченске побу-
њенике оружјем.19 Постоје оправдане сумње да је део новца који се
стиче организованим криминалом инвенстиран у више држава на Бал-
кану и у Европи. То многе аналитичаре наводи на закључак да на Бал-
кану, од друштвених појава, само криминал има сва обележја мулти-
етничности и мултиконфесионалности.

Оно што је у полицијским операцијама до сада потврђено је да су
све криминалне групације са албанског етничког простора – Албани-
је, Косова и Метохије, северозападне Македоније и југа централне Ср-
бије, као и албанске дијаспоре биле, јесу и биће у функцији терори-
стичког деловања. Када се зна да се новац којим они послују мери сто-
тинама милиона и милијардама долара јасно је да се „тероризам ис-
плати“, јер поред реализације основног политичког циља, његовим во-
ђама и активном кадру доноси огромну финансијску моћ. „Финансиј-
ски“ разлог је довољан да би у једном тренутку постао циљ због кога
се наставља терористичко деловање.

Као илустрацију у прилог изречених тврдњи навешћемо неколико
примера: почетком 1999. године италијански суд у Бриндизију осудио
је једног албанског трговца хероином, по имену Амарилдо Вриони,
који је признао да је, у замену за дрогу, од мафије набављао оружје за
ОВК.20

Дана 23. фебруара 1999. године чешка полиција је ухапсила прин-
ца Доброшија, шефа албанске косовске нарко групе. Приликом пре-
траге његовог стана пронашли су доказе да је давао наредбе за набав-
ку лаког пешадијског наоружања и ракетних система. Нико се није за-
питао шта ће једном ситном дилеру ракете. Тек је касније чешка поли-
ција сазнала да их је испоручивао ОВК. Чеси су испоручили Добро-
шија Норвешкој, јер је 1997. године побегао из тамошњег затвора, где
је служио казну у трајању од 14 година.21

Ћамил Шабани – Ћори из Урошевца је током деведесетих година
израстао у међународног шверцера хероина. До 1999. године је бора-
вио у Чешкој, Немачкој и другим западноевропским земљама, након

СИМБИОЗА ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА, ТЕРОРИЗМА И ПОЛИТИКЕ НА КиМ... 187

19 Antonella Deledda e Paolo Satori, “Le vie della droga non sono infinite”, Li-
mes, 03-6Il Nostro Oriente.

20 „Балкан-Албанија-Косово-хероин-џихад“, Центар за мир на Балкану, мај
2000. www.балканпеаце.орг

21 Исто.



чега се враћа у Урошевац и стаје на чело клана Шабани. Власник је ви-
ше бензинских пумпи и ексклузивног пословног простора у Урошев-
цу, који је отео од власника Србина после 1999. године, у којем се да-
нас налазе експозитуре међународних банака. После вишегодишње
истраге од стране Еуропола, ухапшен је 29. марта 2004. године са још
неколико лица. У оквиру активности Еуропола, кроз „контролисане
испоруке“, обезбеђени су докази против Шабанија за процесирање
пред судовима Швајцарске и Немачке. Процене истражитеља УН-
МИК-а говоре да је овај клан недељно испоручивао на тржиште за-
падне Европе око 200 кг хероина. Постоје сумње да је своје активно-
сти спроводио уз подршку појединих припадника Косовског заштит-
ног корпуса и Косовске националне информативне службе.

Поред рекетирања, изнуђивање новца путем отмица је специјал-
ност припадника терористичких Ослободилачке војске Косова и Ал-
банске националне армије. Континуирано су вршили ову врсту кри-
вичних дела на целом етничком простору „Велике Албаније“. Откупи-
ма су прибављани новчани износи који се крећу од више стотина хи-
љада, до преко милион евра. Отета лица су најчешће држана на тери-
торијама суседних националних држава, отежавајући поступање орга-
на за примену закона. Део тако прибављеног новца се користио за по-
требе Ослободилачке војске Косова и Албанске националне армије, а
део за личне потребе. Национална премиса организованих криминал-
них кланова по којој је и бављење криминалом узвишени „патриотски
чин“, омогућава да се конфликти међу њима држе у подношљивом
оквиру, на нивоу спорадичних. Такође, овако структурирана подређе-
ност кланова војном елементу терористичке организације, омогућава
схватање чињенице да локални криминалци (микро-криминално орга-
низовање) не ограничавају своју активност само на изнуђивање, већ су
директно умешани у етничко застрашивање и чишћење на Косову и
Метохији. На тај начин, крађа стоке која је у теорији кривичног пра-
ва дело мале друштвене опасности, а истовремено вековима присутна
и вршена од стране Албанаца према другим етничким групацијама, и
данас се одвија у несмањеном обиму чинећи живот на Косову и Мето-
хији неподношљивим. Тешко је објаснити било којем припаднику ме-
ђународних безбедносних снага на Косову и Метохији како, осим
убиства, бомбашког напада, оружане терористичке кампање, и крађа
краве или овце може да буде у функцији терористичке активности и
етничког чишћења. Део екстремистичког деловања је широко распро-
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страњено систематско криминално деловање, уважено оправдавају-
ћим схватањем да је то „патриотски чин“, а очигледно је могуће у дру-
штву чије структуре воде лица која су прошла пут: идеолошки терори-
ста – командант – мафијашки бос – политичар (вођа признате поли-
тичке партије) – премијер (међународно признат и уважени чинилац).

Све што је до сада објашњено омогућава нам да Косово и Мето-
хију, Албанију и делове територије суседних држава на које претенду-
ју албанске терористичке организације, схватимо као јединствен кри-
минални простор, што између осталог јесте један од фазних циљева
спреге организованог криминала, тероризма и политике. Ово додатно
омогућује поменути феномен корупције на просторима суседних др-
жава, који разбија структурно ткиво националних система безбедно-
сти и онемогућава њихово легитимно, агресивније и успешније дело-
вање према терористичким структурама. У пракси, држава је по ва-
жним питањима функционисала и функционише по принципу рекета.
Последица је да су етнички лидери у дослуху, чиме појачавају међует-
ничке и међуверске тензије.22

Схватајући криминалну сцену Косова и Метохије на овакав на-
чин, можемо је условно поделити на две главне интересне зоне, пре
свега у односу на персонификоване најмоћније вође: северни део Ко-
сова и Метохије који контролише Хашим Таћи и јужни део који кон-
тролише Рамуш Харадинај. Испод њих се, територијално, могу струк-
турирати фамилије – кланови.

Овде ће бити наведени само неки од њих, као илустрација за из-
нете тврдње. Кланови Јашари, Љуштаку, Геци, Селими, Хумоли, Му-
стафа, Ладровци, Суља, Халити, конвергирају Хашиму Таћију по ви-
ше основа. Кланови Круезију, Шабани, Колаку, Ељшани, Кадоли,
Шаља, Буја, Жарку, Сума, Хаскај, Тољај, Бабалију више конвергира-
ју Харадинају. „Бизнисмени“ Лука, Пацоли, Маљоку, Османи, Нима-
ни, остварују добре интересне везе са обојицом, и са различитим кла-
новима. Због тога ове територијалне поделе треба узети крајње услов-
но, искључиво у теоријске сврхе, јер су криминалне везе међу поједи-
ним клановима толико испреплетане да их потпуно бришу.

Доминантне вође криминалних кланова, између осталог и Таћи и
Харадинај, имају пуно заједничких особина: били су идеолошки теро-
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ристи током деведесетих година; прошли су терористичко деловање
и изводили сурове терористичке акције, а у време рата и ратне зло-
чине, због чега су били предмет истрага, или су оптужени од стране
Хашког трибунала; били су најутицајнији команданти Ослободи-
лачке војске Косова; неки од њих били су чланови политичког пре-
говарачког тима Албанаца у Рамбујеу; под протекторатом међуна-
родне заједнице на Косову и Метохији основали су и створили дру-
гу и трећу по снази парламентарну странку; обојица главних вођа
су били премијери привремене владе Косова и Метохије. Њихово
најближе окружење – галерија ликова – за које се основано сумња
да су вође кланова, или су на челу неке привремене институције, би-
ли су или јесу истакнути команданти Косовског заштитног корпуса
и њених структура или су сива еминенција косметске стварности
као нпр. Џавит Хаљити, потпредседник Демократске партије Косо-
ва и потпредседник Скупштине Косова, творац Косовске национал-
не информативне службе и контролор организованог криминала на
највишем нивоу. Испод њих су „бизнисмени“ Екрем Лука, Сали
Нимани, Беџет Пацоли, Фљорим Маљоку...

Када се зна да на Косову и Метохији практично нема привред-
не гране која функционише, можемо слободно закључити да је ин-
дустрија криминала апсолутно најважнија привредна грана која са-
вршено функционише. Симбиоза тероризма и организованог кри-
минала, политичке моћи и корупције, отелотворена у горе наброја-
ним кључним личностима на Косову и Метохији у пословном, по-
литичком и терористичком односу са клановима у Македонији (Сеј-
дију, Хасани) и на југу централне Србије (Бехљуљи, Арифи), у Цр-
ној Гори, вероватно Грчкој и наравно Албанији, уз дијаспорну мре-
жу фондова и кланова, представљају моћно економско крило теро-
ристичких организација и тзв. „независне албанске власти Косова“.

Закључак

Кумулативни ефекти деструктивног деловања организованог
криминала и тероризма, подржаних од стране појединих национал-
них политичких струја и центара међународног политичког одлучи-
вања, свакако да вишеструко превазилазе појединачне деструктив-
не ефекте сваког од наведених појава угрожавања безбедности. Ово
тим пре што организовани криминал и тероризам постају нефор-
мални центри финансијске и политичке моћи, који злоупотребљава-
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јући званично деловање легалних политичких организација, уз си-
стематску корупцију, теже да прерасту у међународне центре моћи.
Нарочито је забрињавајућа чињеница да су управо припадници ор-
ганизованих криминалних и терористичких група постали фунцки-
онери политичке власти „лажне државе Косово“. Ово указује на то
да спрега организованог криминала, тероризма и политике поседу-
је капацитете којима може да угрожава националну, па и регионал-
ну безбедност.

Организовани криминал и тероризам на Косову и Метохији су
суплементарне категорије: организовани криминал је створио мате-
ријално-финансијске услове за терористичко организовање и дело-
вање, а из тероризма су касније регрутовани нови мафијашки босо-
ви и припадници криминалних група. Уз то, анархија која је наста-
ла екпанзијом тероризма омогућила је даљи развој организованог
криминала. Из организованог криминала и тероризма израсла је
тзв. политичка елита. 

„Логистику“ самосталног, нелегалног и нелегитимног прогла-
шења независности Косова и Метохије (тзв. „Републике Косово“)
чине најмање четири нивоа: идеолошки ниво, односно вековна те-
жња за стварањем „Велике Албаније“ која је укорењена у колектив-
ну етничко-верску свест; финансијски ниво, који је обезбедио орга-
низовани криминал; политички ниво, који је осигурало терори-
стичко деловање многобројних илегалних организација и лоби-
стички ниво, чији су носиоци стране владе, међународне (међувла-
дине и невладине) организације и међународне снаге које су подр-
жале идеје политичког нивоа за отцепљење Космета, халапљиво
експлоатишући плодове њихобог финасијског нивоа.

Најзад, посебно забрињавају претензије криминалних и терори-
стичких група на територије Македније, Црне Горе и Грчке, односно
на геопростор централне Србије у подручју Бујановца, Прешева и Ме-
двеђе, као и на Рашку област, чиме би се у потпуности остварио сан о
„Великој Албанији“ и „зеленој транверзали“. У томе ће се свакако
ослањати на помоћ исламског тероризма, тзв. „Беле Ал Каиде“ и ме-
ђународног организованог криминала. Ситуација неће моћи да се
контролише, с обзиром на то да је Космет већ постао „царство теро-
ризма и организованог криминала у Европи“. Међународна заједни-
ца, пре свих Европска унија, схватиће да су „отворили Пандорину
кутију“, али грешке ће, бојимо се, бити непоправљиве.
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SYMBIOSIS OF ORGANIZED CRIME, TERRORISM
AND POLITICS IN KOSOVO AND METOHIA AS 
A CHALLENGE AND THREAT TO NATIONAL 

AND REGIONAL SECURITY

Organized crime and terrorism represent, undoubtedly, the two
most serious contemporary non-military threats to national and interna-
tional, as well as regional security. Although they are two substantially
different forms of crime – the first has mainly property and the second
has ideological-political character, their symbiosis is happening more
and more frequently in the modern world. Politics and corruption are
the most frequent and the strongest cohesive factors – connective tissue.
“School example” that entirely confirms this hypothesis sure is “crimi-
nal reality” that has existed for years in Kosovo and Metohia and has
escalated in the last ten years. While outlining the problem and subject
of our research we won’t go into details concerning normative determi-
nation of organized crime and terrorism, considering them as already
well known categories. We will deal more with the politics in Kosovo
and Metohia. We would attempt to cast light on the part of mechanism
the international organized crime and international terrorism used to
create the “false state” and named it (“independent and democratic”)
“Republic of Kosovo”.

Key words: organized crime, terrorism, politics, corruption, Koso-
vo and Metohia, national security, regional security.
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Др Јован Ћирић
Институт за упоредно право, Београд

КОСОВО И МЕТОХИЈА - ИДЕАЛНО 
МЕСТО ЗА ОРГАНИЗОВАНИ 

КРИМИНАЛ

У овом раду, аутор говори о томе да делатност албанских
група организованог криминала са Косова и Метохије, већ дужи
низ година, заокупља пажњу многих и домаћих и страних анали-
тичара. О томе да се на Косову и Метохији, уназад неколико
деценија развила врло јака и интензивна активност у вези са,
пре свега трговином дрогом, али и другим делатностима органи-
зованог криминала, говори се у стручним, али и лаичким круго-
вима у Западној Европи и САД, те аутор у том смислу наводи
бројне извештаје и документе из којих се може закључити да
страној, западној јавности, делатности албанских мафијашких
група са Космета, уопште нису биле непознате. С друге стране
међутим, како аутор у другом делу овог рада наводи, управо су
легалне државне политичке структуре и структуре организова-
ног криминала, веома често у одређеном дослуху и одговарајућој
сарадњи по питању остваривања неких даљих, закамуфлираних
циљева и интереса, те аутор ту наводи бројне примере из
историје, који говоре о томе како су држава и мафија, поједно-
стављено речено, успешно сарађивале, - од средњег века и пери-
ода колонизације јужне и северне Америке и времена опијумских
ратова у Кини, до времена ратова у Вијетнаму и америчке по-
моћи тзв. контрашима у Латинској Америци. На крају Ћирић
говори и о неким социјалним, економским, историјским, психо-
лошким и другим карактеристикама Албанаца са Космета које
су им омогућиле да у протеклом периоду изграде један врло мо-
ћан, респектибилан систем организованог криминала у свету, а
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што је од стране светске јавности дуги низ година било прене-
брегавано, било свесно, било несвесно.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: свест о опасности деловања организованог
криминала; ОВК и трговци дрогом; западна јавност о ОВК; по-
везаност државе и мафије; карактеристике Албанаца и органи-
зовани криминал

Да ли је западна јавност препознала опасност од 
организованог криминала који долази са Косова?

Слике које су 2007. године пратиле америчког Председника Буша
на његовој турнеји по европским државама, биле су са једне стране ве-
ома живописне, а са друге стране готово нестварне, или бар нествар-
но симболичне. На једној стране били су испражњени готово читави
градови, уз присуство правих дивизија не само полиције и телохрани-
теља, већ и праве војске, са све тенковима и хеликоптерима, а на дру-
гој страни, стигла је слика из Албаније, коју је амерички председник
тада посетио. Велико одушевљење и изливи неописиве љубави, били су
такви, да је све личило, као да су се за тренутак Албанци и Албанија
вратили у стаљинистичко-маоистичка времена култа личности. Само
што су овога пута народно одушевљење, срећа присутних, изгледали
још и искреније него у време Енвера Хоџе. Међутим, судећи бар пре-
ма извештајима медија, све се завршило тако да је „најчуванији човек“
на планети остао оџепарен, покраден за ручни сат од стране једног
крадљивца из масе оних који су „братској“ Америци искрено клица-
ли на улицама Тиране.1 Чини нам се да чак уопште није важно да ли
је и колико све то тачно, оно што је важно јесте да је све деловало и да
делује изузетно симболично. 2
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осталих, многобројних текстова о томе, видети и:“President Bush Robbed in Al-
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http://allspinzone.com/wp/2007/06/11/george-bush-gets-robbed/ Или исто тако у
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CAMERAS. Доступно на интернет адреси: http://digg.com/world_news/
George_W_Bush_got_robbed_in_Albania_in_front_of_the_cameras 

2 Читав овај догађај нам показује да спољно обезбеђење не може постићи
много, уколико вам се у ваше редове инфилтрирају криминалци, или макар они
који вам не мисле најбоље. Поучно и симболично у исти мах.



Можда Председник Буш заиста и није могао претпоставити да ће
га одушевљена маса покрасти, али, када је у питању то да ли је аме-
ричка и целокупна западна јавност знала чиме се све бави ОВК, онда
смо ту сасвим сигурни – знали су и то су сасвим свесно толерисали.
Свесно и намерно је прећуткивано све оно што не би ишло у прилог
албанској страни. Треба овде поћи од једне врло интересантне и илу-
стративне чињенице да је на вебсајту америчкoг Министарства прав-
де, одељења за борбу против дроге (ДЕА – Drug Enforcement Agency -
DEA ), на само недељу дана пре почетка НАТО бомбардовања Југо-
славије, уклоњен део који је садржавао врло исцрпан и детаљан опис
трговине дрогом коју спроводе косовски Албанци преко ОВК.3

Такође је у том смислу занимљив, макар само и по индикативном
и илустративном наслову (НАТО на Косову: у кревету са шкорпијом)4

један чланак, који се августа 2000.године појавио у канадском листу
“Globe and Mail”, аутора Sunil-a Ram-a, иначе професора балканске
војне историје на Војном Универзитету у Вирџинији, човека дакле за
кога не можемо рећи да није добар познавалац овдашњих збивања.
Аутор ту наравно говори о чврстим и врло добро организованим ве-
зама ОВК и нарко-мафије, закључујући га једним реторичким пита-
њем, на које се одговор сам по себи намеће: «Да ли је сарадња запад-
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3 Видети чланак William-a Norman-a Grig-a, “Making the World Safe for
Narco-Terrorism” у листу “The new American” – 8. may 2000. Доступно на
интернет адреси www.stoptheftaa.org/artman/publish/article_83.shtml. У истом
чланку наводи се такође и то да је републикански сенатор Charles Grassley (R-I-
A), одмах након почетка бомбардовања Југославије, послао писмо Клинтону у
којем га пита како је могуће да америчка администрација пактира са ОВК, чија
је улога у трговини дрогом опште позната. Клинтон му је одговорио, тврдећи да
ни ЦИА ни ДЕА не располажу било каквим обавештајним сазнањима која би
упућивала на то да је ОВК икада била уплетена у директну криминалну активно-
ст, или неку другу директну везу са било којом организованом криминалном гр-
упом. Клинтон је у свом писму дотичном сенатору такође обећао да ће и он
лично, као и сви његови сарадници у будућности помно надгледати ОВК и сваки
знак евентуалне уплетености у трговину дрогом. Ако ништа друго, ни бивши, а
ни садашњи шеф америчке администрације не могу се више изговарати својом
евентуалном необавештеношћу. Макар само захваљујући том поменутом сенат-
ору, информације о албанским мафијашким делатностима доспеле су и до
Председника САД.

4 Чланак “NATO in Kosovo: in bed with a scorpion”, доступно на интернет
адреси: www.mapinc.org/drugnews/v00/n1153/a02.html.



не војне алијансе са дилерима дроге на Косову, била свесна и жеље-
на, или је ипак реч о несмотрености и незнању?» Да ли је дакле За-
падна јавност знала, имала праве информације о делатностима тзв.
ОВК и о повезаности те ОВК са бизнисом у вези са дрогом, тј. о по-
везаности са класичним организованим криминалом? Судећи према
томе како је и колико у тој самој западној јавности, од стране струч-
њака писано о проблемима мафијашког нарко-бизниса на Косову и
Метохији, а у вези са ОВК, западна јавност не да је морала знати,
него уистину и јесте знала праву истину. Питање је само да ли ће се
поновити онај симболични догађај са сатом, да ли ће западна јав-
ност морати да плати цех (цену) своје сарадње и „кокетирања“ са
организованим криминалом.

У сваком случају, врху америчког естаблишмента многе ствари
када је реч о ОВК ипак нису биле непознате у време када су они са
њима стварали савезништва. Тако је на пример, својевремено у бри-
танском “Daily Telegraph-u” 6. априла 1999. у чланку Philipa Smuc-
ker-a и Tim-a Butcher-a “Shifting Stance over KLA has betrayed Alba-
nians” било забележено и то како је Кристофер Хил, шеф америч-
ког преговарачког тима у Рамбујеу, врло оштро критиковао чинње-
ницу да се ОВК финансира од стране послова у вези са дрогом.5

Други један високи амерички званичник, Роберт Гелбард, је агенци-
ји «Франс Прес» 23. фебруара 1998. изјавио да је ОВК, без икакве
дилеме терористичка групација.6 Треба у том смислу поменути и
новинара Jerry Seper-a који је у “Washington Times-u” још од 1998.
извештавао о томе како су се поједини припадници ОВК, која се
финансирала од трговине дрогом, како су се ти појединци, обучава-
ли у терористичким камповима, којима су руководили, или сам
Бин-Ладен или његови најближи сарадници.7 Да на ОВК као теро-
ристичку организацију нису гледали само појединци, па макар то
били и појединци из врха америчке власти, сведочи и чињеница да
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5 Доступно на интернет адреси www.transnational.org/reuters/crime-
finansed.html.

6 У чланку “The Kosovo Liberation Army: Does Clinton Policy Support Group
with Terror and Drug Ties” – United States Senate – Republican Policy Committee,
доступно на интернет адреси: www.kosovo.com/rpc.html 

7 Доступно на интернет адреси www.brasscheck.com/yugoslavia/directo-
ry/62399a.html 



је и сам амерички Стејт Департмент фебруара 1998. када се југосло-
венска полиција први пут озбиљније сукобила са ОВК, ову прогла-
сио међународном терористичком организацијом, што је, између
осталог, значило и забрану америчким држављанима да на било ко-
ји начин дају донације једној таквој организацији, да јој продају
оружје, или да је на неки други сличан начин помажу.8

Специјализоване америчке и међународне полицијске организа-
ције проблему Косова и Метохије, тј. албанских криминалних гру-
па, и данас посвећују одговарајућу пажњу, чак можда још и више
него раније, с обзиром да је и проблем чини се све већи и већи. Та-
ко је на пример Raphael Perl, виши полицијски аналитичар за међу-
народни тероризам и наркотике, на америчком националном сим-
позијуму о нарко-тероризму, одржаном 4. децембра 2001. у Ар-
лингтону, у Вирџинији, а у организацији америчког министарства
правосуђа, агенције за борбу против дроге (DEA), говорио како су
везе између трговине дрогом и тероризма већ врло добро познате и
документоване, те у том контексту посебно говорио и истицао ра-
дикалне чеченске групе, «Хезболах», али, посебно и албанску
ОВК.9 На сличан начин се о проблему Косова и нарко-мафије гово-
ри и у званичним извештајима Еуропола. Тако се у годишњем изве-
штају Еуропола за 2004.годину каже да албанске криминалне гру-
пе са Косова настављају да проширују своју улогу и своју позицију
у свету организованог криминала, остварујући чак потпуну контро-
лу у појединим областима, као што су трговина дрогом, илегалне
миграције, трговина људима, итд. У сваком случају, евидентно је да
је удео албанских организованих група у значајном континуираном
порасту из године у годину, каже се између осталог у дотичном из-
вештају Еуропола о стању криминалитета у Европи у 2004. годи-
ни.10 О проблемима дроге, трговине дрогом у Европи и улози ал-
банских група организованог криминала, говори се и у извештаји-
ма неких других европских спезијализованих организација за бор-
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8 Доступно на интернет адреси www.siri-us.com/backgrounder/Archives-
Kosovo/KLA-drugs.html 

9 Доступно на интернет адреси www.usdoj.gov/dea/deamuseum/targetamerica/
transcript.doc 

10 Доступно на интернет адреси www.europol.eu.int/index.asp?page=pub-
lar2004 



бу против дроге, као што је на пример EMCDDA (Eurppean Moni-
toring Center for Drugs and Drug Adiction) са седиштем у Лисабо-
ну.11

У сличном тону говори и Јиржи Динстбир високи европски зва-
ничник, који говори о Косову као земљи у хаосу, која представља рај
за мафију,12 а када говори о Косову, о безакоњу говори и бивши, до-
скорашњи омбудсман Косова Марек Новицки, који је генералном се-
кретару УН Кофију Анану и међународним званичницима, послао пи-
смо у којем апелује да се не дозволи да Косово потоне у безакоње,13

док Michael Lauber шеф швајцарске полиције, одељења за борбу про-
тив организованог криминала о косовској мафији каже да они опери-
шу у великој тајности и да је веома тешко од њих добити било какве
информације, да је веома тешко инфилтрирати се у њихове редове, јер
су они прилично затворени, оперишу у малим групама, а истовремено
су и прилично вешти у коришћењу нових технологија, мобилних теле-
фона и интернета.14

Нису само полицијске снаге и специјализоване међународне орга-
низације и агенције упозоравале на делатности и опасности од тих де-
латности албанске ОВК и организованог криминала са Косова и Ме-
тохије. У питању су и бројни текстови, анализе и натписи објављива-
ни у западним новинама и часописима. Ево неколико примера. 

Угледни британски лист “The Guardian”, у читавој серији натписа
говори о проблему Косова, дроге и организованог криминала. У јед-
ном од тих текстова се на пример каже да око 40% хероина продатог
у Европи и Северној Америци потиче са Косова, којег аутори назива-
ју “smugglers paradise”. Овај рај за шверцере, омогућен је како се твр-
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11 О EMCDDA-у и извештајима те агенције, видети на пример код Јована
Ћирића; - Борба против дроге у Европској унији; - у тематском зборнику радова
„50 година Европске уније“; - издање Института за упоредно право и
Канцеларије Владе Републике Србије за придруживање ЕУ; Београд 2007. стр.
420-440

12 Текст на истој интернет адреси www.europol.eu.int/index.asp?page=pub-
lar2004 

13 О томе се може видети у тексту који доноси дневни лист «Политика» од
23.фебруара 2006.године, на страни 2. у тексту под насловом «Не дозволити да
Косово потоне у безакоње».

14 У листу “Le Matin-Dimanche” 5.8.999. на интернет адреси www.xavier-
raufer.com/enlish_5. php  



ди у поменутом чланку, првенствено тиме што мировне снаге немају
никакав мандат, а ни објективне могућности за обављање полицијских
послова у вези са спречавањем шверца хероина.15 Производња и
шверц хероина је, изузетно порасла након НАТО интервенције, тако
да она данас достиже читавих 5 тона месечно, при чему, како се исти-
че, није забележен нити један случај успешне полицијске акције на хва-
тању дилера дроге.16

У неким другим земљама подаци о албанској трговини дрогом су
још «импресивнији». Наиме, неке анализе кажу да тржиште хероином
у Шведској на пример, Албанци «покривају» у проценту од чак 80 до
90 одсто. Сматра се наиме да су они јефтинији од других,17 односно
да свесно иду на мању зараду, мањи профит, чиме истискују остале
конкуренте.18

О проблемима геополитичких димензија у вези са деловањем ко-
совске мафије, шверцовања дроге и оружја, те коришћења тако стече-
ног прљавог новца за ширењем одговарајућег политичког утицаја, па
и повезивања са различитим терористичким центрима, пре свега на
Блиском истоку, доста је писано у специјализованом часопису «Geo-
political Drug Watch». Дотични часопис је на тај аспект косовске по-
литичке кризе указивао још јуна 1994. године19, док исто то тврди и
професор са Колумбија универзитета Gordon Bardos, специјалиста за
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15 Како ли ће тек сада након само-проглашења независности Косова све то
изгледати?

16 Чланак под насловом “Kosovo Drug Mafia Supply Heroin to Europe” –
“The Guardian” 3.march 2000, доступно на интернетадреси 
www.guardian.co.uk/kosovo/story/0,2763,19354,00.html 

17 То што су јефтинији, логички подразумева и да су продуктивнији и орг-
анизованији од свих других, па самим тим наравно и опаснији.

18 О томе пише Elizabet Anderson, у чланку “Heroin Seized from the East” у
листу “Svenska Dagbladet” – Stockolm, June 22.998. Цитирано према тексту “The
Balkan Route and the Contras of Kosovo”, ауторке Heather Cottin, доступно на
интернет адреси www.covertaction.org/content/view.77/75/ Интересантно је овде
приметити и то да се поменути текст у шведским новинама појавио још 998.
године. Можемо с правом да претпоставимо да се стање у међувремену још виш-
е променило у корист албанске мафије на том шведском, али и на разним другим
тржиштима. 

19 Доступно на интернет адреси  www.realitymacedonia.org.mk/web/
news_page.asp?nid=2865-24k 



балканска питања, употребљавајући за Косово и Албанију термин ко-
ји смо већ помињали, земља безакоња, упркос свим напорима УН.
Слично томе у часопису “Observatorie Geopolitique des Drouges” гово-
ри и Michel Koutouzis, такође експерт за балканска питања и питања
токова дроге.20

Све у свему, западна јавност је знала, морала знати, имати са-
знања о томе шта се на Косову и Метохији догађало и догађа у ве-
зи са организованим криминалом и дрогом пре свега. Натписа и
упозорења је било сасвим довољно,21 али адекватна реакција од
стране оних који воде савремену светску политику је изостала, те
због тога, имајући у виду оно што смо на почетку говорили о дога-
ђајима у вези са Бушовом посетом Албанији, можемо рећи да нико-
га не треба да изненади уколико на један други начин, неки будући
Председник САД или неки други високи светски званичник буде
опљачкан и затечен деловањем оних пред којима је читав свет окре-
тао главу и затварао очи. 

Aко бисмо дакле желели да одговоримо на питање да ли је за-
падна јавност препознала опасност од албанске мафије, морали би-
смо одговорити потврдно и позвати се на један чланак који се поја-
вио још 1985.године у “The Wall Street Journal-u”, а поводом суђе-
ња групи албанских мафијаша са Косова који су већ тада били и ак-
тивни и добро организовани, те је тадашњи државни тужилац Њу-
јорка, Рудолф Ђулијани, касније градоначелник, морао да предузи-
ма посебне мере заштите и сведока, али и својих најближих поли-
цијских сарадника и помоћника тужилаца, који су били изложени
директним и отвореним претњама у вези са суђењем које се тада
спроводило групи косовских Албанаца, оптужених за шверц дроге
и рекетирање у Њујорку.22 Али ни тај текст у “The Wall Street Jour-
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20 Оба мишљења доступна су на истој интернет адреси 
www.balkanpeace.org/cib/kam/koso.01.shtml 

21 Потпунији увид у писања западне штампе, појединаца и специјали-
зованих организација и агенција, може се пронаћи и код Јована Ћирића; - О ф-
еномену косовске мафије“ – „Социолошки преглед“, бр./2006.

22 О томе у чланку под насловом “Giuliani and Kosovo-Albaninan Drug
Mafia in NYC” – “The Wall Street Journal” Monday September 9. 985 by Antony
DeStefano, доступно на интернет адреси http://members.tripod.com/balkania/
resources/terrorism/KLA/drugs.html#01 



nal-u”, као ни бројни други, које смо овде помињали, нису имали
неког већег одјека међу западним политичарима, који су и даље на-
стављали да „пактирају“ са онима за које су иначе знали да се баве
врло опасним, криминалним активностима. 

Држава и мафија на истом задатку

Обично се полази од тога да одговарајуће структуре организова-
ног криминала, остварују везе са државом путем корупције, односно
да мафија замашним средствима којима располаже, подмићује држа-
ву и њене органе. Ово наравно није нетачно, али нека историјска ис-
куства нам показују да пут може ићи и у другом смеру, тј. да држава
желећи да остане у позадини, користи структуре организованог кри-
минала за неке даље своје, „прикривене“ циљеве. У питању је оно што
се у теорији, али и пракси назива „covered actions“, када поједине ак-
ције за рачун државе, пре свега структуре њених тајних служби, тајне
полиције, обавља мафија. Држава тада пред другима, пред својом соп-
ственом јавнишћу, пред собом, остаје „чиста“. Историја таквих дога-
ђања, таквих тајних активности једне државе није кратка. Наводимо
само неколико примера.23

Након Колумбовог открића Америке суочене са пребацивањем
центра моћи и богатства на Пиринејско полуострво, Енглеска, Холан-
дија и Француска, су се нашле у својеврсној дилеми, да ли да крену у
отворени рат против Шпаније и Португалије, или да мање ризичним
и закулсинијим методама, уз помоћ «својих» пирата и гусара које су
некад отворено, а некад прикривено подржавале, започну пљачку ве-
ликих товара блага који су путовали из Латинске Америке у Билбао и
Лисабон. Најпре је реаговала Француска, која је у гусарима и пирати-
ма тога доба, које је подржавала и пружала им уточиште, видела не
само респектибилан извор богатства, већ и значајну могућност неутра-
лизације економске и војне моћи Шпаније и Португалије.24 Енглеска
и Холандија су убрзо следиле пример Француске, па су тако извесни
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23 O свему томе детаљније видети у Јован Ћирић; - Држава и организовани
криминалитет; - „Социолошки преглед“ 3/2005.

24 О томе на пример пише и Robert Ritchie, Captain Kidd and the War Again-
st the Pirates, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 986. pp. 42-45



сер Ричард Хокинс и сер Френсис Дрејк25 добили званично одобрење
– дозволу од британских власти да у британским колонијама органи-
зују гусарске посаде које су имале за задатак да нападају шпанске и
португалске бродове и да их пљачкају. Забележено је да је са само јед-
ног путовања – пљачкања које је био организовао Дрејк уз помоћ и
француских пирата у периоду 1572-1573. године, (када је било опљач-
кано главно стовариште злата и сребра Шпанаца у Јужној Америци)
било прикупљено толико злата и сребра да су се финансирали сви 7-
годишњи издаци бритаснке владе.26

Не треба у овом контексту никако заборавити браћу Жан и Пјер
Лафит, Французе, који су током америчке борбе за независност од
британске круне, обилато шверцовали оружје и другу робу потребну
борцима за независност у области делте Мисисипија, због чега је, на
крају, Жан, у знак захвалности, добио и висок чин у америчкој мор-
нарици.27
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25 И један и други организатор ових гусарских пљачки шпанско-португалс-
ких конвоја добили су накнадно титулу «сер», те данас њихови могући потомци,
сигурно уживају углед старих и надасве поштованих аристократских породица.
Остаје само једно крајње цинично питање да ли можда неко од тих тако угл-
едних и поштованих Хокинсових и Дрејкових могућих потомака данас има нек-
ог и коликог утицаја има на политичка догађања у савременом свету, политич-
ка догађања у чијој позадини се, као и тада, тако и данас налазе исте или сасвим
сличне методе организованог криминала, методе уцена, претњи, рекета и сл. Не
без разлога, Чомски зато и истиче да су методи америчког империјализма,
методи претњи, одмазде и агресије према нарочито малим државама и народим-
а, у основи методи једног мафијашког боса. (Ноам Чомски, Шта то у ствари
хоће Америка,(превод ), Београд 995. стр. 28-29)  

26 О томе видети у једном тексту Вилијема Чемблиса  (William Chambliss,
State-Organized Crime, доступно на интернет адреси www.memresearch.org/
econ/state-organized_crime) С друге стране треба рећи и то да ни шпански и
португалски конквистадори, освајачи латино-америчких простора, нису ни у к-
ом случају били милосрдни и невини, односно «имуни» од коришћења  (орган-
изовано)криминалних метода за остварење својих основних империјалних ц-
иљева.. (Видети о томе код Љубомира Палигорића, Историја Латинске Амер-
ике, Београд 2003) У основи би се заиста могло рећи да сваки државни импер-
ијализам који осваја и колонизује друге земље, територије и народе и није битно
различит од основних метода којима се служи организовани криминал,   

27 William Chambliss, op. cit.



Дрога је као таква, одувек била интересантна и за мафијашке и за
државне структуре моћи. Она је бивала у историји и узрок и повод не
само међу-мафијашким ратовима, већ и ратовима између самих држа-
ва. Познат је случај из XIX вела, када су кинеске власти биле забраниле
увоз опијума у Кину. До тада се опијум у Кини користио као медицин-
ско средство за лечење дијареје, али се онда, попут моде, проширило ко-
ришћење опијума међу обичном, сасвим здравом, углавном младом ки-
неском популацијом, не само у медицинске, већ може се рећи и у нар-
команске сврхе. Пред опасношћу од ширења «заразе наркоманије», ки-
неске власти су одлучиле да забране увоз опијума у Кину, али и да по-
дигну таксе и царине на увоз других роба из западног света. Уследио је
војнички одговор Велике Британије, која је у периоду од 1839. године
до 1842. године водила Први опијумски рат, који је, захваљујући бри-
танској војној надмоћи, завршен победом Велике Британије, којом при-
ликом су кинеске власти биле присиљене да дозволе слободан увоз опи-
јума, да снизе царине на увоз робе из Британије, а такође су Британци
тада заузели и све до краја XX века држали под својом контролом
Хонг-Конг, као главну луку за трговину опијумом и другим робама на
Далеком Истоку.28 Касније, тј. 1856. је уследио још један, Други опи-
јумски рат, који се такође завршио кинеским поразом, када су права
страних трговаца да путују и тргују по унутрашњости Кине, била још
више проширена.29 Ово нам наравно, показује да је дрога још од тих
времена била средство за стицање ванредних добити и профита, а у јед-
ном одређеном смислу чак и начин и средство за вођење тзв. специјал-
ног рата који велике западне земље с времена на време воде против ма-
лих земаља, рата, у којем су циљна група обично припадници младе по-
пулације, коју дрогом, као и неким другим, углавном субкултурним са-
држајима треба држати у стању колонијалне отупелости, подређености
и зависности.30
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28 Дакле, Кинезима је Хог-Конг у своје време био отет због дроге. Данас је
он поново саставни део Кине. Да ли се то историја понавља у вези са дрогом,
али, овога пута када је реч о Косову и да ли ће једнога дана историчари и број-
ни други истраживачи социјалних догађања, помињати случај Косова и
Метохије онако како ми сада помињемо Хонг-Конг?

29 Видети о томе на пример у: «A Short History of the Opium War» - доступно
на интернет адреси www. druglibrary.org/shaffer/heroin/opiwar.htm

30 О томе видети: Радомир Милашиновић, Амерички поход на свет, Беог-
рад 1996. 



О отвореној или прикривеној сарадњи државе, пре свега САД са по-
јединцима из света организованог криминала, могло би се говорити и у
вези са догађајима око искрцавања америчких војника на Сицилију и у
јужну Италију током Другог светског рата. Опште је познато да је по-
моћ италијанских мафијаша у тим догађајима била изузетно значајна,
те да су они на неки начин, својoм субверзивном делатношћу, задали
ударац у леђа немачким и италијанским фашистичким снагама. Један од
главних људи, чија се реч слушала и поштовала на Сицилији, био је Ла-
ки Лучано, који се тада налазио на издржавању казне затвора у САД,
због организовања проституције. Он је био тај који је наредио «уста-
нак» мафијаша на Сицилији против Мусолинија и његових немачких
савезника. У замену за то, Лучано је 1946. године добио условни отпуст
из америчког затвора и протеран на Сицилију одакле је све до своје при-
родне смрти 1962. године, руководио својим нелагалним бизнисом у
Америци.31 Ако смо могли да пактирамо са Стаљином против Хитлера
и Мусолинија, зашто не бисмо могли да пактирамо и са Лакијем Луча-
ном, било је прагматично објашњење и извињење, којима су се руково-
диле званичне америчке власти. После Другог светског рата, је међутим,
та и таква врста извињења и објашњења била коришћена и када је ма-
фијашку помоћ Демохришћанима требало користити у вези са борбом
против опасности од комуниста на југу Италије. Могли бисмо због то-
га рећи да борба против мафије на југу Италије у читавом периоду на-
кон Другог светског рата никада није давала оне резултате који су се
очекивали. Јер, држава (и Италија, али и САД) су увек имали пред со-
бом опасност од комуниста и својеврсни изазов – ако нећемо да толери-
шемо мафију, онда ћемо имати проблеме са комунистима и обрнуто. 

У свом највећем и најзначајнијем делу, веза тајне полиције (у кон-
кретном случају ЦИА) и организованог криминала, остваривала се за
време вијетнамског рата. Непосредно након што је ЦИА основана
1949. године,32 појавио се један «мали» проблем за западне савезнике у
рату у Индокини. Тај рат су водили Французи и врло брзо они су се су-
очили са проблемом организованог штрајка – бојкота – блокаде, коју су
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31 Лучано је имао и других својих ратних заслуга, јер су његови момци
обезбеђивали Њујоршке докове од делатности немачких агената. (Carl Sifakis,
The Mafia Encyclopedia – third edition; - Checkmark Books – New York 2005 – pp.-
280-28

32 ЦИА је иначе основана 947. године



у француским јужним лукама организовали комунистички синдикати
лучких радника. Ти синдикати су покушали да на сваки могући начин
ако не баш спрече, а онда отежају и успоре утовар и испоруку војног -
ратног материјала у француским јужним лукама. Француска се у једном
тренутку нашла готово паралисана, а онда је на сцену ступила ЦИА, ко-
ја се повезала са извесном браћом Гверини, вођама корзиканске мафи-
је. Дотична браћа Гверини добила су задатак од ЦИА да растуре фран-
цуске синдикате и угуше «побуну» - блокаду. За узврат обећано им је, а
то обећање је касније у потпуности испуњено, да ће браћа Гверини има-
ти ексклузивно право трговине опијумом из Индокине, не само на тр-
жиштима Француске и западне Европе, већ и на тржиштима САД.33

Слобода, како је тада ЦИА сматрала, не долази без икакве цене.34

Када су комунисти почели да угрожавају француску власт у Индо-
кини и сама француска влада је одлучила да искористи профите од опи-
јума за финансирање рата. Успостављена је том приликом сарадња са
планинским племенима која су живела у скривеним деловима Вијетна-
ма, а која су контролисала производњу опијума. То је било једно од
средстава и начина за организовање рата против комуниста.35 Међу-
тим, након што су Французи изгубили рат у Вијетнаму, њихова улога у
тајним пословима у вези са шверцом наркотика није престала, већ се на-
ставила, сада само у сарадњи са америчком ЦИА-ом, која је највећи део
посла у вези са шверцом дроге организовала преко своје (ЦИА- ине)
авионске компаније «Ер Америка». «Ер Америка» је сасвим регуларно,
без икаквих проблема организовала транспорте опијума из Вијетнама,
Лаоса, Камбоџе, Тајланда и Бурме, најпре у Сајгон, а затим и у Хонг-
Конг и исто тако и у Аустралију.36 Појединачно узев, главни органи-
затор читавог бизниса са транспортом дроге био је извесни Мајкл
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33 Mick Farren, The CIA Files, Secrets of «the Company, consultant Michael
Simmons – Quadrillion Publishing Limited Godalming Business Centre Woolsack
Way, Godalming 999 »рр. 6-7

34 Да подсетимо још једанпут на крилатицу коју је управо ЦИА лансирала
да се слобода не може остварити без плаћања одговарајуће цене - «Freedom, the
Agency reasoned, does not come without a price» - (Mick Farren, op.cit.pp 20)

35 Alfred W. McCoy, The Politics of Heroin in Sotheast Asia New York:
Harper&Row, - 973. pp. 07

36 William J.Chambliss, «State Organized Crime» – članak objavljen u časopisu
«Criminology», 27:83-208 (989), скинут са интернет адресе www.memresearch
.org/econ/state-organized_crime.htm 



Ханд, припадник одреда «зелених беретки» истовремено ангажован
као агент ЦИА-е стациониран у Вијетнаму, који се 1969. године пре-
селио као приватни, обични грађанин у Аустралију где се упознао
извесним Френком Нуганом, аустралијским држављанином, са ко-
јим је 1976. године основао у Сиднеју «Тhe Nugan Hand Bank», ко-
ја је свој рад започела са врло скромним почетним, оснивачким ка-
питалом, али је њен капитал, врло брзо, скоро тренутно, значајно
нарастао Дотична банка је коришћена од стране ЦИА-е како за фи-
нансирање тајних операција у региону, исто тако и за прање прља-
вог новца зарађеног на дроги. Да је то евидентно била ЦИА-ина бан-
ка – испостава, лако се може закључити и на основу летимичног уви-
да у списак директора и чланова управног одбора те банке.37 Међу-
тим, касних 70-тих, банка је запала у озбиљне финансијске потешко-
ће, што је резултирало смрћу Френка Нугана, који је пронађен мр-
тав у свом «Мерцедесу» негде у околини Сиднеја, на неком според-
ном путу. Званично, наравно врло дискутабилно, објашњење је било
да је у питању самоубиство, али су се проблеми у раду банке наста-
вили, тако да је Мајкл Ханд безуспешно покушавао да прикрије све
операције банке и да уништи стотине докумената. На крају је међу-
тим и он сам био принуђен да бежи из Аустралије, што је учињено
тако што су два специјална званичника ЦИА-е допутовала у Аустра-
лију са лажним пасошима, са којима је Ханд побегао из земље. На-
кон тога, Хандов отац који је живео у Њу Јорку упорно је порицао
да поседује икакве податке о томе да зна где се налази његов син.
Шта се са Хандом, након свега догодило, никада није утврђено. Ис-
трага је показала и значајну повезаност ЦИА-е са француском оба-
вештајном службом у пословима око наркотика и шверцовања
оружја.38

Следећи случај је случај тзв. «Ирангејта». Интересантно је с тим
у вези најпре указати на речи сенатора Данијела Иноја са Хаваја, ко-
ји је у лондонском листу Гардијан од 29.јула 1987. тврдио да «посто-
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37 Све је преузето из већ цитираног чланка William-a Chambliss-a.
38 Видети: John Owen, Sleight of Hand: The $25 Million Nugan Hand Bank

Scanda, Sydney: Calporteur Press, 983; - Henrik Kruger, The Great Heroin Coup, B-
oston: South End Press, 980; - Jim Hougan, Spooks: The Haunting of America – Th-
e Private Use of Secret Agents, New York: William Morrow, 978. (цитирано према
тексту William-a Chambliss-a).



ји тајна влада у оквиру наше званичне јавне владе» која финансира
и изазива ратове у земљама трећег света. Један од најбољих приме-
ра за то је управо случај «Ирангејт». Током 1986.године је тадашњи
Секретар одбране, Каспар Вајнбергер четири пута издао наредбу да
се из складишта Пентагона испоруче ЦИА-и одређене количине на-
оружања. Затим је то наоружање посредством амричког пуковника
Оливера Норта (једини који је био позван на кривичну одговорност
у целом случају), а преко иранских препродаваца оружја Јакова Ни-
мродија, Манучера Горбанифара и саудијског бизнисмена Аднана
Кашогија продавано Ирану, чиме су кршене одредбе америчког за-
кона о забрани продаје наоружања Ирану, који се тада, у том тре-
нутку налазио у рату са Ираком. Средства добијена од те продаје,
коришћена су за финансирање «контраша» у Никарагви, којима је
истовремено продавано и наоружање, упркос постојању званичног
законског акта у САД, којим је забрањивана продаја оружја било
којој од страна у никарагванском сукобу.39 1986. године је Реганова
администрација и званично признала да је «контрашка група» Адол-
фа Чамора, која је била подржавана од стране ЦИА-е обилато по-
магала колумбијанским дилерима дроге да дрогу транспортују у
САД. Пре тог признања, међутим, Председник Реган је у неколико
наврата оптуживао управо Чаморове противнике, Сандинисте да су
они ти који организују испоруке дроге у САД. У том је смислу био
ангажован и извесни Бари Сил, иследник и пилот запослен у «Drug
Enfocement Administration» (ДЕА),40 а ангажован од стране ЦИА-е
и ДЕА-е да изврши снимања из ваздуха, која би показала да су сан-
динисти ти који врше утоваривање дроге у авионе и каснији тран-
спорт за САД. У марту 1986. године, Реган је на националној теле-
визији презентовао те фотографије које оптужују сандинистичку
Владу. Након тога, Конгрес је одобрио суму од 100 милиона долара
као помоћ «контрашима» за борбу против «сандиниста». Касније је
Бари Сил признао да пакети који су били утоваравани у сандини-
стичке авионе, а које је он снимао, нису у себи садржавали дрогу,
као и то да је он сам био свестан да дрогу нису шверцовали «санди-
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39 Видети у чланку «Organized Crime, The CIA and the Savings and Loan
Scandal» - доступно на интернет адреси: www.thirdworldtraveler.com/C-
IA/S&L_Scandal_CIA.html.

40 ДЕА је одељење за борбу против дроге.



нисти», већ управо «контраши», те да је та «контрашка» мрежа би-
ла тесно повезана са колумбијанским кокаинским синдикатима.
Због свега тога, Сил је фебруара 1987. био убијен, а убрзо након
његовог убиства и сама ДЕА је била издала званично саопштење по
питању валидности његових фотографија. У том саопштењу се кон-
статовало да не постоје докази да су «сандинистички авиони» били
утоваривани са дрогом.41 Интересантна су и сведочења извесног
Џона Стоквела бившег високо рангираног званичника ЦИА-е и
Џорџа Моралеса једног од највећих нарко-трафиканата из Јужне
Америке, да је управо ЦИА била организовала авио-базу у Коста-
рики у којој су били обучавани пилоти како да слећу и узлећу са
аеродрома у Никарагви и да избегавају радаре и како да шверцују
оружје у Никарагву из САД, односно на повратку из Никарагве у
САД кокаин, посебно у базу Лејкленд на Флориди. Према тим из-
ворима од 1985 до 1987. ЦИА је организовала између 50 и 100 ле-
това на аеродроме у САД, на оне аеродроме на којима није било ни-
какве царинске и полицијске контроле, тако да се дрога лако могла
шверцовати у САД.42

Све у свему дакле, држава и њени органи често се могу налази-
ти на заједничком тајном задатку, пре свега у вези дроге, са разним
криминалним организацијама. Није мало примера који то могу по-
тврђивати, те то што су на примеру ОВК многи амерички званични-
ци могли и морали знати о чему је реч, о каквој нарко-дилерској ак-
тивности је реч, још увек не значи ништа по питању евентуалне
спреге државе (њених тајних служби – полиције) и криминалних ор-
ганизација. На основу многих доказа, извештаја, сведочења међу-
народних (америчких) званичника, шта се све догађало и догађа у
вези са ОВК – нарко бизнисом, ми са пуно основа можемо да прет-
поставимо да постоји прећутни договор на заједничкој криминал-
ној активности између ЦИА и ДЕА са једне и ОВК са друге стране.
Вероватно да ће тек у неким будућим временима тај договор и та за-
једничка нарко-активност бити разоткривена у потпуности и сведо-
чењима и оптужбама америчких званичника. Уосталом на то, да је
то могуће, упућују и активности и догађаји из историје које смо ов-
де укратко презентовали. Од британксог пирата Френсиса Дрејка,
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41 Видети у чланку William-a Chambliss-a 
42 ибид



преко опијумских ратова у Кини, до корзиканске браће Гверини и
делатности „Ер Америка“ у току вијетнамског рата, такви су дого-
вори били могући, а и догађали су се релативно често. Није у том
смислу, макар само теоријски немогуће да су се неки од таквих не-
легалних договора између ЦИА и ОВК догађали у најскорије вре-
ме, поготову ако имамо у виду све оно што смо говорили у првом
делу овог рада, а што упућује на то да је америчкој и светској јав-
ности и званичницима морало бити познато све што се односило на
нарко-бизнис ОВК.

Албанци и опште карактеристике 
организованог криминала

У теорији, а и у пракси се сматра да организовани криминал, по-
ред неких других, мора поседовати бар три врло значајне каракте-
ристике: пирамидална структура моћи и одлучивања; чланови једне
организације (организованог криминала) морају бити посебно (екс-
тремно) лојалне особе, одане центрима одлучивања (моћи); те на
крају казна за непослушне чланове једне организације, мора у себе
укључивати чак и претњу смрћу – смртном казном.43 У питању су
својеврсна затвореност за остатак света (друштва) и правила одано-
сти која у тако затвореним друштвима, посебно долазе до изража-
ја.44 У мери дакле у којој је једна структура затворенија за остатак
света (друштва) у мери у којој у тој структури делују и функциони-
шу неки унутрашњи (затворени) механизми формалне и неформал-
не структуре моћи и контроле, у тој мери ће та структура (организа-
ција) бити успешнија у свом функционисању и одупирању званич-
ним, легалним структурама моћи (контроле).

Када су у питању Албанци и албанска дијаспора на западу, њи-
хова затвореност је сасвим уочљива, односно, можда боље речено
њихова издвојеност од остатка друштва. Са једне стране постоји не-
спремност средине, околине, у којој живи албанска дијаспора да је
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43 О свему томе на пример може се пронаћи и на интернет адреси -
http://law.jrank.org/pages/11942/Organized-Crime-Characteristic-organized-
crime.html.

44 О томе говори и Paul Lunde; Organized Crime: An Inside Guide to the
Worlds Most Successful Industry; . New York: DK Publishing, inc. 2004. pp.8-9



приме, прихвате, интегришу, (и самим тим и еманципују) а са друге
стране такође неспремност дотичне дијаспоре да се интегрише у „но-
ву“ средину. Отуда то представља идеалну прилику да се непреста-
но ангажују и регрутују нови, млади чланови група организованог
криминала.45 С друге стране, затвореност албанске етничке заједнице
на Западу, јесте и последица тога што се на самом Западу уопште не-
довољно зна о албанској заједници, а пре свега о језику. Утолико је по-
лицијским органима отежано праћење појединаца и прислушкивање
њихових разговора. Све у свему, када се дакле говори о Албанцима, у
питању је једна релативно мала етничка заједница о којој се још увек
недовољно зна, пре свега о њиховом језику, обичајима, култури, итд,
као и то да од стране већинске средине, они нису довољно прихваће-
ни. А са друге стране и њима самима у доброј мери одговара да не бу-
ду прихваћени, да буду изоловани и да живе, раде и понашају се по
својим сопственим узусима и регулама,46 мимо, а често и насупрот
званичним легалним правилима.47 За разлику од на пример Арапа,
или Турака, које на Западу ипак много боље познају, Албанце знатно
слабије познају и због тога они јесу у позицији да оперишу без преве-
ликог страха да ће бити откривени.48 У питању је дакле једна мала ет-
ничка заједница, затворена и неприхваћена од стране свог већинског
окружења, којој свакако одговара такав статус за обављање својих
илегалних послова.

Историјска искуства деловања многих других група организова-
ног криминала, казују да је управо та затвореност једне релативно ма-
ле етничке групе, и њена издвојеност у односу на већинско окружење,
идеaлан предуслов за настанак организованог криминалитета. Ради
се, пре свега о искуству сицилијанске мафије, али и других, данас ак-
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45 Phil Wiliams; - ombating Transanational Crime. Concepts, Activities and
Responses; Frank Cass London 200.p.6

46 По обичајним прописима, Закону Леке Дукађинија.
47 О свему томе видети у тексту:  Vera Stojanova; - Organized Crime in the

Western Balkans; доступно на интернет адреси: www.etc-graz.at/cms/
fileadmin/user_upload/humsec/Journal/Stojanova_Organized_Crime_in:the_Western
_Balkans.pdf 

48 О томе и у књизи Holger Lemmel-a Kosovo-Albaner in Deutschland
(taschenbruch) Делови те књиге у преводу на енглески су доступни на интернет
адреси www.organized-crime.die/corevess.htm 



туелних мафија, као што су колумбијанска, кинеска, јапанска, ирска,
руска, турска, итд.49 Увек се у сваком од тих случајева ради о мањин-
ским етничким заједницама, које управо у свом нелегалном бизнису
налазе прилику за одговарајућу економску еманципацију. Неприхва-
ћени у „новој“ средини, која се према њима понаша углавном дискри-
минаторски и експлоататорски, припадници мањинских етничких за-
једница, одлучују се на нелегалне послове, као начин своје егзистенци-
је, који се показује и као начин за прерасподелу општег економског
дисбаланса на релацији север – југ. Јер, већину, или готово све групе
организованог криминала, чине оне групе које долазе са неразвијеног
„југа“. Тако на пример, постоји италијанска, али не и шведска, или
швајцарска, или немачка мафија, а у оквиру саме Италије, мафија до-
лази са југа, са Сицилије, а не из Ломбардије. Или на пример када је
реч о Француској, мафија долази са Корзике, а не из Нормандије. Пи-
тање зашто мафије има више на југу, а не на северу, само по себи је
исувише комплексно да бисмо га овде могли у потпуности елаборира-
ти. Оно се тиче првенствено економских односа на релацији север-југ.
Проблем је међутим и у посебном, нешто другачијем моралном кодек-
су понашања, а што може отварати и одговарајуће расправе по пита-
њу разлика у односу католичанство-протестантизам.50 Не улазећи ме-
ђутим у све то, чини се да се може констатовати следеће: док се са јед-
не стране Запад налази у стању моралног скептицизма и релативизма,
агностицизма и индивидуализма, дотле је код Албанаца са Косова и
Метохије све управо супротно. Док просечан човек на Западу не ве-
рује више никоме и ни у шта, нема више ауторитета којем беспоговор-
но верује, дотле је, просечан косметски Албанац најчешће верски фа-
натизован и сасвим послушан ауторитетима сваке врсте, од верског
вође до оца, односно породичног вође тзв. братстава - фисова. То
обезбеђује пирамидалну структуру функционисања „бизниса“ и прак-
тичну организованост и дисциплину на највишем нивоу и подређива-
ње личних, индивидуалних интереса, општем, заједничком циљу. За
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49 О томе, а пре свега о сицилијанској мафији видети и у књизи Raymond
Catanzaro; - Men of Respect: A Social History of the Sicilian Mafia“; - New Zork,
The Free Press, 992. pp 88-89

50 Још када се у све то уплете и фактор ислама и исламског фундаментали-
зма, ствари постају још много комплексније.



успех било које и било какве организације, а поготову када се ради о
криминалним организацијама, ово је од пресудног значаја.51

Братско-родовско-племенска организација друштва и (само)изо-
лација, карактеристична је за Албанце, али добрим делом и за већину
других друштава одакле долазе групе организованог криминала.52

Класичан је у том смислу пример крвне освете, где су заједнички ин-
тереси и пуна подређеност појединца овим интересима, две главне осо-
бине, па је неиспуњење традиционалних друштвених и моралних оба-
веза повлачило искључење, изопштење као најтежу казну.53

Традиционализам појединих вредности и обичаја може имати то-
лико јаке социјалне и психолошке корене у свести и што је још важни-
је у подсвести грађана, да је се свему томе понекад и немогуће одупре-
ти. Уколико на пример мушкарац који је био дужан да изврши крвну
освету, то не би учинио, онда би он био изложен општој моралној осу-
ди. Са њим нико, па ни жене нису хтеле да разговарају и уопште ко-
муницирају, ни мајка са сином, ни сестра са братом, а притисак је
ишао дотле да су се чувале крваве кошуље и у специјалним посудама
крв онога којег треба осветити, па се све то повремено показивало
ономе на кога је вршен притисак да треба да спроведе крвну освету.54

Једно се у сваком случају мора признати – притисак традиционалних
вредности и моралних и културних образаца понашања, такав је и то-
лики, да му се понекад готово немогуће одупрети. И док просечан за-
падњак о традицији више готово и не размишља, као и о томе шта ће
рећи његово окружење, просечан Албанац, хтео не хтео, мора да по-
штује и реч (оно што му се каже) и заповест (оно што му се нареди).
Он не може да „гледа своја посла“55 онако како се то догађа у еман-
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51 О томе на пример и у књизи Драгана Крстића; - Психолошке белешке; Бе-
оград, 992. стр. 77-78

52 Класичан је ту пример такође и сицилијанске Cosa Nostra-e. То „Cosa No-
stra“  у буквалном смислу значи „наша ствар“, или, да поједноставимо оно што
се (само) нас тиче. То су наша посла и ми та „наша посла“ решевамо на наш на-
чин, а држава и њени органи ту не могу и не треба да се у то уплићу. Другим ре-
чима организовани криминал и Cosa Nostra су држава у држави.

53 Миленко Каран; - Психолошка природа крвне освете; - „Југословенска
ревија за криминологију и кривично право“; - 4/97. стр. 64.

54 Сурја Пуповци; - Крвна освета у Албанаца и њен развој; - „Југословенска
ревија за криминологију и кривично право“; бр. 4/97, стр. 590-59.

55 Већ гледа „наша (заједничка) посла“ – „нашу ствар“ – Cosa Nostra.



ципованом свету савременог западњачког индивидуализма. Његова
посла су увек, бар једним делом и општа посла, посла његовог ширег
друштвеног окружења, онако и онолико, колико су и посла његовог
ширег друштвеног окружења и његова лична посла. Макар само уз-
гред, овде треба поменути и оно што Хантингтон говори о економ-
ском успеху источне Азије где се нагласак ставља на предоминацији
колективног над индивидуалним. У том смислу (радна) етика Јапана-
ца и Корејанаца темељи се на марљивости, оданости и дисциплини,
што је предуслов економског успеха.56 Ми бисмо томе додали да ка-
да се ради о бизнису у вези са организованим криминалом, то можда
још и више долази до изражаја, а Албанци су ту врло упечатљив при-
мер.

У сваком случају, косметски Албанци имају значајну „компара-
тивну предност“ у односу на Запад, према којем наступају путем дро-
ге и организованог криминала. Они имају предност и у односу на Ал-
банце из Албаније, у том смислу што су, живећи у бившој Југослави-
ји, лакше долазили до пасоша и одлазили у земље Запада, а са друге
стране, док су Албанци у Енвер Хоџиној Албанији, били у приличној
мери секуларизовани, па и удаљени од религије и религиозног (наро-
чито исламског) фундаментализма, дотле је код косметских Албанаца
ствар управо битно другачија. Када се Албанија „отворила“ према За-
паду и религији, улоге и позиције су већ биле подељене и косметски
Албанци су држали апсолутни примат у „бизнису“, што наравно не
значи да се појединачно и они сами нису већ уклопили у постојеће
структуре организованог криминала. Дакле, док год процеси еманци-
пације и индивидуализације друштвеног живота унутар албанске ет-
ничке заједнице, не буду узели нешто већег маха, дотле ће се моћи го-
ворити да су Албанци и спремнији и организованији за обављање „би-
зниса“ у вези са дрогом и сличним стварима. Када ће се то догодити
и да ли ће се то уопште догодити, то је друго питање, као што је и пи-
тање када ће коначно одговорни политичари са Запада схватити са ка-
квом „ватром“ се „играју“. Није немогуће да се све заврши као у оној
слици са Бушом приликом његове посете Албанији. Али, тада ће већ
вероватно бити исувише касно. И неће наравно бити онолико комич-
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56 Семјуел Хантингтон; - Сукоб цивилизација и преобликовање светског по-
ретка; (превод са енглеског); - Подгорица 1998. стр. 9



но колико је било све оно у вези са сатом, већ ће ипак бити много тра-
гичније.

Ако бисмо дакле на крају све хтели да рекапитулирамо, морали
бисмо да закључимо да Косово и Метохија заиста представљају „иде-
ално место“ за организовани криминал. На „балканској рути“ херои-
на, на пола пута између произвођача и конзумената дроге, Албанци су
годинама толерисани од стране Запада и искоришћавани за његове
гео-стратешке планове према Истоку, а опет са друге стране довољно
изоловани и затворени у себе, да их ни Запад не може контролисати
онако и онолико колико би то било потребно. Тек када и ако постану
еманциповани у верском и социјалном смислу, непослушни и недисци-
плиновани унутар својих затворених структура неформалне моћи и
контроле, Албанци (са Косова и Метохије) ће можда постати неко са
ким ће Запад моћи изаћи на крај.

И на крају, али не као најмање важно, поготову не у контексту оп-
штих прича о организованом криминалу, можда је заиста тек само пу-
ка случајност, али, занимљиво је и то да прве земље које су, осим на-
равно Албаније, признале само-прокламовану независност Косова, је-
су Авганистан, Турска и САД: Тако је дакле, нешто што бисмо могли
назвати више не само „зелена“, него „хероинска трансверзала“ од
произвођача до крајњих потрошача, довршена, на опште задовољство
организованог криминала у читавом свету. Земље у окружењу: Бугар-
ска, Грчка, Србија, Румунија, БиХ, Хрватска и друге, потресане број-
ним скорашњим транзиционим потресима, од економских до поли-
тичких напетости, па и самих ратова, сада тој криминалној трансвер-
зали треба да се одупру. А на то ће их стално упозоравати и прекоре-
ваће их лицемерни политичари са запада, не ретко финансијски пот-
помагани управо средствима добијеним од бизниса са те нове тран-
сверзале.57 И о томе се може и мора размишљати и разговарати. 
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57 Према подацима UNODOC-a, “United Nations Office on Drugs and Cri-
me“ у Авганистану се произведе око 72% светског опијума, који се онда, најве-
ћим делом „балканском рутом“, а мање преко тзв. пута свиле, преко средње Ази-
је и бивших република СССР-а допреми у Европу. Имајући све то у виду лице-
мерни су или бар неефикасни сви напори који се чине на борби против дроге. (
О томе у тексту Јована Ћирића; - „Борба против дроге у ЕУ“, у тематском збор-
нику радова „50 година ЕУ“, Издање Института за упоредно право и Канцела-
рије Владе Републике Србије за придруживање ЕУ. Београд. 2007. стр. Београд.
2007. стр. 432.)



Jovan Ćirić; PhD
Institute of Comparative Law; Belgrade

KOSOVO AND METOHIA – AN IDEAL PLACE 
FOR ORGANIZED CRIME

In this work the author talks about the fact that the activity of Al-
banian groups of organized crime from Kosovo and Metohia attracts al-
ready for many years the attention of many domestic and foreign ex-
perts. It is talked in expert, but also laymen circles in Western Europe
and the U.S.A. about the fact that a very strong and intensive activity
concerning above all the drug-trade, but also other activities of organi-
zed crime, has been developed in several previous decades. The author
lists in that sense numerous reports and documents from which it can be
deducted that the activities of Albanian mafia groups from Kosovo we-
re not at all unknown to the western publicity. On the other side, howe-
ver, as the author cites in the second part of this work, just the legal sta-
te political structures and structures of organized crime are very often in
a certain cooperation concerning the realization of some goals and inte-
rests that are covered, and the author there cites numerous examples
from the history about how the state and the mafia have collaborated
successfully: from the medieval age and the period of colonization of So-
uth and North America and the time of the Opium wars in China, up
to the time of the war in Vietnam. At the end, Жiriж talks also about
some other social, economic, historical, psychological and other charac-
teristics of the Albanians from Kosovo that have enabled them in the last
years to build a very powerful, respectable system of organized crime.
That was neglected from the part of the world publicity for many years.

Key words: KLA and drug-traders; western publicity about Alba-
nian mafia; connection of the western states, politicians with the mafia;
characteristics of the Albanians and organized crime. 
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