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Чедомир Бацковић (модератор): 

- Уважена министре, госпођо Кубуровић, уважени директоре Канцеларије за 

Косово и Метохију, господине Ђурићу, уважени представници академске 

заједнице Србије, даме и господо и драге колегинице и колеге. Добродошли на 

први у низу округлих столова о унутрашњем дијалогу о Косову и Метохији. Ја 

сам, овај, спремајући се за данас се бавио питањем шта то значи дијалог. Tо је 

туђица, и некако ми се чини да је то у ствари разговор. Оно што данас треба да се 

деси овде је разговор о Косову и Метохији. Разговор се дефинише и као размена 

мишљења. Шта би требало да буде резултат овог дијалога? Шта је резултат 

дијалога о Косову и Метохији? Да се утврди шта то Србија мисли о Косову и 

Метохији. Шта мисли о времену прошлом, садашњем, а најважније у времену 

будућем. Која су решења и којих проблема ако их има. Почињемо од академске 

заједнице. То је право место где треба да се почне овај дијалог. Предност науци 

у оквиру академске заједнице почињемо од правника. Илустрација намере да се 

питање Косова и Метохије решава правним путевима, правним путем, не неким 

другим путем. Ја сам Чедомир Бацковић, помоћник министра правде, модератор 

данашњег дијалога и пошто немам част да вас познајем све лично ја сам 

ангажовао нашу Дејану, асистенткињу која ће помоћи у томе да се пријављујете 

за реч. Надам се и подразумева се да ће Дејана бити веома заузета, значи махнете, 

јавите се она упише ваше име, донесе мени и ја вас прозивам на начин како сте 

се пријављивали. Демократски процес. Да вас обавестим као што видите да се 

данашњи округли сто снима, али без обзира на то, били бисмо захвални ако се и 

након овог округлог стола својим писменим прилозима обратите како би можда 

имали на неки начин сажетија и неколико пута размотрена промишљања ваша о 

овој теми. Ви овде видите доста представника извршне власти. Они су, односно 

ми смо ту да слушамо, да чујемо шта академска заједница, шта наука каже о 

проблему Косова и Метохије и ту смо да нешто научимо. Према томе, нека почне 

час. Ја ћу, не зато што сам преко везе, што сам дипломирао у Београду, него 

некако по најприроднијем свом схватању прво дати реч декану Сими 

Аврамовићу. Изволите. 

 

Сима Аврамовић: 

- Хвала лепо. Колегинице и колеге, веома је значајно што унутрашњи дијалог о 

Косову и Метохији започиње управо промишљањима професора правних 

факултета Србије, управо као што је и рекао колега Бацковић, академска 

заједница је добила ту част и привилегију да отвори једну серију дијалога који ће 

ићи за тиме. Међутим, то није само привилегија, то јесте обавеза и зато сам срећан 

што су многи осетили ту обавезу као део свог неког унутрашњег бића и што се 

оволики број људи одазвао овоме скупу, и не само оволики број људи него 

оволики број оваквих људи, оваквих стручњака. Важно је и друго што је поменуо 

колега Бацковић, очигледно исто мислимо, значајно је што је први дијалог о 

Косову везан за правну димензију. И то је друга, чини ми се важна порука државе, 

да су те две ствари - ослушнути академску заједницу, а поготово видети који су 



различити правни путеви којима би се могла различита питања у вези са Косовом 

разматрати - управо тема која би требало да буде алфа и омега свега онога што 

следи. Пут којим треба ићи је и после више година, деценија чак, магловит а 

сигурно је трновит, али би био, чини ми се, мање неизвестан уколико бисмо се 

ослободили оне фаталистичке флоскуле коју ћемо често чути и у кафани и на 

славама и у нашим међусобним дијалозима "Косово је изгубљено". Косово није 

изгубљено до онога тренутка док има 120.000 становника српских на Косову. 

Косово је можда чак мање изгубљено од српског села које нестаје, а на Косову ми 

имамо оно што чини антички полис, то је становништво. Никада поента античког 

полиса није била територија него становништво. Становништво на Косову је 

највећа вредност и највеће благо које представља капитал који Србија мора 

неговати и користити и управо ми се чини да је моје уверење да Косово није 

изгубљено потврђено, не само чињеницом да, и поред свих несрећа које су 

погодиле те јадне људе и погрома и одсељавања, још увек наталитет на Косову је 

већи него у Србији, још увек је спремност људи да се боре за своја огњишта на 

изузетно високом нивоу, а на држави је и на свима нама на крају крајева да 

промислимо како помоћи свима да тамо остану. Морамо бити свесни да великих 

магичних потеза једним потезом пера или кичице нема. Ово ће бити један дуг пут 

који подразумева, како ја то видим, низ малих корака. Не постоји решење велико, 

постоји једна лепеза мањих и, чини ми се понекад, важних корака који би могли 

овде да се чују, предложе. Питаћу све вас, па и себе, шта је Србија до сада све 

учинила, предложила са Косовом да се дешава? Шта, боље рећи, није испробано, 

шта није тестирано? Од оне приче стандарди пре статуса, преко једне здраве 

концепције више од аутономије, мање од независности, и много других 

различитих идеја. Ниједна није била прихваћена просто и због односа снага, 

далеко од тога да су то биле лоше идеје, али је нажалост чињеница да оно што је 

Србија могла добити на Косову у време Милошевића, више није могла добити у 

време Коштунице. И што време више пролази, Србија ће све мање моћи да 

афирмише своје присуство на Косову и Метохији. Наравно, често ћемо овде 

говорити о Косову али сви мислимо на Косово и Метохију. Један од тих малих 

корака за који се ја залажем, а трудићу се да се уклопим у ових десет минута и 

зато знам да сам већ истрошио више од пола свог времена, јесте један од 

елемената који већ међународна заједница препознаје, а чини ми се да је на нама 

да покушамо да искористимо тај талас, да не кажем тај тренд. Већ више година у 

међународној заједници се развија неколико пројеката о заштити светих места, и 

пошто сам у једном од тих пројеката учествовао и учествујем, који се координира 

из Торина, уз учешће великог броја врло озбиљних и политичких а и научних 

фактора, значајно је рећи и значајно је да наша јавност зна да је у овом последњем 

пројекту у света места за која се тражи правни оквир за најповољнији статус 

убрајају Јерусалим, Света Гора, Ватикан, Мека и као пети - српске светиње на 

Косову. Сама чињеница да се Косово нашло, и Метохија наравно, пред једним 

таквим озбиљним панелом, да се из тога изродила и једна књижица у којој се дају 

некаква размишљања, предлози о томе каква би то могла бити форма, шта би то 

требало учинити на сваком од тих светих места, holy places то је званични назив 

тих пројеката. Ми смо говорећи о Косову и Метохији дошли до 3 принципа који 

популарно зовемо ''три Р'', јер је у питању заиста нешто што је од суштинске 

важност. Хронолошки, прво је потребна реконструкција свега што је порушено, 

реконструкција свега онога што чини те објекте, да би они могли поново бити у 

функцији и да би могли постати место, не само ходочашћа него и активног 

исповедања религије, јер верска слобода је једно од светих права препознатих од 



међународне заједнице и наравно, једно великих и првих можда, међу првима од 

европских вредности. После тога долази кључна правна тема, реституције. 

Реституције имовине које Српска православна црква и њени манастири и остале 

светиње имала на Косову које још увек има у својини, али Латини би рекли "nuda 

propriеtas" до онога тренутка док ви ту својину не добијете и у државину. Томе 

служи процес реституције. Ако Србија врши процес реституције и имовине 

верским заједницама и црквама, овде на својој ужој територији, онда је нормално 

да се тај процес реституције оствари до краја и на Косову и Метохији. То друго Р 

води ка трећем и најважнијем Р, а то је ревитализација светиња и верских 

објеката. Постоји општа тенденција врло јасна, да се српске светиње претворе у 

музеје у туристичка места, где ће се одлазити једном у годину дана, а оно што је 

идеја зашто смо добили озбиљну подршку од свих оних који раде на овом 

пројекту је чињеница да ревитализација подразумева место живота за људе који 

се налазе око тих светиња. У ономе тренутку када један манастир успе да обнови 

свој манастирски посед, а то су огромни простори, тада ће бити могуће 

организовати и живот у неким, ајде сада условно говорећи, свештеним енклавама, 

у некаквим просторима где ће бројне породице налазити изворе егзистенције, где 

ће имати сигурност, а које ће моћи да постану озбиљни економски чинилац 

развоја. Дакле, та врста ревитализације не иде без четвртог Р, репатријације - 

враћања оних који више немају своја огњишта, али који би се врло радо вратили 

на велики посед у окриље било кога од наших увек богатих манастира, само сада 

не увек са поседом свега онога што њима припада, и правно и по моралу и пред 

Богом. Та четири фактора, дакле пре свега реституција, а потом ревитализација, 

довлачење људи на те просторе, јачање српског етноса, ојачавање целокупног 

корпуса становништва које ће тамо живети, наравно у оквирима правних 

стандарда које поштује цели свет, а то је пре свега поштовање слободе 

вероисповести, можда представљати само један од тих малих корака, један, једну 

коцкицу у мозаику који треба сви  данас да градимо. И заиста, изузетно сам 

срећан што ћемо сигурно данас чути још много различитих идеја, ово је била 

више информација о једном међународном пројекту, о међународном старању о 

светим местима, па и о нашим светињама на Косову и Метохији што може да 

охрабри, што показује да је међународна заједница није сасвим индиферентна 

према верској баштини на Косову и Метохији. Напротив, мислим да је 

међународна заједница првенствено заинтересована, како помоћи да се те 

светиње од којих су неке под заштитом УНЕСКО-а сачувају, али понављам, 

поента је не да се сачувају као културни споменици, као туристичке атракције, 

него као места исповедања живе вере. Хвала лепо, волео бих да 10 минута нисам 

прекорачио.  

 

Модератор: 

Захваљујем професору Аврамовићу, реч има проф. Владан Михајловић, декан 

Правног факултета Универзитета у Приштини, изволите. 

 

Владан Михајловић: 

- Не знам шта да кажем, остао сам без текста. Нисам очекивао да ћемо тако, али 

редоследом да идемо, али добро, то је, што је. Рекао бих да треба да будем 

почаствован овом пажњом што сам добио први реч да говорим, сад не знам да ли 

је то привилегија или не, видећемо. У сваком случају, захвалан сам организатору 

што нас је позвао и похваљујем га, наравно, што је организовао овакав један скуп 

и дао прилику и нама, струци, да нешто кажемо о овоме питању. Истина, нема 



неког великог разлога за захваљивање, што се каже нисмо позвани на весеље. Ја 

ово доживљавам као један како један изазов, и наравно нисам много сретан због 

тога, тако да и ово захваљивање дође овако више по инерцији, што би се рекло из 

поштовања. Ја сам професор права на приштинском Правном у Митровици, декан 

сам, ту са мном је и мој колега Бојан Бојанић, ми делимо предмет и, заједно са 

још једном лепом дамом која данас није ту, смо тројац који води наш факултет, 

дама није ту, ја и мој Бојан смо овде. То што смо овде, то што смо из Митровице, 

не значи да ћемо да будемо што се каже ''већи католици од папе'', нити да глумимо 

да нам је Косово милије више у срцу од вас. Мислим да немамо такво уображење 

и нас, себе, не видимо другачије од вас, сви ми једнако осећамо косовску муку и 

знам да сви са једнаким жаром носимо ту љубав, косовску љубав у срцу, тако да 

мислим да нема места да се говори да овде говори, да је неко већи, мањи патриота, 

сви смо ми, је л' тако, патриоте, сви мислимо добро доле српском народу и 

наравно сносимо што би се рекло и подједнаку одговорност за оно што ћемо овде 

да кажемо или за ставе које ће овде да се заврше. Наравно, знамо зашто смо овде, 

а верујем и да већина вас прати ову актуелну ситуацију доле у нашој јужној 

Покрајини, на Косову. Верујем да, можда се неки неће сложити са мном, кад 

кажем да је наша држава Србија још увек доле и да се ја надам да ће тако то бити 

у будућности. Истина, она је изгубила неке, што би се рекло своје полуге или како 

ми правници кажемо, прерогативе власти, али шта ћемо да радимо, није смак 

света. Морамо да подигнемо главу, да што се каже, ствари гледамо позитивно и 

да идемо даље. Тачно је да доле нема наше војске ни полиције ни суда, али доле 

је наш народ, ми доле имамо изграђену инфраструктуру, једну мрежу тих 

институција које стварају образовање и здравство, социјалне и друге службе и 

институције и ми не смемо што би се рекло, да клонемо и да дигнемо руке од 

тога. Мислим да не претерујем кад кажем да нам је образовање, а пре свега 

универзитет, кључни стуб на Косову и Метохији. Верујем да не претерујем и кад 

кажем да је опстанак и судбина Косова повезана и са судбином тог српског 

образовања, а пре свега нашег доле Универзитета у Митровици. Наравно, ја сам 

субјективан, вероватно што сам са универзитета, али мислим, схватам колики је 

значај тога. Верујем да у образовање и у наш Универзитет доле не би требало 

ништа да се дира, да се ту ствари не мењају, јер знате то би било контра-

ефективно, било би погубно по народ, јер не знам како би смо онда сачували да 

народ не оде са Косова. Дакле, надам се да ће то образовање остати такво какво 

је и наш Универзитет у Митровици, у то нас, наравно, уверавају и наши 

политичари који су доле често, ту је и господин Марко Ђурић, који је то такође 

изјављивао више пута, а и задњи пут на састанку са министром Шарчевићем 

имали смо таква уверавања, ми, декани, који смо имали састанак, да ће то остати, 

ја стварно не могу да не верујем у то. Дакле, важно је да нам опстане, да се сачува 

тај наш Универзитет, али поред те, како бих рекао, школске или шире гледано, 

културне аутономије, нама је потребно да нам сачувају неке друге функције и 

институције и о тој, како бих рекао, функционалној аутономији, ми данас ту 

можемо да причамо, да евентуално нудимо неке идеје о том, како бих рекао, 

правном оквиру или аранжману за њено остваривање. Мање је важна 

терминологија, како ћемо то да крстимо, да ли аутономија, заједница општина и 

тако даље, није битно ни да ли се баш најпрецизније разумемо око тих 

дефиниција и да ли, како бих рекао, прецизно користимо те појмове, битна је 

суштина - шта ћемо да ставимо у тај правни оквир или аранжман у који бих, да 

се мало овако грубо изразим, сместили и организовали српски народ доле. Као 

што знамо, са овим проблемом се до сада бавила искључиво политика. Ја мислим 



да ми, реално гледамо, политичарима не би могли нешто много да замеримо нити 

да, евентуално, ми уображавамо правници да би смо урадили нешто више и боље. 

Шта више чак мислим да је обрнуто, мислим да су ту политичари ипак у 

предности у односу на нас и да се боље сналазе у оваквим ситуацијама. На крају, 

знамо шта је политика, то је нека вештина или умешност да се нађе најбоље 

средство или начин да се постигне неки циљ. Не мислим да политичарима је 

мањкала или да мањка та вештина или таленат у том сналажењу или у 

проналажењу некаквих средстава која би била адекватна том циљу који се задаје. 

Но, једноставно ни политика није свемоћна, ма колико политичари желели да 

буду успешни и да побеђују, у политици се побеђује и губи, кад не можеш да 

побеђујеш онда наравно гледаш да не изгубиш, што се каже у спортском жаргону, 

иде се на неки нерешен резултат и тражи се некакав компромис, наравно то је 

отприлике сва та мудрост политике. Наравно, и у том компромису постоје неке 

границе, не може се отићи испод неке границе, а да то онога који на то пристаје 

да доведе у некакву слабу позицију, да не кажем да му сроза достојанство због 

тога што пристаје на некакав понижавајући компромис. Ако ја се добро сећам са 

овим проблемом Косова су се политичари, да тако кажем смењивали неких 

петнаестак година, то овако и није много, али није ни мало, када се узме у обзир 

са каквим да тако кажем, политичким приликама или неприликама су се ту 

суочавали, што се каже, када ти је мука један дан ти је дугачак а камоли година, 

у сваком случају мислим да требамо да будемо фер и да признамо да је то био 

један врућ кромпир са којим су се свих ових петнаестак година носили 

политичари, ми правници, односно струка смо ту на неки начин били по страни, 

имали смо неку лагоднију ситуацију, тако и да нисмо морали да осећамо све те 

стресове које је та политичка борба око Косова, да тако кажем, изазивала код 

својих актера. Наравно, да не помињем оне који су, да тако кажем, злуради, који 

су ту да критикују за све и свашта, који све виде црно или, да тако кажем, имају 

ту неку опсесију да оцрњују и политичаре и оне друге који се тим проблемом баве 

и на тај начин да задовољавају неке своје фрустрације. Наравно, није ми жеља да 

браним политику и политичаре, нису ми много блиски, од њих ништа не 

очекујем, ми смо правници, имамо свој посао, а ја се држим онога што кажу моји 

Чарапани: ''Бежи од политике и мотике!'', тако да, шалу на страну, немам разлога 

да нешто посебно ту се улагујем политичарима, али мислим да није у реду да 

неког само критикујемо, а не налазимо, како бих рекао, разумевања и оправдања 

за оно што ради или што евентуално није могао из неког разлога да уради. Али, 

шта ћемо, ми смо такви какви смо више волимо овако да зановетамо и да, што се 

каже, богорадимо, него да будемо конструктивни и од користи. Но, колико видим 

сада се мало ситуација променила и сада смо и ми тако у прилици да будемо и 

конструктивни, да дамо неке предлоге, а не само да критикујемо. Од нас се сада 

очекује да понудимо нека решења, да дамо неки предлог или боље рећи некакав 

савет политичарима, јер они су опет ти који ће на крају то да пресеку, да понуде 

неко дефинитивно решење. Сад, када сам већ код политике, да то не сметнем са 

ума, ја бих направио ипак једну опаску не знам колико је сада то умесно за мене 

- ја стварно не знам да ли су политичари по овом питању избацили све карте на 

сто, да ли има још неког, што се каже, кеца у рукаву, мислим на ту могућност да 

ли постоји неки маневарски простор да се још овако, како бих рекао у жаргону, 

то мало изврдава, да се одлаже то решење за неко повољније време за нас. 

Наравно, чули смо шта је председник изјавио да то треба да се реши, ја 

претпостављам да он има јаке разлоге за то, да вероватно види више, можда и 

сматра да нам време није савезник у томе и да то одлагање решења би нам више, 



како бих рекао, штетило него користило, то стварно не знам, али то је што је ту 

смо где смо. На нама је да ето се и ми мало укључимо у тај проблем да 

предложимо нека решења или како бих рекао тај уставно правни модел за решење 

тог проблема косовских Срба доле, наравно то је опет предлог који подразумева 

да то буде нека асистенција политичарима, а да они наравно, уколико могу и 

имају моћи да на то приволе Албанце и њихове савезнике. Наравно, лако је то 

рећи, а тешко је то наравно извести. С друге стране, ми правници нисмо, што се 

каже, мађионичари, немамо ни ми некакав чаробан штапић, па да ту стварност 

улепшавамо и да понудимо такво решење, а да то не засмета Албанцима и 

њиховим европским партнерима и САД- у. Мислим да се слажемо око тога, и то 

је на крају по мени реално да се ту у ствари нуди један уставно правни аранжман 

за ових десет општина у којима су Срби већина. Тамо, знате, има још двадесет 

општина у којима су они минорни или, колико сам ја чуо, нема Срба уопште, тако 

да је то практично тешко наћи такав један модус понудити такво решење, а да то, 

овако пежоративно речено, задовољи сваку српску главу. За ових десет општина 

где су Срби у већини а мислим да је у реду, да је прихватљиво да они добију један 

како бих рекао средњи, средишњи ниво власти. То значи да има један већи ниво 

самосталности и заштите аутономних права него што их имају на локалном 

нивоу. А то би, наравно, опет значило да то опстаје у неком функционалном 

смислу, да се нагласак ставља на функцијама, а не на овом политичком аспекту и 

територијалном, због саме конфигурације тамо терена (знате да српске општине 

нису територијално баш тако увезане) али опет, и та функционална веза и та 

добра функционална организованост заједнице би и у политичком смислу била 

добра. Она би дала значај Србима тако што би им омогућила да сачувају тај свој 

етнос, да се препознају као народ који има своју компактност и наравно оно што 

је за нас битно да Срби доле на Косову очувају и своју ту правну, политичку, ето 

то морам да кажем, под знацима навода, и духовну везу са српским народом. Ми 

знамо да су различите идеје биле у оптицају, наравно ова идеја Заједнице српских 

општина је већ једно дуже време на, што кажу, ''на менију'' да се овако изразим 

слободно. Она би могла да буде та нека, како бих рекао, спона или копча између 

те централне власти и локалне. Дакле, нешто више од локалне власти, локалне 

аутономије, а мање од централне власти. Наравно, знамо да ту не иду ствари 

онако како би требало. Та идеја је нешто у застоју. На њу не пристају Албанци и 

онда, наравно, сад је питање шта би ми могли да понудимо као неко 

прихватљивије решење или неко друго решење као алтернативу, а да то по 

квалитету не буде испод те Заједнице српских општина. Шта ми можемо као 

правници да понудимо? Па, ми смо српски правници, је л' тако, мислимо српски 

и мислим да се крећемо у том дијапазону уставних решења која Косово морају да 

третирају као покрајину и то је најреалније тако. Наравно, знамо каква нам је 

судбина с том покрајином. Нисмо се баш много с њом усрећили кроз ову ближу 

историју. Било је, да тако кажем, више среће него користи онда када се, наравно, 

са њом политизовало, наравно не бих хтео да ствари генерализујем. Покрајина 

није наш рецепт. Знамо да се тај концепт успешно остварује у Европи, али ето 

видимо да и данас што кажу и тамо је ''заиграла мечка'', пред њиховим вратима. 

Видимо да и с том покрајином ствари нису такве какве су, али ја не бих да 

отварамо тај проблем. Да скратим - шта год да се у блиској будућности буде 

одигравало на терену тих уставних промена, ја сматрам да Срби доле треба да 

рачунају на ту једну функционалну аутономију. Ја сад ту треба да будем опрезан, 

да ме неко погрешно не схвати. Дакле, имамо и политички принцип, политичку 

аутономију, која, знамо, из познатих разлога је суспендована, немамо те органе 



али имамо аутономију, имамо нешто више од локалних структура, је л' тако. 

Имамо неке институције које су репер за оно што сматрамо да је тај неки виши 

ниво власти то је пре свега образовање, то је наш универзитет, ми се у то кунемо. 

Наравно, није само универзитет, знате доле имамо и добар клинички центар, 

добро здравство, постоје и неке друге институције од културног значаја које нису 

да тако кажем спуштене на локалу, него су на једном вишем нивоу тако да ја сад 

не знам до краја баш судбину свих тих институција, неке су сељене у Београд па 

су враћане, у то мало нисам баш најупућенији, али, наравно, разумем тај проблем. 

У сваком случају, дакле, ту неку аутономију са нагласком на тај функционални 

аспект, дакле да то буде једна овако добро уиграна заједница у којој се остварују 

те функције и институције, и то, наравно, представља тај неки, како бих рекао, 

средишњи ниво власти, организације. Дакле, више од локалне заједнице, а мање 

од државе. Не можемо да очекујемо нешто више од аутономије, а да вам кажем 

мање од тога би било, шта знам, ипак то би био велики губитак за нас. Ето толико, 

да не дужим. И само још нешто да замолим овде присутне. Ја овде познајем доста 

наших колега који су овако ''окренути јужно'', да се овако фигуративно изразим, 

али има и доста колега које први пут видим овде и који нису баш много ''окренути 

ка југу''. Ја бих волео да ми мало више сарађујемо тако да док сам ја још декан, а 

надам се да ћу да опстанем још и други мандат, ваљда ћу да се изборим тамо, биће 

борба, за то, шалим се. Волео бих да наши, да сви ви у што већем броју будете 

укључени у наш рад доле, да сарађујете са нашим Универзитетом. Наравно, ми 

имамо ту годишњу конференцију кад се окупљамо. Наравно, част изузецима, овде 

су моје драге колеге Оливера, Ирена, Саша из Ниша и други, Влада Петров, да, 

који су наши стални, што кажу, посетиоци, али ове неке друге колеге не видим и 

ја бих стварно био веома захвалан да они буду тамо што присутнији. То је нама 

потребно да, што би се рекло, да мало поправимо наш имиџ, а и сигурно да наше 

институције ојачамо, у сваком случају да је универзитет наш ту на првом месту, 

наравно и наш Правни факултет, за који ми ипак мислимо да представља некакав 

репер у том нашем највишем образовању на Косову. Ево ја се извињавам ако сам 

мало претерао. Толико .... 

 

Модератор: 

- Захваљујем. Да смо пар момената око времена нагласим - овај данашњи састанак 

је планиран да траје, ако буде заинтересованих говорника, до 16,00 сати. У 11,30 

ћемо имати паузу за кафу, од 13,00 до 14,00 паузу за ручак а до сада пријављених, 

ево видим на папиру, у свешчици овој има шест. Надам се да ће бити више и у 

том смислу бих вас замолио да покушамо да ограничимо време излагања на неких 

десетак минута. Наравно, ако је нешто јако битно није толико фиксно. Дао бих 

сада реч декану Небојши Шаркићу, Универзитета ''Унион''. Изволите. 

 

Небојша Шаркић: 

- Поштоване колегинице и колеге захваљујем се на позиву и желим да изразим 

своје најискреније задовољство да смо укључени у једно овако важно питање и 

да је остављена могућност да различита мишљења изнесемо на једном 

академском нивоу. На факултету на коме ја радим има људи који су неупоредиво 

бољи стручњаци за уставно право од мене, али своје право да изнесем нешто 

другојачије мишљење, пре свега баштиним на чињеници да сам у једном периоду 

од '94. до '98. године, као заменик тадашњег министра правде, био веома често на 

Косову. Нема места у Косову у коме нисам био више пута и у том периоду сам 

сасвим сигурно себе доживљавао као неког ко разуме проблеме на Косову. То ми 



даје за право да кажем да смо ми перманентно имали негативан однос према 

Косову, почев од једног арогантног односа српске власти према Албанцима и не 

Србима, до једног додворничког односа према свему ономе што је запад тражио 

и што је Србија прихватала. Дакле, та амплитуда је ишла, по мом наравно личном 

мишљењу, од грешке до грешке, од тога да смо буквално избацили све Албанце 

из структура школа и осталих државних институција и тада су се руководиоци 

такмичили ко је више Албанаца избацио, до тога да смо, после 2000. године, 

пристајали на тако неприхватљиве услове, да вас подсетим она размена ''сви за 

све'', где је 1.300 Албанаца замењено за 6 Срба и тако даље, и тако даље. Сада смо 

ту где јесмо, али мој став је веома, веома друкчији од онога који су се ево, макар 

и минорно, овде чули. Прво, ја мислим да ништа није изгубљено и морам да вас 

подсетим на чињеницу да је фотографија двадесетог века, фотографија на којој 

Вили Брант клечи Јеврејима на гробу. Да је то '41. године то неко рекао Хитлеру, 

он би се вероватно угушио од смеха, мислећи да је то нешто што је немогуће, па 

смо то ипак доживели и друге историјске околности показују на то да нема 

завршених ствари док нису завршене, а и када су завршене нису завршене до 

краја. Према томе ја бих пошао од једне тезе да, јесте лоша ситуација, јесте да 

нам ствари не иду на руку, јесте да смо пуно тога изгубили, али мислим да није 

завршено. Дакле, ако говоримо о организационом статусу, ја мислим да наша 

држава мора да крене од минимума конфедеративног уређења са јаким утицајем 

европске породице што би, чини ми се, сви на неки начин прогутали. Тако би се 

могло прогутати и питање југа Србије, такозване Прешевске долине, и постојање 

такве једне конфедеративне заједнице не само што би решило питање локалне 

аутономије него би решило питање међусобног односа. Друго питање које је, на 

изглед, мање важно, али мени и те како важно, то је покушај да се делује на 

политичко идеолошком, а не само на националном плану. То радимо ми, то раде 

исто и Албанци. Дакле, ја нисам приметио да се и једна једина партија ангажовала 

на некаквом различитом партијско-идеолошком концепту леви, средњи, десни и 

тако даље у односу на партије Албанаца који искључиво, наравно, баштине свој 

ауторитет на ономе што је национално. И трећа група питања односи се на мале 

кораке, о чему је и уважени професор Аврамовић говорио, и као пример који ми 

је пао на памет било би гостовање наше филхармоније усред Приштине. То је 

сигурно потез који нико не би могао да одбије, филхармонија је статусно 

неутрална, а перфектна је. Албанци немају филхармонију и то би могао да буде 

такав потез у коме сам сигуран да би сви аплаудирали. Значи, то су потези о 

којима треба релаксирати ситуацију јер фудбалске утакмице нам служе за 

дронове и за убијања. И последња ствар која је такође веома, веома важна, то је, 

наравно, економско питање у коме би прво морало да се реши питање исплате 

онога што је Србија улагала, а то су енормне цифре, почев од инфраструктуре до 

различитих облика привредних друштава, и наравно јак финансијски подстрек 

свим оним нашим привредни субјектима који хоће да учествују на Косову. И за 

сам крај, мислим да би сви факултети, а ево факултет на коме ја радим, где имам 

част да сам тренутно декан је спреман да пуним капацитетом помогне да се 

факултети, библиотеке, часописи, стручна излагања и тако даље ангажују у 

смислу да се сарађује са истим таквим установама на Косову и Метохији. И за 

сам крај, желим да кажем да није ништа завршено и не смемо полазити од 

некаквих минималистичких концепата. Ја нисам задовољан некако локалном 

самоуправом, ја нисам задовољан некаквом аутономијом у којој ћемо моћи да 

идемо у цркву и да певамо религијске песме или да имамо музеј или неку 

културну аутономију, ја мислим да морамо да се изборимо најмање од најмањег 



дакле да у оквиру једне европске породице народа ми задржимо један 

конфедерални статус. Хвала. 

Модератор: 

- Захваљујем професору Шаркићу, реч има професор Живко Кулић декан 

Правног факултета ''Мегатренд'' универзитета. 

 

Живко Кулић: 

- Захваљујем. Пошто разговарамо о веома озбиљним стварима, ја сам своје 

излагање написао, један примерак ћу предати радној групи, а наравно ја ћу то што 

сам написао сада прочитати. Почаствован сам што ми је омогућено да узмем 

учешће у дијалогу о Косову и Метохији. Сматрам да сам прилично упознат са 

косовском стварношћу, између осталог и због тога што сам одрастао у Медвеђи, 

односно на југу централне Србије. Трудим се да разумем и неповољне 

међународне околности у којима се последњих година и деценија Република 

Србија налази. Од унутрашњег дијалога се много очекује, како у земљи, тако и у 

иностранству. Не смемо повлачити брзоплете потезе. Не смемо правити грешке 

које ће будуће генерације тешко моћи да исправе, а било их је и на претек у свим 

временима. Пред нама је историјска одговорност. Спремност за компромис је 

израз добре воље, а не знак слабости, због чега је свако разуман тако схвата и 

прихвата. Међутим, вољом једне стране не може се ништа значајније променити. 

За компромис, за ''историјско помирење'', за добре односе са Албанцима није 

довољна само добра воља Београда и српског народа. Напротив, потребна је 

спремност и друге стране као и спремност њених ментора. Решавање статуса 

наше јужне покрајине на праведан, прихватљив и дугорочно одржив начин у овом 

тренутку није могуће. Разлози који упућују на такав закључак су бројни. 

Албанској страни и њеним менторима у наредних петнаестак година неће пасти 

на памет да прихвате било каква компромисна и за Београд прихватљива решења 

јер су им амбиције, планови и циљеви далеко, далеко већи. Ако до некаквих 

компромиса ипак дође, биће то само још једна фарса и лоша процена Срба, 

обавезујућа за Београд, али не и за Приштину. Уосталом, шта се десило са 

Резолуцијом 1244, извојеваном у рату, а погаженом у миру, шта би са Кумановски 

споразумом, са чувеном фуснотом и звездицом, Заједницом српских општина, 

Међународним судом за злочине такозване ОВК и тако редом. Ако тај суд икада 

и проради, биће то још једно изругивање правди и још једно понижење српског 

народа. Ништа више и ништа мање од тога. Београд је до сада учинио велике 

уступке, простора за нове више нема. Ако их евентуално и буде за другу страну 

и њене менторе, то ће бити највећа потврда наше слабости, нови ветар у њихова 

леђа и још један разлог за наставак процеса даљег черупања Србије. Ако буде 

довољно мудрости, такво задовољство им више никада нећемо приуштити, тим 

пре што би Срби на Косову и Метохији од тога имали више штете него користи. 

На Косову се не брани само Косово него и југ централне Србије, Рашка област, 

Војводина, а зашто не рећи и западна Македонија, па и Црна Гора. 

Великоалбански орао је високо узлетео. Западни ветар му све јаче дува у леђа. На 

југу централне Србије, примера ради, последњих петнаестак година купује се све 

што је српско, нарочито у Бујановцу и Медвеђи. У тим општинама има 

неупоредиво више бирача него грађана. Због хиљаде и хиљаде фиктивно 

пријављених Албанаца, спремних за преузимање локалне власти, уз помоћ 

лажних пријава и уз прикривену подршку страног фактора. Творци и следбеници 

великоалбанског наума сматрају, наиме, да је с Косметом завршена прича због 

чега полако припремају терен за стварање нових Косова ради насилне 



албанизације нових простора под већ опробаним изговором да се мора признати 

нова реалност што је највећа потврда да их ставови, планови и евентуални нови 

уступци Београда не занимају. Напротив, уступци их само челиче и јуначе да 

истрају у својим плановима. Уступака више не сме бити, посебно не на рачун 

територијалног интегритета Србије. Никаква Европска унија, никаква обећања, 

никакве фотеље, никакви лажни компромиси нису вредни ниједне манастирске 

фреске, а камоли Косова и Метохије. Предлози о подели Косова и евентуалној 

размени територија су потпуно погрешни и неприхватљиви. Како ћемо мењати 

наше за наше? То нико разуман не ради. Из Устава се не смеју брисати одредбе о 

Косову и Метохији. Зашто их брисати ако знамо да нам помажу да се лакше 

бранимо од спољних притисака и да успешније штитимо своје виталне 

националне интересе? Никакви притисци на то нас не смеју навести. У 

супротном, то би била још једна неопростива и тешко исправљива грешка, грешка 

којом се задовољавају туђи, а не наши интереси. Србија на Косову и Метохији се 

мора стално помагати како би опстали и чували нашу свету земљу. Требало би 

радити на томе да се додатно анимирају наши привредници из расејања и страни 

инвеститори, по могућству из Русије и Кине, да улажу у српске енклаве. Наравно, 

ако је то могуће, али јесте. Недопустиво је да један готово голобради Француз, 

Арно Гујон, више брине о Србина на Косову и Метохији него милиони Срба у 

расејању. То се мора променити, зато је јако важно да се Канцеларија за Косово 

и Метохију додатно ојача како би се бавила и таквим питањима у интересу свих. 

Знам да свакој новој власти говоре да мора бити спремна на одређене уступке, да 

се по њиховом испуњењу неће истицати нови захтеви и да ће после свега тога 

Србију огрејати сунце, тако се каже и лаже. И Михајлу Горбачову су говорили да 

се НАТО неће ширити на нове земље и нова подручја ако дозволи пад Берлинског 

зида. Говорили и лагали. А колико су тек лагали нас, ранија руководства 

Републике Српске, рецимо, и многе друге. Тако ће радити и убудуће. Захтевима  

и понижењима никад краја. У постојећој власти, пардон, и постојећој власти 

обећаће пуно тога ако се одрекне 15% процената територије своје земље. Обећаће 

и лагаће, а када једнога дана друга дође на власт уследиће нови захтеви, нове 

уцене и нова лажна обећања. Та будућа власт ће највероватније констатовати да 

је постојећа била кратковида и можда издајничка, да је правила неприхватљиве 

уступке и да јој треба судити без обзира на то како ће се ствари даље одвијати. За 

то време и та власт ће, та нова будућа, кад год била, дакле и она ће правити нове 

можда и веће уступке од претходне и тако редом без краја. Крајње је време да 

таква пракса престане, једном заувек. Такође знам да ће многи рећи да су ми 

ставови искључиви, непримерени, погрешни, површни и можда наивни. Да ће 

после евентуалног ''историјског помирења'' и могућег компромиса све бити 

другачије, да ће Београд одлучније стати на бранике отаџбине, да ће правна 

држава ефикасније функционисати на целој свој територији и да ће све бити како 

треба. Знам, али не марим због тога, не само зато што сам више него сигуран у 

своје оцене и процене, него и зато што ће нам и у будућем времену, као и сада, за 

много тога бити везане руке. Шта више, везаније него сада, нарочито ако се 

определимо за нове уступке и додатно савијање кичме. И поред свега, ствари се 

могу и морају мењати на боље, посебно ако их посматрамо на дужи рок, што 

бисмо морали чинити, Јевреји су, примера ради, преко 2.000 година стрпљиво 

чекали да поново буду своји на своме. А ми, изгледа, не можемо ни 20. Време, 

полако али сигурно, помиње да ради за нас. Односи на глобалном плану за 20-так 

година ће се значајно променити, моћ суровости и безобзирност једног поларног 

света су иза нас, вишеполарност незаустављиво јача. Сепаратистичке активности 



у свету све су израженије, што не иде на руку даљим признањима такозване 

независности Косова. У исто време, Албанци масовно одлазе са Косова и 

Метохије, што због сиромаштва и незапослености, што због неиспуњених 

очекивања и последица употреба осиромашеног уранија током злочиначког 

НАТО бомбардовања наше земље 1999. године. Због свега тога, излаз је у даљем 

балансирању, куповини времена и чекању бољих дана који ће сигурно доћи. 

Другачије поступање било би погрешно, непродуктивно и погубно за Србе на 

Косову и Метохији, а временом и за српски народ у целини. Хвала вам на пажњи. 

 

Модератор: 

- Захваљујем професору Кулићу, реч има професор Владан Кутлешић, са 

пословног и правног факултета ''УНИОН-Никола Тесла''. 

Изволите. 

 

Владан Кутлешић: 

- Захваљујем се, посебно се захваљујем на позиву и на прилици да изложим своје 

ставове као уставни правник, трудићу се да говорим само као правник  и трудићу 

се да одговорим на више пута поновљену, не могу да кажем условност, али молбу 

организатора, сазивача да се решења која се нуде заснивају на реалности на 

рационалности и на одрживости. Такође, нећу говорити о томе како смо и 

нарочито зашто смо дошли довде, докле смо дошли и где смо дошли, то је јако 

важно било говорити, многи ће о томе говорити, због тога што је одређење шта 

је реално и рационално зависно од тога да установимо заиста шта се зашто, и како 

договорило, догодило. Ту има много заблуда, ту има много неистина, ту има 

много незнања. Али, другом приликом о свима њима, нарочито о тим великим 

неистинама и о великим заблудама. Ову прилику ћу искористи да кажем шта, по 

мом мишљењу, се може урадити у овом тренутку, а да то буде реално, да буде 

рационално и да буде одрживо. При чему ова одредница рационалности 

одрживости у ствари међусобно су повезани условљавају једно друго. Одмах на 

почетку да кажем и захваљујем се на стрпљењу што ћете то саслушати, да ја 

мислим да, предлажем да, реално рационално и одрживо решење у овом тренутку 

је само оно што ми у уставном праву и теорији државе зовемо реалну унијом 

Србије и Косова до које би се дошло међународним споразумном на 

међународној мултилатералној конференцији. То је једном реченици предлог за 

који ја мислим да је реалан, рационалан и одржив. У кратком излагању, јер један 

овакав предлог би захтевао много опширније и моје излагање, и не само усмено 

излагање него и писмено и припремљено, што оних који би ушли у дијалог да о 

томе расправљају, да се овом приликом само неким основним перформансама 

таквог предлога а нарочито овог образложењу зашто је тај предлог по мишљењу 

у овом тренутку по мишљењу једини реалан, рационалан и одржив. Зашто је овај 

предлог једини реалан? Због тога што је досадашњи развој државног правног 

статуса и државно-правних релација између Србије и територије Косова и 

Метохије био такав да је у сваком тренутку, а говори се, ја могу да говорим о 3 

од три та карактеристична периода, доживео квалитативне промене које су увек 

подизале ниво онога што се може третирати самосталношћу или идентитетом и 

капацитетом те територије. Сваки пут је одговор и струке и државе, 

преовлађујући одговор, био неодговарајући у смислу да је нуђено мање него што 

је било реално, па због тога ни до решења није долазило. Да кратко кажем само 

1990. године смо понудили у процесу имплементације устава из деведесете 

године класичан концепт аутономије. Он није прихваћен, као што знате, и није 



имплементиран и никада статут Косова и Метохије није ни донет, а у том 

тренутку је реално било нешто што би смо могли да назовемо оним што се данас 

назива substantive autonomy односно нека суштинска и веома широка аутономија 

и због тога то није ни имплементирано, имали смо de facto принудну управу на 

Косову до ‘99. године. 1999. године, у уводу у ту трагедију коју смо доживели у 

рату и бомбардовању, опет смо нудили класичан концепт аутономије. У том 

тренутку, по мојој стручној процени, више није била реална та суштинска 

аутономија, било је реално нудити федерални положај и федералну концепцију. 

У периоду између 2000. и 2008. године реално је било нудити више него што смо 

нудили, по мом мишљењу у том периоду већ и преко федералног уређења до 

нивоа неког неконвенционалног уставног модела какав имамо у Белгији или 

имамо сада у Федерацији Босне и Херцеговине или на било који други 

неконвенционални начин. Још увек су то били све модели унутар једне државе, 

унутар једне државе. После 2008. године, не само доношење Устава Косова него 

и низом спољнополитичких околности, по мом мишљењу, више ни тај модел није 

реалан, било какав неконвенционални модел унутар једне државе није реалан. По 

мом мишљењу, реалан је сам модел који у ствари представља међународну 

правну везу две државе у форми реалне уније, дакле још слабије него што је мој 

уважени колега Шаркић поменуо као конфедералну везу јер ми у теорији 

Уставног права ипак сматрамо да је реална унија још слабије институционална 

веза од конфедерације или од примера конфедерације који се узимају као типичне 

да сад не дужим. То је, значи, образложење због чега ја предлажем ово што сам 

предложио и због чега мислим да је реално да то буде међународно-правна веза. 

У оквиру одговора на питање зашто мислим да је овај предлог рационалан и 

одржив. Нема потребе да кажем, а осећам ипак да то треба да кажем да је 

рационалан због тога што није емотиван, не зато што ја нисам емотиван, не зато 

што ја нисам прошао разне фазе у својој каријери у којој сам и непосредно у 

неким фазама учествовао, него и због тога што рационалност у ствари 

претпоставља непосредну везу са стварношћу и признавање стварности, са једне 

стране, а са друге стране претпоставља и остваривост, везу са остваривошћу и са 

могућношћу имплементације. Рационалност такође претпоставља и чињеницу да 

се нешто мора дати да би се нешто добило. Ако сам у праву кад кажем да немамо 

решења унутар једне државе, односно да решење није унутрашње правно питање 

него међународно правно питање, те да дакле не зависи од устава Србије и од 

садржине Устава Србије онда, у ствари налазимо се пред чињеницом да не 

располажемо државно-правним механизмима да такво решење наметнемо, као 

што то иначе држава ради, као што то данас Шпанија ради. Поново зашто и како 

ми то нисмо у стању и да ли смо били у стању тада да урадимо оставимо по 

страни. Чињеница је да то данас не можемо да урадимо, значи не можемо да 

дејствујемо на територији Косова и Метохије као држава на својој територији 

него можемо да дејствујемо само као учесник у преговарачком процесу на чијој 

другој страни такође једнак државно правни капацитет по својој суштини, ако не 

по својој форми. Дакле, без обзира што постоји малобројни међународни 

документи који тврде да је то део Србије на којој постоји међународни 

протекторат, много је већи број докумената који то не помињу, а фактички, па 

ако хоћете и формално, то третирају као део територије који јесте под 

међународним протекторатом али има значајне међународно-правне капацитете 

и идентитете. Уосталом, о томе сведочи Бриселски споразум, процес бриселског 

преговарања и све оно што смо у вези са тим имали. Зашто је овај предлог који ја 

чиним одржив, у ствари зашто ја мислим да је одржив? Одржив је због тога што 



Србија још увек располаже делом нечега што је за супротну страну, Косово и 

Албанце на Косову, нешто што њима у овом тренутку значи. Количина тога 

капацитета који им ми можемо нудити је ограничена и временски и количински. 

Добар део тога што можемо да понудимо већ смо понудили у Бриселском 

споразуму. Колоквијално да кажем - отишла је полиција, отишло је правосуђе, а 

о другим аспектима и деловима да и не говоримо. Значи, можемо остварити своје 

интересе онолико и само донде докле смо део решења и докле располажемо 

нечим што може бити интересантно за другу страну коју не чине само косовски 

Албанци него чини онај део међународне заједнице који ту види своје интересе. 

Због тога, дакле, у овој понуди, у овом тренутку и у овом предлогу постоји део 

капацитета који може бити прихватљив другој страни па због тога постоји 

могућност да и буде прихваћен и одржив, ако ја добро разумем значење термина 

одржив. Шта би Србија добила или шта би требала да тражи као услов за ову 

понуду? То је онај део који се до сада није чуо и ја ћу покушати да ту будем 

колико је могуће у овом кратком времену сасвим експлицитан. Србија би прво за 

Србе на Косову морала да добије за један овакав уступак, морала да добије 

територијално-политичку аутономију за север Косова и то пуну територијално-

политичку аутономију, а не заједницу општина која чак и у српском предлогу 

једва да је нешто јача од двостепене локалне самоуправе, а у албанском предлогу 

није чак ни то, чак ни то. Значи, озбиљну територијално политичку аутономију за 

Север Косова, персоналну аутономију по, на пример, белгијском моделу, да сад 

не експлицирам, за Србе на другим деловима територије уз, разуме се, примену 

Европске конвенције о правима мањина у свакој општини у проценту у коме та 

Конвенција то дозвољава и, на крају, за шта имам најмање знања и на шта би 

реферисаним излагањем мог уваженог колеге професора Аврамовића, 

функционалну аутономију за културну баштину на Косову која је првенствено 

везана за Српску православну цркву али није само да Српска православна црква 

има ту и световне државне архитектуре. Радује ме ова тишина са којом се прати 

и захваљујем се на томе. Шта би Србија изгубила? Србија би изгубила нешто што 

само формално има, а то је тај део територије Косова и изгубила би нешто што 

нимало не желим да потценим а то је у сфери социјално-психолошког и 

културолошког наслеђа које та територија има и део је досадашњег васпитања. 

Србија би такође добила, пошто та унија би била потпуна привредно-економска 

заједница и царинска унија такође, добила би тржиште које и сада de facto 

функционише, али на отежане начине и са доста елемената црног тржишта. Зашто 

би то могли или требали да прихвате Албанци са Косова? Прво зато што би свој 

de facto суверенитет и de facto државно-правни статус перфектуирали и 

формално, тј. постали би неспорна држава, а не онако као што се на Интернету 

називају disputed states или disputed territory. Дакле, не би више били у тој 

категорији, макар и са ових 107 или 114 признања о којима говоримо.  Разуме се 

да би уз тај пуни статус добили и оно што им је у овом тренутку јако важно а то 

је чланство у Уједињеним нацијама, дакле своју столицу у Уједињеним нацијама 

и у свим међународним организацијама. Изгубили би, разуме се оно што би 

добили Срби и Србија у вези са јединственим тржиштем, царинском унијом и 

могућношћу бољег и лакшег кретања, протока робе и, на крају, посебно 

безбедности, мислим на физичку безбедност и људи и имовине. То је заједнички 

добитак и о томе не бих посебно говорио. Косово у овом тренутку губи унитарни 

модел свог уређења, добија политичку, територијалну, персоналну и 

функционалну аутономију која ни мало не треба да буде потцењена као 

ограничавајући фактор државног уређења Косова и добија чврсту, у овом 



тренутку најчвршћу могућу, везу са Србијом која може у експликацији ових 

модела бити чак и условљена да не може бити раскинута најмање одређен број 

година и у низу конкретних решења такође експлицирано да се не може гласати, 

на пример, против предлога супротне стране у међународним организацијама 

итд. да у то не улазим. Нећу ни покушати, поштујући ваше време и ваше 

стрпљење, да излажем институционални део овога предлога, а он не одлази даље 

од онога што у малобројним досадашњим случајевима, али теоретски 

замисливим случајевима, имају институције реалне уније, дакле паритетно 

уређење са консесуалним начином одлучивања који би, разуме се, био 

механизмом одлучивања одговарајуће моделиран. Хвала вам на пажњи. 

 

Модератор: 

- Захваљујем професору Шаркићу. 

 

Кутлешић; 

- Ја сам Кутлешић, Шаркић је говорио малопре. 

 

Модератор; 

- И дајем реч професору Петрову с Правног факултета у Београду, а након тога 

ћемо попити кафу, очигледно да мени треба. Извињавам се још једном 

професору. 

 

Петров: 

- Хвала лепо. Поштовани колега Бацковићу, поштоване колегинице и колеге , пре 

него што кажем неколико речи о теми дијалога дозволите ми да изразим 

задовољство што институционална фаза овог дијалога почиње окупљањем 

професора права и посланика правне науке. Држава Србија шаље на овај начин 

јасну поруку својим грађанима, али и свету. Косовско питање или питање статуса 

Косова и Метохије није само правно, али се овим путем снажно истиче да је 

Србија истрајна у својој намери да ово питање решава свим расположивим, 

мирним, правним и демократским средствима. За мене нема дилеме, дијалог неће 

изнедрити коначно решење, али он треба да учврсти позицију Србије, да је 

изнутра ојача у даљем процесу решавања питања Косова и Метохије. Дијалог 

видим у две равни, онтолошкој и оперативној. Онтолошка раван је однос између 

нормативног, вредносног, с једне, и стварно могућег, с друге стране. На тој 

онтолошкој равни неопходно је артикулисати одређена мишљења која би нам 

помогла да одговоримо да ли је за Србију у првој половини 21. века косовско 

питање идентитетско или није. Не говорим о идентитету у неком колективно-

психолошком односно митском значењу. Мислим на дефинисање модерног 

политичког и уставног идентитета Србије којег треба да чине одређена опште-

цивилизацијска начела али и одређене вредности и циљеви који су обликовани 

конкретним друштвено-политичким историјским и културним приликама. У 

своји научним радовима истичем тезу да је модерна Србија у потрази са својим 

уставним и политичким идентитетом и да, противно преовлађујућем мишљењу, 

како они који га нападају тако и они који га бране, важећи устав Србије у неким 

својим важним одредбама није у складу ни са националним ни са европским 

уставним идентитетом. Упућујем на, али могу и да приложим расправи два своја 

најновија текста о овој теми, један под насловом О неким анти-идентитетским 

местима у српском Уставу објављеном у научном часопису Српска политичка 

мисао, а други под насловом Устав и уставни идентитет у недељнику Печат. 



Толико за ову прилику о онтолошкој равни дијалога. Кад је реч о оперативној 

равни она треба да укаже на потенцијалне уставно-правне сценарије решавања 

питања Косова и Метохије. Ја видим четири основна различита уставно-правна 

сценарија. Два се ослањају у потпуности на важећи устав односно не захтевају 

чак ни његову промену, друга два захтевају промену устава. Штавише, то би биле 

тако суштинске промене да би се пре могло говорити о доношењу сасвим новог 

устава. Први сценарио је задржавање уставно-правог статуса quo, уопште статуса 

quo у строгом смислу те речи. То је став тврдих уставобранитеља, оних који 

начелно имају негативан став о свакој потенцијалној промени устава, ни са 

становишта уставно-правне науке ни са становишта политичке логике, теза о 

уставној непромењивости не може се бранити. Стога и није потребно посебно 

образлагати зашто је овакав сценарио за мене неприхватљив. Други сценарио, 

најзад, близак првом, али потенцијално отворен за нове могућности је 

дефинисање суштинске аутономије Косова и Метохије односно доношење закона 

о скупштинској аутономији Косова и Метохије по процедури за промену устава. 

Овај појам који домаћа уставно-правна наука није ни покушала да дефинише 

може се одредити на два квалитативно различита начина. Један је да суштинска 

аутономија не може бити ништа више од територијалне аутономије унутар 

унитарне државе Србије, ма колико широко били постављена. У том значењу, 

овај појам је данас неупотребљив. Већ 2006. или 2007. било би чисто губљење 

времена радити на законској операционализацији овако схваћеног концепта 

суштинске аутономије Косова и Метохије. Друго значење би суштинску 

аутономију третирало као самосталност која је особена, до сада недефинисана у 

упоредном праву. Косово и Метохија би био ентитет са практично свим 

елементима државности, тачније ''држава'' која има унутрашњу супрематију али 

не и њен спољни вид, међународно правни субјективитет или бар немеђународно 

правни субјективитет у пуном капацитету. На то друго значење, истина, 

критикујући суштинску аутономију као појам, указао је професор Ратко 

Марковић још у време усвајања Устава 2006. Цитирам: Тај појам у уставној 

теорији, мисли на суштинску аутономију, у пракси има своју суштину, па би израз 

"суштинска аутономија" непознат у уставно-правној теорији требало да изрази 

степен аутономности који је изнад суштине покрајинске, односно територијалне 

аутономије. Ако суштинска аутономија значи потпуну аутономију три државне 

власти на одређеној територији то више није покрајинска аутономија. Тај степен 

аутономности има друкчију суштину од територијалне аутономије, 

карактеристичну за државну сувереност. Овакво одређење суштине аутономије 

би могло бити, ово је крај цитата, говори да овакво одређење суштинске 

аутономије би могло бити полазна основа за изградњу политичке и уставно-

правне платформе Републике Србије у даљим преговорима са Косовским 

Албанцима, ако до њих дође. Само што такав концепт суштинске аутономије не 

би могао да извире из важећег Устава који дефинише покрајинску аутономију уз 

локалну самоуправу као облик територијалне децентрализације унитарне државе 

Србије, члан 12. Устава, и који каже да су ''аутономне покрајине, аутономне 

територијалне заједнице у којима грађани остварују право на покрајинску 

аутономију'' и, нови цитат, као и да ''Република Србија има Аутономну покрајину 

Војводину и Аутономну покрајину Косово и Метохију'', тај чувени често 

цитирани члан 182. Устава. Дакле, ово друго, знатно шире, значење суштинске 

аутономије које се тешко и натегнуто може заснивати на важећем Уставу 

приближава нас трећем уставно-правном сценарију оном који захтева промену 

Устава. Трећи сценарио је покушај поустављења, односно 



конституционализовање бриселских споразума. То би свакако захтевало темељну 

ревизију Устава. Питање је чак колико би се та ревизија и могла извршити, а да 

бар формално остане постојећи уставни оквир. Да подсетим, Уставни суд је пре 

готово три године стао на становиште да је први Бриселски споразум политички 

акт, премда је већина уставних правника у Србији, укључујући ту и један број 

тадашњих судија Уставног суда сматрала да је то правни акт. Ако пођемо од става 

Уставног суда који је одбио да цени уставност овог споразума онда је могуће 

покушати да се главна решења свих споразума унесу у уставни систем Србије. 

Остаје међутим неизвесност у погледу крајњег резултата такве радње јер се 

поставља питање шта би заиста тиме остало за Србију односно која би копча бар 

номинално остала између Косова и ње. При том, поустављење бриселских 

споразума претпостављало би еквивалентну радњу такозваног косовског 

уставотворца, што би опет значило да у наставку преговора Србија мора 

инсистирати на томе да косовски Албанци унесу бриселске споразуме у свој 

Устав. Бриселски споразуми, са једне стране, заокругљују државност Косова, али 

с друге, ово истичем нарочито, што се данас не сме никако изгубити из вида, 

инсистирају на одређеним гаранцијама аутономних права Срба на Косову, 

намерно не употребљавам израз самоуправа односно Заједница српских општина 

јер та заједница треба да буде нуклеус снажнијег позиционирања Срба и Србије 

у будућности у процесу који ће трајати можда исто онолико, ако не и дуже, од 

периода у ком је српско становништво постало мањина на Косову. Најзад, 

четврти сценарио био би својеврсни антипод првом, он би подразумевао да се 

изврши промена Устава која би значила потпуно усклађивање уставно-правно са 

стварношћу. Присталице такозване нове реалности односно извињавам се нове 

реалности одавно пледирају за овакво решење. Оно би значило изричито и 

формално, да употребим израз мог ментора професора Ратка Марковића од пре 

неких осамнаест година, оно би значило ампутирање Косова и Метохије из 

Србије, од Србије. Дакле, више је него очигледно, и ту нема неке памети, да су 

први и четврти сценарио неприхватљиви и да се Србија мора кретати много 

одлучније, али и врло флексибилно, мудро, једном речи мудро између ова два 

пола. Да споменем још идеју о конфедерацији. Овде смо чули и видели још једну, 

да кажемо, димензију изнад, дакле реално унију која још више, односно још 

слабији савез од конфедерације, та идеја о конфедерацији коју не сматрам петим 

уставно-правним сценаријом могла би да дође у обзир као резултат предузимања 

трећег и четвртог сценарија, али немојмо се заваравати, конфедерација, каква год 

била, претпоставља претходно признање Косова као суверене државе пуног 

капацитета, а то значи пуног међународно правног субјективитета, јер би једино 

такво Косово могло да уђе у савез са Србијом, уз изношење оног школског, свима 

познатог аргумента, да је конфедерација историјски превазиђена категорија, ја 

само постављам питање на које признајем не умем да дам одговор - зашто бисмо 

ми, али и косовски Албанци, улазили у такав савез? Да на самом крају још 

подвучем, дијалог не видим као фасаду, као изговор или стратегију за, како се то 

упрошћено представља, коначно одрицање од Косова и Метохије. То је 

својеврсна увреда и оним људима који су данас овде али истовремено и онима 

који су од првог дана од како је председник Републике званично иницирао идеју 

о дијалогу учествовали и покушали да дају своја размишљања у том правцу. 

Дакле видим га као подстицај да се усредсреди интелектуална и свака друга, ја 

бих рекао државотворна енергија, свих мислећих људи у Србији, свих оних који 

су спремни макар да покушају да креирају, а не само да критикују. Није спорно 

да су многе генерације политичара пре нас много и грешиле, али се ни правна 



наука, како год и колико год у мрвицама позивана, није бог зна колико показала. 

Изражавам наду да је дијалог о Косову и Метохији прилика за нови почетак. 

Поучени искуством векова у креирању и спровођењу државне политике Србије. 

Радимо на томе сви заједно, темељно и одговорно, без журбе. Хвала лепо. 

 

Модератор: 

- Захваљујем професору Петрову и најављујем паузу за кафу. Изволите 15 

минута, у петнаест до дванаест да се нађемо. (пауза) 

 

(није јасно ко је говорник): 

… Став претходних говорника, на известан начин, готово неспорно питање, дакле 

та нека емоција и субјективни доживљај, питање идентитета и тако даље, све што 

смо нешто и чули у говорима, готово да је неспорно питање. ја сам из тог разлога 

мислила да, у ствари, сада прелазимо на ниво те расправе која треба да практично 

изнедри тај уставни оквир који ће обезбедити или продискутује постојећи 

уставни оквир који ће обезбедити, дати прилику, у ствари, да ово питање односно 

ситуацију решимо. Зашто правимо овако велики устав, пардон увод? Зато што 

желим просто да истакнем важност и значење, у ствари, устава поготово по овом 

питању. Дакле, ја ћу на известан начин, ако то већ мора овде да се каже, мислим, 

просто да се изнесе став, дакле ја сам при томе да ово питање треба решавати као 

унутрашње, а не као спољно политичко, односно међународно питање. Ми смо 

потпуно свесни реалности, у ствари, у којој већина држава своје уставе не доноси 

више сама, и то ми у теорији пишемо и о ограниченој суверености и постепеном 

процесу придруживања и тако даље. Но, мислим да, због чега сам у ствари ово 

изговорила - дакле, имамо у виду једну, да тако кажем један аспект, министарство 

је, стицајем околности, у питању је стратегија о развоју правосудног система и 

процес измена устава у том домену, дакле јачање идеје правне државе, односно 

принципа правне државе преко независног правосуђа. То је просто, да тако 

кажем, један аспект где смо ми управо принуђени, не принуђени, него кренули у 

правцу, у ствари, испуњења неких, да тако кажем, стандарда или вредносних 

принципа за које потпуно реално очекивати да буду остварени, а по ономе што је 

један модел. И, с друге стране, имамо сада имамо вертикалну организацију 

власти, дакле то опет посматрам као унутрашње питање, где треба, у ствари, 

констатовати да овај модел није модел какав је виђен, и да је то врло специфично 

и како год ми пробали да, рецимо, тај модел упоређујемо са Квебеком, Шкотском, 

Кримом, Каталонијом, и тако даље, можда ћемо све то свести на ситуацију 

Источног Тимора. Ја са тим се не би сложила. Ако имамо једну вертикалу, дакле, 

у том да тако кажем процесу стварања новог и доношења новог устава, ми ћемо 

се, у ствари, окренути према моделу који, односно вредностима, које су нама 

најближе, то су управо вредности овог, европског континенталног правног 

простора. С друге стране, ви имате исто тако један модел, односно, да тако кажем, 

један уставни концепт избегавања решења који је у англосаксонском систему 

врло очигледан, они или немају устав или имају врло стари устав и онда се, у 

ствари, у пракси питања решавају с обзиром на та, да тако кажем реална решења. 

Ми свакако не можемо тај концепт, ја не би била присталица тог концепта, али са 

друге не можемо ни прихватити да тако кажем та, ја бих рекла, моделована 

решења, где у ствари из ситуације у ситуацију стално имамо један модел устава, 

за коју потом покушавамо, у ствари, да све оно што су основне уставне вредности 

заиста и остваримо. Можда сам била мало опширна, али просто моје је да кажем, 

просто сам мислила да је први задатак одбранити устав, овакав или промењени 



устав али одбранити идеју о уставу у ствари који као општи правни, а не треба 

заборавити и политички акт, који може и има и друге функције у систему, дакле 

који обезбеђује и легитимише политичку заједницу коју живимо, да то не треба 

заборавити. Значи ја бих просто, то је моје становиште и, у том смислу, ја сам 

рекла да смисао просто видим отварање једног процеса уставне реформе који ће 

обезбедити заиста, колико видим да је то и овде у уводним излагањима била 

идеја, постизање да тако кажем високог консензуса колико је то могуће, о 

решењима која се дешавају. Устав нема употребну вредност, Устав има у ствари, 

Устав је акт који треба да обезбеди, у ствари, будућност заиста те политичке 

заједнице и ту треба бити врло опрезан, у ствари, јер устав се у исто време, 

подсетићу само шта су у нашем окружењу, дакле државе које су настајале 90-тих 

година, своје преамбуле толико шириле да би у ствари ту записале оно што имају, 

односно, пардон, оно што немају у ствари у својој, из своје дакле да кажем 

политичке и уставне историје. Ми смо све свели - у реду је, ако је то био моменат, 

и ако је то требало тако да се учини, али ја мислим да ту има места и за друго, за 

позивање и на традицију и управо, из те перспективе, на оно што би требало да 

буде будућност државе. Говорећи о овом питању, дакле питању унутрашњег 

уређења Републике Србије и наравно у том контексту, статус Косова и Метохије 

и дакле ове аутономне покрајине, дакле ту имамо два аспекта, и то ја, без обзира 

колико ће неко рећи: ''То нису сличне ситуације, не треба упоређивати'', и јесте  

свака ситуација за себе, дакле, једно је питање решавање децентрализације тог 

уређења пре него што се деси покрет или сецесија или тако даље, и друго питање 

у коме су се нашле државе када се то деси, дакле одговор устава свакако не може 

да буде идентичан пре и после, али оно што је минимални заједнички заједнички 

именитељ када видите све ове ситуације, то је у ствари да сви покушавају да у 

оквирима свог устава, дакле онога што је легитимација политичке заједнице нађу 

заједничко решење. Значи, ми и ако спремимо да тако кажем неки, што је сасвим 

природан ток, развоја заједнице уласка било у међународну било у 

наднационалне заједнице, ви видите да се нико није одрекао, да тако кажем, тог 

свог националног устава односно те државне суверености те смо дакле и сведоци 

где се по питању сада постојеће ситуације у Шпанији управо дешава управо то да 

се сви позивају управо на Устав Шпаније. Дакле, то мора да буде просто, то је, да 

кажем, моје лично виђење, и поновићу оно што је неко овде већ рекао – к'о 

уставног правника - мислим да то просто треба да буде заиста та линија. Сада се 

слажем потпуно у овом излагању и колега Петров је то рекао, ја сам у ствари, 

морам да кажем била мало вероватно у заблуди, ја сам мислила да треба 

методолошки, у ствари, изложити различите могућности, односно начине како би 

смо дакле до тога дошли, ако буде прилике сви ћемо се о томе изјашњавати, 

односно просто заузети да кажем неко становиште, ја верујем да се овде очекује 

и неки став правне струке у том смислу. Ја сам склона, дакле, том аспекту да 

заиста можемо да тражимо решење у том процесу уставне реформе користећи 

постојећи уставни оквир, користећи, дакле, просто да тако кажем, тај један развој 

који чак и омогућио у Републици Србији, не a priori уставне промене, али 

доношење уставног закона, јер пазите констатовати реалност у уставу, то би 

значило када та реалност више не постоји, када немамо проблем, Устав и даље 

неће бити реалан, значи ми не можемо да очекујемо у сваком тренутку да устав 

буде реалност, дакле у једном тренутку устав, и то имамо случај са већином 

држава у нашем окружењу, Устав се не мења ни лако нити треба да добије, да 

тако кажем, тај одраз рецимо, можда ћу бити мало банална, Закона о безбедности 

саобраћаја, јер он има неки циљ, у конкретну јавну политику коју треба остварити 



Устав треба да буде, у ствари, у том смислу, просто један легитимишући оквир 

ове политичке заједнице. Захваљујем и мислим да је ово било довољно.  

 

Модератор: 

- Захваљујем и дајем реч професору Виолети Бечиревић, Правни факултет 

Универзитета у Нишу. 

 

Виолета Бечиревић: 

- Хвала Вам лепо, ја сам професорка уставног права и упоредног уставног права 

и у складу са тим почећу своје излагање јединим примером из упоредне правне 

праксе који може много да нам помогне у данашњем разговору. Наиме, 1955. 

године при Савезним уставним судом Немачке, нашао се захтев једне трећине 

посланика Бундестага, да тај Уставни суд поништи Споразум, прогласи га  

неуставним, између Француске и Немачке, о положају тадашње покрајине 

Сарланд, односно данашње покрајине Сарланд у Немачкој. У то време Сарланд 

је био под окупацијом Француске и оно што је било предвиђено јесте да се, 

Споразумом између Француске и Немачке, јесте да се постепено Сарланд 

прикључи Немачкој, али док се то не оствари међународна заједница - тада је 

постојао један облик звала се Западна Европа - поставила је комесара Сарланда и 

уредила је вршење власти на територији Сарланда потпуно супротно од онога 

што је писало у основном закону тадашње Савезне Републике Немачке. Шта је 

Савезни уставни суд Немачке урадио? Он није поништио овај Споразум и није га 

прогласио неуставним. Напротив, подржао је. Шта је суд рекао? Дозволите ми да 

цитирам. Прво је рекао: ''Пре свега, у овој одлуци не сме да се изгуби из вида 

политичка реалност која је почетни корак из којих је проистекао овај споразум 

као ни политичка реалност коју споразум тежи да установи или да промени. Па 

према томе, иако се државна власт на територији Савезне Републике Немачке 

мора спроводити у складу са основним законом, ипак потребно је поставити 

питање да ли у оваквим околностима треба сматрати уставним само оне 

споразуме који су потпуно у складу са основним законом или је, уместо тога, 

довољно претпоставити да су мере предвиђене тим споразумом предузете са 

намером и тенденцијом да допринесу даљем напредовању ка остваривању 

уставних претпоставки, барем до нивоа који су политички остварљиви. Према 

томе, иако су немачки органи'', каже суд, ''надлежни за закључивање 

међународног уговора заузели став да друга и боља решења за питања Сарланда 

нису била политички остварљива то мора бити довољно и за Савезни уставни суд 

све док договорена решења не излазе из оквира овлашћења немачке Владе.'' 

Према томе, основна претпоставка у овој одлуци од које суд, овај поставио у овој 

одлуци је политичка реалност у тадашњем тренутку. И ја бих своје излагање у 

вези са садашњом ситуацијом и данас из ових разговора, колико сам ја схватила, 

треба да произађу нека решења која би се понудила за разговор са 

представницима политичке власти Привремених институција, како они себе 

називају данас на Косову. Као уставни правник, ја не могу да пребрегнем 

чињеницу да већ дуже време Република Србија не врши суверену власт на 

територији АП Косово и Метохија, прво због међународног протектората који је 

постојао, а затим и због једногласно проглашене независности Косова и 

Метохије. Ако не можемо доле да остваримо пуну власт као што то радимо на 

читавој другој територији Републике Србије, ја, да ли постоје, треба да се 

запитамо неки прерогативи суверене власти које ипак можемо да доле 

спроведемо? Ја мислим да постоје три. Прва и основна ствар, основна функција 



сваке државе је заштита основних људских права свих грађана који живе на 

територији и заштита мањинских права. Према томе, заштита грађана Србије који 

су се нашли у клопци након једногласно проглашене независности Косова и који 

живе доле је примарна дужност ове државе. По мом мишљењу, то је покушано и 

то је тај напор учињен кроз Бриселске споразуме. Морам да вас подсетим да и 

оно што је договорено Бриселским споразумом се сада врло тешко спроводи и да 

вас подсетим да је Уставни суд који делује доле на Косову прво одбио да одлучује 

о Бриселским споразумима, а затим их поништио и рекао да је неуставан. Значи 

и оно мало што је договорено и што иде у правцу заштите грађана Србије који 

доле живе и који се противе независности Косова, а то су пре свега припадници 

српског народа, али и припадници других мањина који су грађани ове државе, 

пре свега ромске мањине, па и других мањина које живе, значи и то је сада 

угрожено. Према томе, ја мислим да је основни задатак да се инсистира на 

заштити људских и мањинских права, да тај Бриселски споразум, да се инсистира 

на његовој примени и да он постепено у преговорима, до којих вероватно ће 

морати да дође, да се он користи да би се остварило нешто више у овом тренутку 

ја мислим да је аутономија, једна широка аутономија културна, територијална, 

политичка, персонална и свака оно испод чега се не сме ићи. Да ли можемо нешто 

више, то је ствар политичара да процене, али једну такву широку аутономију 

свакако би требало да инсистирамо. То је први прерогатив власти који држава 

Србија може да врши на територији Косова, да инсистира на њему. Други је 

заштита имовине. Ако треба да преговарамо, онда треба да видимо Република 

Србија још док је била у саставу бивше Југославије, као и остале бивше републике 

Југославије су улагале од краја Другог светског рата па до овог једностраног 

чина, улагале на тој територији. Дајте да видимо, да преговарамо, ми смо једна 

мала и сиромашна земља и не треба да се одричемо наших ресурса. Да видимо 

шта је ту оно што можемо у преговорима да заштитимо и да остваримо. И трећа 

врста је оно на шта је указао и професор Сима Аврамовић, јесте управо заштита 

културне и црквене баштине. Да ли је то можда за неке премало оно о чему ја 

говорим? Ја мислим да није, а није због једне личне ноте с којом ћу завршити ово 

излагање. Наиме, свој радни век ја сам започела 01. септембра 1986. године у овој 

згради, у Савезном министарству правде, тадашње Савезне Републике 

Југославије. Први задатак који сам добила, први радни дан био је да одем и да се 

прикључим радној групи која је у овој згради писала извештај о ситуацији на 

Косову и извештај о томе шта треба предузети после великих демонстрација '84. 

и '85. године које су се тада одржале. Ја сада, после 31 годину, такође у овој згради 

присуствујем раду једне радне групе која се и даље бави Косовом. Ја мислим да 

напретка, демократског напретка земље Србије, нема док се не одговори на 

претходно питање, где су нам границе и ко нам је члан заједнице. Хвала лепо. 

 

Модератор: 

- Захваљујем. Дајем реч професору Слободану Орловићу, продекану за науку и 

професору уставног права у Новом Саду. Изволите.  

 

Слободан Орловић: 

- Захваљујем се. Чули смо различите ставове. Ја сам ево, моја лична импресија, 

схватио овај дијалог као могућност да се изнесу одређена решења, односно да 

можда, ако не на првом, онда на неком следећем састанку, понудимо некакав 

концепт који би на крају политичка власт прихватила, али наравно уз ограничење 

да је то концепт или предлог српске стране. Пошто је мени јако компликовано да 



сад прогнозирам шта ће она друга страна рећи о нашем крајњем предлогу или 

концепту који ће обухватити не само наравно правни, него и све друге аспекте ја 

бих се задржао само на овом нашем делу и бићу слободан да укратко предложим 

оно што сматрам могућим решењем. Наравно, ту ћу се руководити чињеницама, 

овде смо већ видели ту кованицу ''уставни правник'', чињеницама да се ја бавим 

уставним правом и, ако не правно, онда ми је морална дужност да се тог устава 

придржавам док је год важећи и ако је то задатак а чини ми се да јесте да пробам 

у оквиру тог постојећег устава да понудим некакво решење. Да ли је то решење, 

опет уз ограду, кажем прихватљиво другој страни, није на мени да судим. Шта 

наш устав дозвољава, шта омогућава, шта пружа као прилику за некакав наш 

концепт, а ако хоћете и крајњу тачку од којег српска страна у неким преговорима 

о коначном решењу не би смела да одступи. То је управо оно што је некад 

сматрано недостатком чини ми се сад предност и могућност коју пружа наш 

Устав, а то је недореченост. Један институт како смо чули данас непознат у 

теорији и пракси, који се назива суштинском аутономијом, који познаје наш 

Устав, управо је чини ми се добар уставни основ да се њиме позабавимо. Оно што 

је концепт будуће суштинске аутономија не бисмо смели да назовемо ни, чини 

ми се, ни конфедерацијом јер су ти облици познати. Конфедерација, ако ћемо 

поштено има једну велику ману, то је историјска чињеница, она одлучује по 

принципу једногласја. Какво је једногласје могуће између Косова и Србије, не 

можемо ни да замислимо. Такође, реална унија о којој смо чули данас не би се 

такође смела назвати, не би се смео назвати тај модел суштинске аутономије, 

реална унија јесте интересна унија, питање је какав интерес заједнички имају 

Косово и Србија и друго, ко би задржао и колико Косово у тој и таквој реалној 

унији, пошто не постоје историјски нити упоредно правни примери да се може 

неко силом орочити да траје у некаквој реалној унији. Отуда би се ја можда 

определио, ово само као предлог, немојте ми узети за зло, да се та суштинска 

аутономија можда назове самосталност па би тај уставни закон или посебан закон 

по уставној процедури који се доноси могао да гласи Уставни закон о 

самосталности Косова. Зашто ово није тако страшан израз? Зато што 

самосталност и у уставном праву и у међународном јавном праву није исто што 

и независност, нити самосталност значи пуни међународно правни субјективитет. 

Дакле, капацитет Косова по том уставном закону би био нешто што данас већ 

постоји. Отуда би концепт суштинске аутономије имао и те како снажну копчу са 

реалношћу друкчије би се звао, поуставило би се оно што стварно постоји, 

некакав уставни закон, гледано из угла нашег Устава, је могућ и, на крају крајева, 

Косово ни данас нема потпуну независност нити има потпуни међународно 

правни субјективитет. Да ли би то било пресликавање у потпуности садашњег 

стања доле или би то било уз некакве гаранције опет једнострано предочене 

другој страни о повећању права Срба који живе доле културној, црквеној, 

персоналној и другим облицима, палијативним облицима аутономије, о том по 

том, али ово би можда могао бити концепт који би, ето, био први корак ка не 

дирању или несуштинском мењању нашег Устава јер он, чини ми се, да пружа 

простор за то. Пошто преговори теку, све тече, све се мења, нисам сигуран да је 

ово моје решење милозвучно за уши друге стране, ако смем метафорички тако да 

се изразим, што значи да, чини ми се, да може да се деси и да сам Устав буде 

преузак или премало широк за некакав уставни закон о самосталности Косова 

који би био прихватљив за другу страну. Следеће решење је наравно промена 

Устава. У ком смислу мењати Устав, шта би то било што би се мењало у нашем 

Уставу а да буде и пола риба и пола девојка, да важи и на Косову и да сам себе не 



негира и да га прихвати наш народ на референдуму и албанска страна или 

Приштина како се то званично назива? За такву промену Устава ја, право да вам 

кажем, немам - не решење, немам предлог ни близу, нити концепт ни у глави нити 

у некаквој апстракцији, али мислим да морално ту са сфере политике па јавног 

права и уставног права и међународног права можда се присетити грађанског и 

наследног права. Мало необично, али морамо то имати у виду да смо, ако будемо 

мењали Устав ми то Косово наследили, наследно право, ако мислимо да 

располажемо Косовом, располагати Косовом може само власник, грађанско 

право, а власник је суверен, суверен у Србији је народ, дакле народ мора да 

одлучи о томе хоће ли, како, коме уступити или уз накнаду како да кажем продати 

Косово и Метохију. Е, тада долазимо, ако народ тако одлучи, тада долазимо у 

неку другу сферу која стварно излази из нашег Устава и рекао бих, могли би смо 

да имамо легитимитет за другачији статус Косова и Метохије него што је данас у 

Србији. Захваљујем се. 

 

Модератор: 

- Захваљујем професору Орловићу. Реч има професор Александар Ивановић, 

руководилац департмана за правне науке Интернационалног универзитета у 

Новом Пазару. 

 

Александар Ивановић: 

- Добар дан. Најпре жалим да поздравим све присутне и да се захвалим на позиву 

да дам свој скромни допринос у овом дијалогу. Ја нећу говорити овде о 

суштинским и правним решењима зато што сматрам да овде има много 

позванијих људи од мене да о томе говоре. Наиме, и по годинама сам најмлађи 

овде па ми то не даје за право да дајем решења. Желим да овде пренесем неке 

своје личне утиске које носим са простора Косова и Метохије. Иначе, долазим из 

Новог Пазара и, уз колегу Костића и колегу Михајловића, дошао сам са најдаље 

тачке, кренуо сам јутрос у 4 сата да бих овде био данас са вама, а иначе ми је 

данас слава Свети Лука, па сам оставио госте и надам се да ћу стићи у неко 

догледно време макар да их поздравим. Хвала. Наиме, ја сам од 2010. године 

присутан на Косову и Метохији, а када то кажем мислим, пре свега, у срединама 

у којима или уопште нема Срба или их има јако мало. Мој интерес је, а подстакнут 

оним што је професор Михајловић говорио, јесте да када смо ми овде сви овако 

скупљени правници шта ми као научници можемо да урадимо да побољшамо 

статус нашег народа доле и да повећамо заштиту њихових права. Подржавам у 

том смислу идеју да би ми требало да дамо подршку колеги Михајловићу у некој 

научној конференцији у писању у присуству уопште на северном делу Косова, 

али би такође волео да искорачимо и мало даље. Чули смо од професора 

Шарчевића и од декана Аврамовића, дакле, да малим корацима идемо ка неком 

крупном путу, ето да ли је то филхармонија или је то култура, ја бих рекао језик, 

пре свега. Рећи ћу вам своја искуства, када сам имао, а имао сам пуно састанака 

кроз неке међународне пројекте са представницима академског живота на 

Косову, пре свега мислим на Албанце, једну ствар сам свуда затекао, код неке да 

кажем условно речено старије генерације. У свакој канцеларији се налазе књиге, 

пошто говоримо о правницима, Правног факултета из Београда, Ниша, 

Крагујевца и то најновија издања и коментари наших закона. Хоћу речи да људи 

који се доле баве правом и те како прате шта се овде пише и са научног и са 

стручног аспекта и то ме јако обрадовало, осетио сам се заиста поносан када сам 

то видео, међутим онда ме је сусрело једно разочарење. Радио сам са, на неким 



летњим школама где долазе углавном студенти са иностраних универзитета и ту 

увек буде најмање 15 - 20 студената Албанаца, организатор ме је позвао да будем, 

ја сам имао ту част да будем једини Србин који предаје на тој академији, да дам 

неку српску верзију приче шта се на Косову десило. Ја сам почео још од 

немањићке државе па на овамо да демистификујем те српско-албанске односе и 

да пробам да то прикажем на неки реалан начин - иначе препоручићу вам свима, 

постоји књига Редефинисање српско-албанских односа - форма непријатеља у 

коме су млади професори из Албаније и Србије покушали да прикажу како се 

слика о једнима и другима мењала кроз новине и часописе и кроз радове - и дошао 

сам до закључка да млади Албанци, а то је нека будућа елита косовских Албанаца, 

уопште нема појма о нашој историји, они то нису имали где ни да науче нити они 

могу да разумеју како ми гледамо на Косово. Тек након да кажем тог предавања 

многи од њих су ми пришли, кажу е сад је мени јасно када помињете Немањиће 

или Косовски бој или шта то значи. Много је важно знамо кога имамо са друге 

стране, дакле поента моје приче, ми смо и те како доле присутни, није тако стање 

толико црно али ће бити црно када ова генерација заврши свој радни век, то је 

генерација која зна српски језик, те књиге које стоје на тим полицама ће 

вероватно бити бачене негде и ова нова генерација уопште неће имати додира са 

нашом правном доктрином, науком или теоријом. Ја бих овде желео да вас 

подстакнем све да покушамо ми као научници нешто да урадимо, да мало више 

пишемо и истражујемо, хтели ми то да признамо или не, доле се примењују 

закони Косова, ја сам кривичар, анализирао сам и читао те законе јер сам волео 

да видим каква су то законска решења. Закони су писани углавном на енглеском 

па превођени на албански и на српски језик. Е сад, морам да кажем та верзија на 

српском језику добрим делом изгледа као да је преведена преко Google translator-

а. Е сад, замислите ви неког јадног Србина који жели да оствари своје право пред 

судом Косова где, ако тражите коментар закона, има га само на албанском. Дакле, 

одмах имамо дискриминацију. Зашто ми не би могли да покушамо колико год 

нам то било мрско, да помогнемо тим људима да дамо тумачење тих одредби, да 

им омогућимо управо ово што је професорица говорила, дакле да остваре своје 

људско право доле док се овај статус не реши? Разговарао сам са колегиницом 

која је исто са албанске стране професор Правног факултета и она ми каже: ''Ја 

разумем вашу страну која не жели да призна наше дипломе, али не разумем ове 

наше који не желе да признају ваше дипломе, јер како ћемо ми да успоставимо 

косовски систем судства на територији Косова кад не желимо да признамо 

дипломе? Па илузорно је очекивати да ће у српским општинама радити Албанци 

у судовима већински, а не признајемо дипломе, значи неће моћи да раде ни Срби, 

значи то неће функционисати.'' Дакле, једно од питања које је овде важно за 

дијалог јесте признавање тих диплома зато што би то онда створило простор 

младим људима Србима да се запосле као адвокати, да повећамо капацитет, дакле 

заштите људских права на Косову и да инсистирамо на том систему који постоји 

такав какав, да поштују оно што су они бар донели као неке норме. И још једна 

ствар, студенти са Косова иду да студирају мастер, докторске студије по Босни, 

по Хрватској, по околним земљама. Ја бих волео да их видим овде. То је опет 

један начин да их, ове младе генерације повежемо са нашим језиком, са нашом 

доктрином, да разбијемо ми ту слику Србина као војника, као полицајца него као 

научника, као стручњака. Дакле, мислим да би било добро да се и овим 

позабавимо како да евентуално те студенте усмеримо да они студирају код нас. 

Мислим да би тако створили много боље услове за дијалог, јер много ће вас боље 

разумети та страна кад буде упозната са свим аспектима како ми гледамо на 



нешто. И ето само сам хтео да дам неке своје импресије и да подстакнем како би 

ми, пре свега као научници, могли да допринесемо овом дијалогу. Толико од 

мене. Хвала. 

 

Модератор: 

- Хвала професору Ивановићу. Реч има декан Правног факултета у Нишу, 

професор Саша Кнежевић. Изволите.  

 

Саша Кнежевић: 

- Поштоване колегинице и колеге, дозволите да се најпре захвалим организатору 

који нас је позвао да овде као правници, дакле стручњаци одређених области 

изнесемо нека своја запажања са темом Косова и Метохије. Наравно, моја 

позиција овде није лагодна јер сам ја превасходно кривичар, а бити у друштву 

људи који се превасходно баве уставним правом и говорити о неким питањима 

које највише инклинирају њиховој науци није лако. Али, себи дајем тај луксуз 

имајући у виду чињеницу да смо ми правници, поред тога што знамо свој занат, 

и струка која, односно ми смо људи који имају општу културу израженију од 

многих професија које се данас баве и политиком и уопште дневном политиком. 

Уз то, једно тридесетак година се онако да кажем аматерски бавим изучавањем 

међунационалних и међуконфесионалних односа на овој територији коју тако 

пежоративно зовемо западни Балкан, потпуно ненаучно, али то је сад друга тема. 

А и дозволићете, живим у граду који је на 87 km пута од Мердара, што ми кажемо 

дакле административног прелаза, а 107 држава тврди да је реч о државној 

граници. Дакле, прилично смо близу. Овде видимо, дакле, можемо Косово и 

Метохију, дакле, с тим што скрећем пажњу да географски посматрано ту су само 

две целине које данас творе тај ентитет који се зове Косово и Метохија. Да ми 

имамо тамо дакле и неке предеоне целине, дакле, оно што ми зовемо Косовско 

Поморавље то се зове Изморник, па имамо Горњомораву, па имамо Прекорупље, 

па имамо Жупе итд. Дакле, географски није ни овај израз најпрецизнији, али ми 

се задржавамо на овом ентитету тј. на тој територији од 10.887 km2, односно 

12,3% територије Републике Србије, дакле није 15% као што верујемо, него тачно 

12,3% територије наше државе. Е сад кажем, као уставно-правно питање, чули 

смо компетентне колеге овде, изучили смо све могуће моделе. Ја само скрећем 

пажњу да ми и у упоредном праву имамо нека креативна решења са становишта 

уставног права. Поменуо бих овде Аланска острва у Финској, Јужни Тирол у 

Италији, имали смо Хонг Конг до скора итд. Та су питања била у оптицају. С 

друге пак стране, пошто овде видим и да су неке идеје које су легитимне, али по 

мени које више већ превазилазе тај, прелазе Рубикон уставног права и на терену 

су међународног права. Дакле, конфедерација, реална унија итд. Као прво, заиста 

не могу да сад, нисам се сусрео се са тим, да ли нека конфедерација има неки свој 

век. Када сам чуо реална унија, мени је прва помисао пала на Аустроугарску, 

дакле која је чини ми се, да сам тако учио да је она била реална унија. Али то 

претпоставља дакле, унију између две независне државе, међународно признате. 

Дакле, то је још једно крупно питање. Е сада, дакле, ту смо, неко можда посматра 

ово као уставно-правно питање, имајући у виду и ова креативна нека решења. 

Можемо да посматрамо и као међународно правно питање, али да будемо 

искрени, ово је превасходно колеге моје гео-политичко питање. Дакле, 

једноставно, нисмо ми ни прва ни последња држава која је суочена са проблемом 

сецесије једног њеног дела. Видимо колико је то актуелно, а бојим се да ће тек у 

будућности бити актуелно, да је та Пандорина кутија отворена. Дакле, 



једноставно, живимо на таквој територији, кажу стручњаци из гео-политике које 

ја уважавам, да је источна Европа срце планете Земље, односно Евро-азијског 

континента, што ће рећи упрошћено ко влада источном Европом, а ту смо негде 

и ми, тај влада светом. И у које смо се... (неразумљиво) Значи, ниједна светска 

сила у историји није владала светом а да није владала овим регионом. Исто је 

сада, ништа ново под капом небеском. Дакле, имамо једну глобалну силу, до 

скора искључиво велесилу која је 20 година кројила свет по својој мери и ми смо 

добро окусили све плодове те хегемоније. Овде се стално потенцира нека 

реалност. У реду, реалност, а моје је мишљење да се реалност много брже и чешће 

мења него устави савремених држава, демократских држава. Дакле, да погледамо 

шта се за наших живота све, променила реалност на овом нашем терену, само за 

време наших живота. А колико је познато постоје државе где се устави нису 

мењали 200 година, знате. Па и устав те велесиле. Да ли је неко могао да помисли 

пре 20 година да ће се Абхазија, Јужна Осетија тако лагано уз помоћ Русије, као 

силе повратнице на међународној сцени, лагодно оцепити од Грузије. Да ће 

Русија свој Крим вратити овако експресно. Да ће се у Сирији догодити нешто што 

је противно вољи светске силе број један, је л' тако? Дакле, то је реалност. Сад, 

да ли ми требамо сад да Устав прилагодимо реалности или реалност Уставу? 

Дакле, само скрећем пажњу, дакле, мислим да, без обзира на деликатност 

тренутка историјског, да нема овде места неком дефетизму. Значи, једноставно, 

све ово у реду, сви постојећи модели, сва знања наших врхунских стручњака из 

области које смо овде чули, и уставног права итд. Али као што је за танго 

потребно двоје и за неко решење мирнодопско је потребно исто двоје. Ја овде, да 

будемо реални, није овде реч о албанском том националном покрету који има 

традицију дугу преко 130 година и који то остваре да ли уз помоћ Османске 

империје, Аустроугарске империје, италијанског фашизма, немачког фашизма, 

кога још све не, Стаљина и данас већ кога, или је овде реч о томе шта ће велике 

силе одлучити, коју ће судбину наменити овом региону који је неко ко је био јако 

моћан до скора, у овој водећој сили, означити као линијом ватре, и да јесте, та 

линија ватре видимо како иде. Македонија је била до скоро, шта се десило 

Македонији видимо и шта ће се десити, врло је извесно шта ће бити. Полако сад 

се стеже обруч око нас. Црна Гора је већ отишла где је отишла. Идемо ка 

Молдавији. Шта сад радити, по мени? Дакле, мислим да је прво у реду што се 

овако организује један шири круг чинилаца који ће дати неко своје мишљење, то 

ваља поздравити. Међутим, чини ми се да се у старту ниједна идеја овако 

ниподаштава, а то је идеја такозваног замрзнутог конфликта. Дакле, свестан сам 

чињенице да није лако у оваквој консталацији снага бити мало стрпљив, јер 

очигледно је неко нервозан, неко јако моћан је јако нервозан и плод те нервозе је 

пре неки дан сусрет нашег шефа државе са прилично ниско позиционираним 

функционером светске силе. Дакле, морао је прогутати кнедлу, није лако бити 

шеф државе и срести се са неки ко је у хијерархији и те како ниско а ја вас 

подсећам, било је неповољније време деведесетих година, па је наш шеф државе 

ипак имао сусрете са много више позиционираним човеком у Стејт департменту 

него што је данас, значи и тај свет уважава одлучност, снагу дакле немилосрдан 

је према онима који посустају и прихватају све што им се сервира. Дакле, мислим 

да је у овом тренутку неко најбоље решење, ја бих то назвао неким овако 

активним нежурењем, дакле наставимо овај процес који је започет у овом 

такозваном Бриселском процесу све ово што је донето, будимо искрени, то је 

више ишло у прилог другој страни него нама, хајдемо сада неке теме које иду 

више нама у прилог. Чуло се овде од мојих уважених претходника дајмо теме 



културне баштине, имовине чуло се овде од колеге Орловића да има места и за 

грађанско право овде, знате, ако ми већ нисмо власници те територије а зашто је 

он толико упро да се нама обраћају и траже нашу тапију, ако већ имају државину, 

силни су, моћни су, па нека раде тамо с тим шта мисле него им је потребна тапија, 

потребно је правно обавезујући уговор што је покојни, не знам како се тренутно 

зове, један функционер говорио и потребно је међународно правни субјективитет, 

то јест да та територија уђе у Уједињене нације. Поштоване колеге, ако то 

урадимо све остало је беспредметно, ми немамо о чему да расправљамо даље, 

њима је то циљ, друго их не интересује. Ући у Уједињене нације уз нашу 

сагласност - то не могу без нас и без великих сила које се интереси поклапају са 

нама, значи Русија и Кина, је л' тако, и дати им тапију правно обавезујући уговор 

да су они држава онда нас неће више ни узнемиравати. Дакле, свестан сам великог 

притиска, дакле, није лако бити сада на функцијама и одлучивати о тако крупном 

историјском питању, геополитичком дакле па тек онда уставно правном, 

међународно правном и тако даље. Али, једноставно, бојим се, репрекусија неких 

решења која би ми евентуално аминовали јер нисам, готово сам убеђен да нашом 

капитулацијом, пристанком на све ово што се од нас тражи, одмах ће отворити 

питање Рашко-полимске области - апелујем на медије да употребљавају тај 

научни израз, не никакав Санџак, не само Рашка област, него Рашко полимска 

област то је пуно име тог географског региона - молим да се не употребљава израз 

Прешевска долина, прво што је потпуно ненаучно, не постоји долина тамо, а ко 

је икад био у Прешеву зна да то није долина него то је Прешевска Повија и 

Прешевска Црна гора планина, то је један опасан термин који имплицира да ту 

постоји већ неки ентитет са њиховом албанском већином и који, ето тако, треба 

припојити и том такозваном источном Косову. Дакле, придружујем се апелу мог 

уваженог претходника професора Кулића из, користим прилику има овде и људи 

који су у државном руководству, апелујем за веће државно присуство Републике 

Србије на југу централне Србије и у Рашко-полимској области, немојмо затварати 

очи молим вас, поштоване колеге! Који се то процеси дешавају? Масовна 

куповина станова од стране Албанаца из Косова и дијаспоре и тако даље, ту смо 

близу видимо шта се дешава. Бујановац, за вашу информацију 1950. године у 

Бујановцу је било 50 Албанаца, 50 Албанаца понављам, а колико их има сада! 

Додуше, мање него што се тврди, зашто наша држава не смогне снаге изврши 

попис, један ванредни, по свим међународним стандардима да видим колико 

Албанаца заиста има у Бујановцу, значи пропустио сам да вам кажем, ја сам 

четири године предавао сам у Косовској Митровици, путовао сам преко Подујева, 

преко тог такозваног Малог Косова, то је још један топоним географски ту, виђао 

сам неке ствари, знате на папиру има доста Албанаца али када видите да сваку 

шесту, седму кућу да се зими димњак, нема, нема их на терену, велики је масовни 

егзодус Албанаца, по њиховом попису пре четири године било их је 1.700.000 па 

то нико, да су они тврдили да их је толико било '81. године, па како ће са тим 

такозваним великим прираштајем од 29 промила да буду на истом а не да се 

удвостручи и утростручи што је нереално, њих нема толико и те приче да време 

ради за Албанце нисам сигуран колико пију воду. '98. наша држава је била много 

јача од тих њихових паравојних формација, али они су имали кључну предност, 

имали су ту веле силу за својим леђима, а јел може да искључи за десет, двадесет 

година ће да буде контра, неће бити јачи, неће ни демографски, а ми имамо уз нас 

силе будућности, свиђало се неком не свиђало, свет више се неће креирати без да 

се пита Кина и Русија која се враћа на овај простор и то је наша шанса. Дакле, не 

морамо ми да будемо да кажем по знаком навода замрзавањем конфликта, не 



мора да значи нека пасивност наша, можемо бити активни али пледирам да се 

супротставимо неким тим грубим притисцима јер убеђен сам да се неће на томе 

стати, неће дакле се стати, тим уценама нема краја и заиста не видим, ја ћу 

дозволити да искажем неки свој да кажем неки лични и политички став, не видим 

потребе за журбом у једну организацију међународну, како год се она звала унија 

и тако даље која ни сама не зна шта ће са собом, која не зна како ће изгледати 

идуће године и да ми жртвујемо своје интересе државне због неке магловите 

перспективе и тако даље, ми тргујемо и данас са њима што не би трговали и када 

нисмо чланице, што мора услов да би трговао да... Е ако нас они уцењују да ће 

нам увести санкције то треба рећи народу, зашто ми не би имали добре односе са 

њима и сарађивали и тако даље, што мора ...? Ја живим близу бугарске границе, 

целу Бугарску и Румунију сам прошао, не видим ни једног бољитка тамо. А да се 

њима постави питање знате, да ли ће се одрећи Трансилваније или тамо Родопа 

где живе Бугарска муслиманска мањина нисам сигуран да би они уопште 

размишљали о Европској унији. Дакле апелујем, да закључим дакле апелујем за 

веће присуство државе Србије на овим критичним регионима поготово ми није 

јасно зашто наши медији тако мало пажње посвећују тим регионима, да ми више 

сазнамо како се живи у Њујорку него како се живи ту у Бујановцу, како се живи 

на крају крајева у том северном Косову, како се живи преко Дрине у Републици 

Српској, нико нам не може забранити да се културно повезујемо, да се повезујемо 

медијски, уосталом колико сам и упознат ради се нека платформа о статусу Срба 

у региону и заиста мислим да је крајње време да ми са својих глава скинемо тај 

коминтерновски комплекс, да се ми неком извињавамо што смо Срби, што имамо 

своје интересе као што имају други и да сада све пажљиво бирамо речи пред 

сваким. Морамо радити на јачању своје, ево богу хвала сада имамо и економије и 

тако даље али мислим да је црвена линија не дозволити субјективитет у 

Уједињеним нацијама и правно важећи уговор. После тога, ако се то допусти, 

нема о чему даље да разговарамо и апелујем дакле још једанпут да се мало, имамо 

капацитета бар ту, да мало обратимо пажњу, ја се нисам пријатно осећао, моје 

колеге, када сам гледао снимак из Новог Пазара где се кличе једном страном 

руководиоцу и даје му се титула нека из османских времена, а наш шеф државе 

је ту био ето као малтене се третирао као гост. Дакле, упозоравам, само активно 

и показати јасно шта су наши циљеви, где су те црвене линије а имамо довољно 

овде видим капацитета имамо довољно памети да када се нешто искристалише 

као решење лако ћемо ми то уобличити било у уставне норме или у неке друге 

аранжмане. Захваљујем. 

 

Модератор: 

- Захваљујем професору Кнежевићу и дајем реч професору Танасију 

Маринковићу професору уставног права Правног факултета у Београду. 

 

Танасије Маринковић: 

- Захваљујем се организаторима на одржавању овог скупа и на позиву да 

учествујем у овом скупу. Косово и Метохија јесу део предуставног идентитета 

Србије. Косово и Метохија јесу део културолошког идентитета Србије. Косовски 

мит јесте уграђен у то како ми себе видимо и како ми себе доживљавамо, пре 

свега мислим на оне грађане Србије који су српског етничког порекла. Косово и 

Метохија јесу и део нашег уставног идентитета. Косово и Метохија, већ је било 

речи о томе у излагањима досадашњих уставних правника, јесте уграђено у Устав 

Републике Србије и има своје место у Уставу Републике Србије и у том погледу 



део је нечега што би смо могли да назовемо етно-генетским елементом уставног 

интегритета Србије. Уставни идентитет, да будемо начисто, има и друге своје 

елементе и Устав Републике Србије 2006. има своју грађанско-територијалну 

димензију, има и своју мултикултуралну димензију, има своју транс-националну 

димензију. Дакле, етно-генетска димензија није једино што карактерише Устав 

Републике Србије. Шта више, ако би смо ушли у пажљиву анализу тих одредаба, 

с обзиром на тренутак доношења Устава, с обзиром на садржину самих решења, 

на безобалност те конструкције суштинске аутономије која ја предузета у ствари 

из Резолуције Савета безбедности 1244, ми бисмо дошли до закључка да у ствари 

та компонента која се тиче Косова и одредбе која се односе на Косово и Метохију 

су номиналног а не нормативног карактера, дакле овде употребљавам уставни 

правници знају употребљавам терминологију Карла Левенштајна и Карл 

Левенштајн каже - те одредбе које су номиналног карактера, у ствари, су оно 

одело које не можете да обучете. Дакле, то не може да се примени нити се 

примењује. Нормативне одредбе су оно одело које можете да обучете и које се 

реално примењује. Ја не мислим истовремено да Устав треба да буде пуки одраз 

снага на терену и да увек постоји она разлика, опет, извињавам се професорима 

уставног права пошто је то део неке наше абецеде, да је устав увек нужни одраз 

социолошког односа снага на терену. Да се то правно социолошко увек морају 

поклапати и није, наравно. Устав је ту да ограничи државну власт. И Устав из тог 

разлога никада не може и не сме да буде пуки одред снага на терену, он мора бити 

виши од онога што можемо и што желимо, оно увек може да нас представи бољим 

него што јесмо. Е сада, из тог разлога, мислим да је јако важно што организујемо 

овај скуп и што одржавамо расправу о овом нашем идентитетском питању. 

Међутим, да будем искрен, да, у реду ово је први скуп и морам речи да је врло 

жалосно да нисмо раније имали овакве скупове, кад кажем раније не мислим 

уназад неколико година, мислим из времена када се итекако почело заоштравати 

косовско питање. Ево, колегиница Беширевић нас је посетила на неке догађаје из 

периода Социјалистичке Федеративне Републике Југославије. Професор 

Кутлешић је учествовао у преговорима из 1990-тих, мислим да би било много 

корисније за све нас, да смо ту врсту дијалога имали много раније, и онда не би 

имали ову ситуацију у којој говори уважени декан нишког Правног факултета да 

у медијима и нема приче о Косову. Ја мислим да постоји велика дискрепанција 

између онога што Устав каже о Косову и онога што реално грађени осећају о 

Косову. Зашто је то тако, то пуштам Вама да Ви о томе размислите. Дакле, овако 

се дијалог не може водити. Овде нема дијалога, овде свако дошао са неком својом 

причом, оно што се њему или њој учини потребним, реалним, оправданим у 

даном тренутку. Добро, кажем, ово је први дијалог пошто је много деценија, први 

сусрет овог типа и у том погледу, не треба бити и преоштар у критикама. Прави 

дијалог ће настати онда када Влада изађе, не са платформом него са неким 

нацртом нацрта платформе, и кад се онда разговор почне ширити и одвијати у 

свим структурама друштва које се ово тиче. Драго ми је да овај разговор почињем 

састанком професора правног факултета. На жалост, не видим да су правни 

факултети баш најбоље заступљени и на овом састанку, врло мало ако уопште у 

овом тренутку осим колеге, ти биће кога знам лично, не знам да ли још има 

професора међународног јавног права присутних овде, али мислим да то није 

небитно. Друго, наравно нису само правни факултети тангирани. Универзитет је 

важан, важни су и други друштвени факултети. Управо што је реч о једном 

идентитетском питању и мислим када Влада изађе са платформом која сигурно 

неће бити једноставна, и кад кажем неће бити једноставна, мислим да ће бити 



сложена, онда ће разговор морати да крене да се шири и развија у свим 

релевантним структурама друштва. Универзитет са својим факултетима и 

универзитети, приватни и државни, цркве и верске заједнице, не само једна него 

све цркве и верске заједнице, јер је то опет заједничко питање. Понављам, ово је 

заједничко питање не само оних који себе виде и одређују себе као део српско-

етничког, српско-етничког корпуса унутар Устава Републике Србије, него и они 

који нису део поступка и они морају бити укључени у разговор о овоме питању 

зато што се то такође и њих тиче. Ми морамо да се питамо зашто неки беже од 

нас, зашто виде председника Турске као свог председника? Дакле, ми морамо да 

развијамо идентитет у којем ће се осећати као код своје куће, који ће Србију 

видети као своју кућу. Потом, тај дијалог се мора развијати и у сарадњи са другим 

научним установама, српском академијом наука и уметности, институтима ван, 

при универзитетима и ван универзитета, тај дијалог се мора одвијати и у сарадњи 

са релевантним невладиним организацијама дакле цивилним друштвом, без тога 

не можемо доћи до консензуса, не можемо доћи до легитимног решења. Е сада, 

ја пошто сам сматрао, да ће ова форма,  понављам ма колико да смо је дуго чекали 

сама по себи није најбоља, ја нисам припремио никакав документ, мислим да 

недељу дана није баш примерено за разговор о овоме, знате. Па бих укратко рекао 

о томе где видим даљи правац развоја овог дијалога и овог питања. Ја ћу вас 

подсетити, посетићу се професора Уставног права који су чланови Српског 

удружења за уставно право, да смо још 2006. године, у Српском удружењу за 

уставно право имали скуп у којем смо разговарали о месту Косова и Метохије у 

Уставу Републике Србије. И тада смо закључили да је Косово, да је то питање 

изашло изван оквира Уставног права. Оно и тада, и зато говорим о номиналним 

одредбама устава које се односе на Косово, јер ни тада 2006. Косово није више 

било део који је под супрематијом Републике Србије, Србија полаже право на 

Косово и Метохију али будимо уставни правници и рецимо да са становишта 

теорије уставног права, не позитивног Устава Србије, него теорије уставног 

права. Косово јесте држава. Србија њу не признаје, 115 других држава је признају. 

Чак и да нема тих 115 држава – је л' има територију, је л' има своје становништво, 

је л' има организовану власт на тој територији? Дакле, са становишта теорије 

уставног права, Косово и Метохија испуњава елементе државности. Са 

становишта међународног права, питање признања, је са становишта уставног 

права, прочитајте Слободана Јовановића, Слободан Јовановић сам каже: 

''Признање других држава са становишта уставног права нема значаја за питање 

државности.'' Држава постоји или не постоји, то је фактичко питање, дакле није 

вредносно него је фактичко питање. Са становишта међународног права нећу 

говорити, има позванијих овде од мене, али сигурно да сте, иако нисмо 

превасходно професори међународног права овде, сигурно знамо да значај те 

теорије признања, значај, дакле признања са становишта, дакле, да ли признање 

има конструктивни или декларативни карактер јер прилично решен у теорији 

међународног јавног права и теорија... (прекинут снимак). 

(наставак).... били у ствари. Ми можемо само да се позивамо на историјско право. 

Шта бих у том погледу, с обзиром на ту околност да смо јуче могли да постигнемо 

много више него данас, а да ћемо данас моћи да постигнемо много више него 

сутра. Ја сам питао у Оксфорду Ајвора Робертса, амбасадора некадашњег Велике 

Британије у Београду, који је објавио књигу о Слободану Милошевићу, сада је 

промовисао. Питао сам га: ''Па, десиле су се промене 2000, друштво је 

демократизовано, зар сад ова власт нема већи легитимитет?'' Он је рекао: ''Не, то 

је било решено '99. године акцијом НАТО-а.'' Дакле, ми мислим да морамо да 



идемо за решењима из области међународног права која су за нас најповољнија и 

мислим да ово што предлаже професор Кутлешић није реално. Није реална унија, 

није реална. Сетите се државне заједнице, то је била реална унија. И сад ставите 

се у позицију у којој ће оне функције које су обављали представници Црне Горе 

обављати сада представници косовских Албанаца. Да ли је наше становништво 

спремно на то? Друго је ствар да ли су косовски Албанци спремни на то. Дакле, 

ја мислим да ни реална унија није реална и оно што међутим налазим да у овоме 

што је говорио и како је изложио ово питање професор Кутлешић има елемената 

онога што се мени чини блиским и о чему дуго размишљам, а то је мировни 

споразум од Великог петка, Good Friday Аgreement из 1998. године којим је 

окончан вишегодишњи оружани сукоб између католика и протестаната у 

Северној Ирској. Тим споразумом из 1998. године, међународним уговором, 

дакле морао би постојати одговарајући међународни уговор, су успостављени 

различити облици сарадње између Белфаста и Даблина и Даблина и Лондона. И 

Белфаст и Даблин имају, дакле постоји кад кажем различити облици повезивања 

између Белфаста и Даблина и између Даблина и Лондона постоје различите 

форме сарађивања, од министарских преко парламентарних и у том погледу 

Даблин се итекако пита о одређеним питањима који се тичу образовања, које се 

тичу културе, које се тичу здравства, које се тичу транспорта, пољопривреде итд. 

Кад је реч о Северној Ирској исто тако постоји могућност да Даблин утиче преко 

тих својих форми сарадње са Лондоном на политику Велике Британије у односу 

на Северну Ирску. Само да будем до краја јасан и тиме завршавам. Требало би у 

овом поређењу, у овом огледању узети да је Београд Даблин, да је Заједница 

српских општина на Косову Белфаст, Северна Ирска, а да је Приштина Лондон. 

Хвала вам. 

 

Модератор: 

- Захваљујем професору Маринковићу и позивам вас на ручак. Наставићемо рад 

у 14,00 сати.  

 

Оливера Вучић: 

- .... ако има простора да нешто кажем... 

 

Модератор: 

- Наравно, изволите! Професор Оливера Вучић, професор уставног права. 

 

Оливера Вучић: 

- Извињавам вам се због овог захтева, који можда цените неумереним, али имам 

наставу а желела бих сада овом приликом да кажем неколико речи. Наиме, прво 

морам да вам се извиним јер сам ја очигледно погрешно схватила шта је циљ 

данашњег скупа. Ја сам размишљала на тему, пошто смо позвани за мање од 

недељу дана у овако великом пленарном саставу да је данас један договор о 

стратегији даљег рада. Ја нисам мислила да ћемо данас износити своја мишљења 

која ће служити, послужити, јер у позитивном смислу мислим као неки путокази 

како видимо решавање косметског питања. Извињавам се, говорићу косметски 

зато што ми је то краће а не желим никада да кажем косовски, јер ја Косово и 

Метохију не одвајам, не само због устава него због читавог низа других разлога. 

Значи нисам се спремила да изложим данас конзистентно своје излагање и 

виђење јер је то сувише озбиљно питање и могу само да се укључим као 

дискутант, а ето уколико а ја се надам да ће бити буде наредних корака онда ћемо 



вероватно организованије на један начин да се систематизују питања и да се ми у 

оквиру тих питања организујемо у неке уже тимове, ја сам тако то замишљала, 

водити тај дијалог. Слажем се са свим претходним дискутантима који су се 

заложили да овај дијалог треба да траје, да време не треба да буде чинилац који 

ће нас ограничавати него да једино треба да тежимо решењу које ће бити у 

интересу наших грађана и наше државе. Ово питање, вероватно не бисмо ни 

дошли да не сматрамо једним од одсудних питања наше државе. Мало је 

момената да се у XXI веку државе срећу са овако крупним питањем. Ево 

погледајмо како је свет анимиран догађајима у Шпанији, а ми са тим живимо 

деценијама. То је питање, ја мислим, које позива на саборност свих оних који 

нешто могу да допринесу и у том смислу не само правна наука него и друге гране 

науке, затим предлажем да се укључи и наша активна дипломатија као и 

дипломатија која је радила у претходним годинама и да се на неки начин саберу 

све снаге и све институције, о томе је говорио и колега Танасије малочас, а и 

претходне колеге. Значи ово сам доживела као наш први корак окупљања, а не 

као вођење дијалога и окончање тог дијалога. Спремна сам да у томе учествујем 

у границама свог знања уколико се процени да има капацитета које ја могу да 

пружим. Почаствована сам чињеницом да су актуелне власти осетиле потребу да 

ангажују у Србији све оне који могу да допринесу решењу. При том, не мислим 

да раније власти, све пре ове, нису чиниле, мада не мислим да су све власти 

чиниле ни оно све што су могле, нити да је та активност из субјективних разлога 

дала резултат какав је дала. Не смемо да заборавимо да у целом том улагању 

напора, континуираног напора ја бих рекла, нисмо имали савезника. Погледајте 

како је Шпанија добила једног моћног савезника који брани интегритет државе, 

територијалну целокупност, неповредивост граница, сувереност, независност и 

Устав. Све оно на чему сваки разуман грађанин 21. столећа треба да инсистира, 

не говори само о људским правима, па наравно да се људска права подразумевају, 

Устав није ништа друго него ограничење власти, гаранција, ујемчење људских 

права. Зашто су то супротне ствари? Залагати се за суверену независну, 

самосталну државу не значи не залагати се за гаранцију људских права и њихово 

очување. Према томе, ја се не бих одрицала, да Вам кажем политиком се никад 

нисам бавила, додирне моје тачке са политиком биле су у деветогодишњем 

мандату Уставног суда, када се Уставни суд, када се Уставни суд, како Немци 

кажу, налазио на пресеку права и политике, па су се онда неки ставови за које сам 

се борила могли разумети и као политички ставови, међутим увек са апсекта 

правног чињеничног стања. Значи, ја ћу се и сада, нећу рећи као уставни правни 

правник, онда су сви остали неуставни, знате, ја ћу рећи као професор уставног 

права, неко ко се деценијама тиме бави и неко ко је био верујте јако упућен свих 

оних мена уставно-правних решења у овој проблематици. Е, управо у тим 

годинама када је Србија била у оквиру једне сложене федеративне државе, Србија 

је губила по питању својих аутономних покрајина. Зато што саодлучиоци о 

питањима аутономних покрајина су биле и друге републике које нису пружале 

Србији подршку у кројењу уставних одела са аспекта интегритета Србије као 

републике, него су се управо залагале за јачање интегритета елемента 

аутономности, а при том је само Србија имала аутономије и све оне друге 

републике нису прихватале да се на њиховој територији Истра, Банија, Лика, 

Кордун, Далмација, евентуално успостави аутономија. Ја и даље сматрам да је 

аутономија богатство, да је регионална држава добра за њене грађане али се 

морају поштовати правила и принципи аутономне децентрализације. У том 

смислу је Србија из године у годину губила на својој снази, снази републичког 



статуса, док су јачали елементи квази републичког својства двеју аутономија у 

оквиру ње. То је заустављено 1990. године, оног момента кад је Србија, и 

фактички и формално, узимамо у обзир и ону одредбу Устава која је гарантовала 

поштовање савезног Устава, својим уставом извршила један радикални захват не 

би ли повратила своју уставну и територијалну целовитост и целокупност. Тај 

Устав, уз лоше стране које знамо, има и јако много добих страна по питању 

аутономија. Он је у ствари аутономију вратио на онај колосек шта аутономија у 

теорији која је помињана јесте, јер аутономија је изашла из теоријских оквира. 

Подсетићу вас само да су аутономне покрајине своје уставе доносиле саме, а да 

је Србија морала да пита своје аутономије да би донела свој устав. Зашто су, 

нарочито јужна Покрајина, желеле да имају тај статус квази републике? Из једног 

разлога, зато што бити република значи имају право на самоопредељење, које 

укључује и прво на отцепљење. Ми знамо да право на самоопредељење трајно 

непотрошиво право, право које се не сме никоме одрицати и које свака нова 

генерација има право да оствари, да реализује. Али, право на оцепљење се даје 

коме? Ономе који има право да се самоопредели. Ко има право да се 

самоопредели? Онај ко је у тој федералној структури био конститутиивни 

елемент федерације, ма како она настала деволутивним путем или путем 

агрегације, наша је настала путем деволуције. Све остале потоње уставне 

промене, амандмани који су се низали, а потом и сам Устав од 1974. године били 

су елементи који су, морам да кажем, разарали на неки начин државно и уставно 

ткиво Републике Србије. Зато је и тај рез 1990. године доживљен по оној ''имао, 

па немао'' - из једног корпуса права која су постојала дошли смо у један нижи 

ниво права у смислу аутономних јединица, сетите се да су имале Уставни суд, да 

су имале колективног шефа државе, имале су све елементе, у ствари, државности, 

квази државности. Данас смо ту где јесмо и мислим да не треба потцењивати све 

оно што је чињено и треба увек имати у виду колико се могло у односу на 

изостанак све међународне подршке за пројект које је имала Србија. Међутим, уз 

све то што смо прошли, ја сам схватила, верујте ми, професора Кутлашића као 

човека који изморен својим ранијим политичким ангажовањем и који је изгубио 

веру у успех и борбу јер је прошао једну страшну дводеценијску голготу и бавећи 

се политиком и да је сада понудио једно решење, против кога са апсолутно, зато 

што то решење подразумева да ми признамо Космет, зато што то решење 

подразумева да ми седнемо пред међународну заједницу као две међународне 

признате јединице и онда склапамо споразум. Извините, молим Вас, ако се стално 

истиче број држава које су признале Космету независност, па што би та такозвана 

држава Косово склапала с нама некакву унију? Ја не видим ту никакав рацио, ако 

неко тежи да буде самосталан, независан, чини све ради све што је досад урађено 

са те стране, па откуд му онда воља, интереси, жеља, једино да се у неком 

моменту међународном премости неки одијум и да се онда већ орочено као и 

Црна Гора и Државна заједница Србија и Црна Гора оде. Међутим, то све и 

помаже и не помаже. Знате, ми смо овде данас да без самопорицања и без 

одрицања бавим овим питање и прећи ћу на оно што себе сматра једино стручном, 

а то је уставно питање. Прекините ме слободно, колега Ђурићу, ми професори 

смо мало наштеловани на 45 минута да не претерам. Ја ћу… ево, завршићу. Ја ћу 

се овим питањем бавити и у том прилогу који се од мене очекује, са аспекта онога 

што ми данас по уставу имамо. Ако желимо да говоримо о томе како устав 

променити, већ подразумева, устав може да мења само већина грађана Републике 

Србије. Ја нисам разумела да ми данас треба да говоримо у ком правцу мењати 

устав, ја сам разумела у ком правцу деловати у оквиру ових уставних решења. Ма 



колико нека од тих решења сматрали да она имају реалну снагу и моћ свог 

остварења, док нека то немају. При том, нисам ни за овај однос да је Косово 

завршена прича и да је изгубљен. Верујте, немам никакву везу са Косметом, моји 

преци нису из тих крајева, ишла сам на све скупове у Београду где су долази, то 

моји бивши студенти добро  знају, где су долазили наши грађани са Космета и 

покушавали да побуде један интерес и емпатију Београђана, нисмо се 

прославили. Али памтим једног који је ушао да говори и каже: ''Па није, бре, 

Косово дугме па да се изгуби“, и није Косово дугме, не губи се тако, и у тим 

стварима постоји једна вера, постоји један план, постоји један организовани 

пројекат. Како је Немачка могла да верује 1950. године да ће се срушити 

Берлински зид и да ће имати на својој страни све које има? Немачка није 

одустајала од свог пројекта уједињења, Немачка није мењала Устав, Немачка је 

један Устав провизоријум који се чак и не зове Устав него Основни закон јер је 

прављен у време кад је та држава била у провизоријуму. Она га је наставила да 

живи и након што је Немачка спојена поново враћена након пада Берлинског 

зида. То су крупна питања, ово су државна питања, то су отаџбинска питања, то 

су питања уставног уређења, данас оваквог сутра онаквог, ако ми гајимо и имао 

то опредељење, отаџбинско опредељење са разумевањем важности државног 

разлога, са разумевањем важности државног опстојања и одбране па ми ћемо онда 

имати и један низ корака који ће ићи за тим, наравно да сваки од тих наших потеза 

неће бити реализован одмах сад и данас. Наравно, морамо да радимо на више како 

би рекла више поља да би смо до тога стигли. Али само одрицање од нечега, јер 

смо мали, јер смо сиромашни, јер смо неуки, јер иза нас стоји одређена прошлост 

то све по мени нису достојни параметри за расправу о овој ствари. Наравно да 

смо мали, наравно да смо сиромашни, већи бити нећемо, али ћемо можда бити 

мањи за 15% територије. Вероватно ћемо се једном мудром политиком економски 

уздићи, постати јачи, вероватно ћемо се једном разумним односима у 

међународним односима постати стабилнији, што ми јачи и стабилнији то и наш 

однос према косметском питању са више наде за његово решење. Елем, пошто је 

стварно одмакло време, да, само да вас подсетим, каже се имамо територију, 

имамо грађане, имамо правни систем, имамо државу. Па све смо то имали у 

Савезној Републици Југославији, свет нас није признавао, имали смо територију, 

имали смо грађане, имали смо Устав, извините имали смо и границу, на граници 

нашу службу, свет нас не признаје, то је једна политичка комбинација, то је једно 

политичко опредељење, политичке комбинације имају свог смисла и своју снагу, 

губе свој смисао и своју снагу, мењају се, значи не иде се у државним стварима 

за тренутном политичком комбинацијом, да смо тада опстали у смислу да нисмо 

поднели по мени погрешан корак да тражимо да се учланимо у Уједињене нације 

где смо били оснивачи, да пишемо молбу да нас приме, ствари би можда биле и 

другачије. Треба издржати, по мени, треба на нечему што представља наше 

одређење и циљ, можда све ово ја говорим зато што се никада нисам бавила 

политиком. 

 

Модератор: 

- Хоћете време, молим вас. 

 

Оливера Вучић: 

- Молим? 

 

Модератор: 



- Време. 

 

Оливера Вучић: 

- Ево господине Бацковићу, одмах. Ја мислим да овај Устав треба максимално 

искористити и да у овом, у оквиру овог Устава није безнадежно тражити решење, 

једно од решења о коме сам се ја спремила да говорим, ево донела сам и Устав то 

је та 182-ојка, став 2. где мислим да претходне гарнитуре власти нису учиниле 

довољно да искористе. Зашто сада не покушамо? Зашто? Можда нећемо успети, 

али извините нико није ни покушао. Дајте да ми уредимо стање у својој кући 

онако како мислимо. Значи покушајмо да донесемо на начин како је то Уставом 

предвиђено, значи начином за промену Устава, значи једним, како бих рекла 

изјашњавањем грађана, један закон којим би смо рекли шта ми мислимо, 

извините Косово увек говори шта оно мисли. Косово мисли да Бриселски 

споразуми нису сагласни њиховом Уставу. Молим, кад сам Уставном суду 

тражила да се Уставни суд одреди и да поништи косовски Устав јер не постоји у 

нашим актима Устав републике покрајине, рекли су то је безнадежно, ја сам један 

усамљени јахач била у Уставном суду, писала сам издвојено мишљење и за 

имовину, данас је говорено о имовини. Нама је господин Вулин - мислим да је он 

поднео као, је л' се он бавио, Марко, је л' он био Канцеларија за Косово? Поднео 

је Уставном суду, наш значи државни дужносник, поднео је Уставном суду 

предлог да се оцени уставност КАП-ових уредаба којима је приватизовано преко 

500.000.000 вредне српске имовине. Уставни суд се огласио ненадлежним. 

Уставни суд се огласио ненадлежним. Пазите, ако нисмо надлежни за имовину 

наших грађана ми смо се одрекли те територије, ако о њиховим правима ми не 

одлучујемо. КАП-ове уредбе које врше приватизацију крше 1244, никаквог 

упоришта за то да продају и отуђују имовину, имамо званичан извештај наших 

органа и Уставни суд се оглашава ненадлежни, елем ако сте ненадлежни за права 

грађана на делу своје територије да ли ви онда јесте орган те територије и да ли 

ви онда поштујете Устав. Мислим да је лојалност Уставу па и оном Уставу против 

кога имамо критичке опаске једно правило које нас обавезује. Донећемо нови 

Устав ако овим нисмо задовољни па ћемо онда нормално вољом већине грађана, 

па ћемо онда сагласно том Уставу вршити наша права и дужности, али.... под 

једним Уставом... 

 

Модератор: 

- Захваљујем се....па да испоштујемо време других .... није ручак него сте ви 

имали неку обавезу, па сте тражили преко реда да вам дам реч... Извол'те... Ја се 

извињавам, али стварно смо агенду прекорачили па ћемо накнадно ићи на ред. 

Захваљујем. Али нисмо предвидели реплике агендом немојте се љутити. Пауза за 

ручак. Заштитићемо га након ручка, даћу вам реч. Ево... одређујем паузу 45 

минута. 

 

Модератор: 

- Да наставимо са радом. Ја бих само нагласио да у 16 сати завршавамо овај скуп 

и да бих вас стога замолио да се држимо ограничења у времену. Исто тако ..... 

коментаре да избегавамо, да ли у плусу да ли у минусу. Ја се ограђујем од било 

којих коментара који су до сада изречени у том правцу. Јасно је чиме се овде 

бавимо, ми размењујемо односно ми слушамо а ви размењујете мишљења о 

проблему Косово и у том смислу су добродошле и методолошко-процесне али 

превасходно меритни ставови о мериту а о процесу имамо разних могућности 



мада и то можемо да узмемо у обзир. И ја бих, однесе ми папир, ја бих дао реч 

професору Милану Почучи, продекану за науку, квалитет и развој Правног 

факултета Универзитета Привредне академије, изволите.  

 

Милан Почуча: 

- Захваљујем се. Захваљујем се на указаној прилици да дамо и ми допринос једном 

овако озбиљном и важном питању као што је питање унутрашњег дијалога о 

Косову. Ја бих почео са једном умном пословицом која каже: Да би знали где 

идемо морамо знати одакле смо кренули. Када сам дошао сетио сам се времена 

из '91. године, нећемо се враћати даље, и те '91. године као Србин у Хрватској, 

имали смо прилике да одржимо исто тако један низ састанака у овој истој Палати 

Федерације, чак у овој истој сали, па ме професорица и колегиница Беширевић 

подсетила негде на то време, а мислим да ћу у најкраћим цртама подсетити вас 

на то управо да би знали одакле смо кренули, да би знали где ћемо да, где би 

требали да стигнемо. Те '91. године ми смо у Крајини имали и референдум, дакле 

имали смо револуцију, па смо имали онда референдум онда који смо спровели, 

па смо тај референдум донели овде па смо се надали да ће нас Југославија 

заштитити, па смо онда имали, добили смо и своју државу, имали смо своју 

скупштину, имали смо свој новац, имали смо свој факултет, односно универзитет 

који се звао Никола Тесла и који је био интегрисан у академску заједницу Србије. 

Велики број професора из Београда долазио је на Универзитет Никола Тесла у 

Книн, држао предавања. И ја знам неколико студената који су са дипломом 

Универзитета Никола Тесла, Правни је био и Економски, био је и Технички, 

Факултет техничких наука, нострификовали наравно диплому овде у Србији, 

нису је требали нострификовати него су је негде јел тако кажем, показали и 

запослени су били. Зашто све ово говорим? Говорим то из једног простог разлога 

што време и Косово које је испред нас је негде у врло сличној ситуацији. Дакле, 

подсетићу да смо имали Венс-Овенову декларацију, да смо били зона 

заштићених, под посебном заштитом Уједињених Нација, имали смо Ердутски 

споразум, имали смо мирну ре-интеграцију, имали смо мирну предају источне 

Славоније, Барање и западног Срема. Дакле имали смо све оно нешто што се врти 

око Косова, ту је негде. Дакле, и ми смо имали међународне споразуме и ми смо 

имали све оно што је сад негде питање које се везује за простор Косова. Ја као 

неко ко се не бави уставним правом ја бих кренуо од нечега што је можда много 

приземније а то је да покушамо да у овом интеррегнуму који се дешава у 

ситуацији док Косово покушава да излобира до краја своју независност, док ми 

покушавамо да измоделирамо, ево и кроз данашњи дијалог, модел уставног 

решења, док налазимо могуће пријатеље, док налазимо могуће савезнике, да 

обратимо пажњу на оне ствари које су важне за опстанак српског народа на 

Косову. Много вас је причало о томе да требамо заштитити наравно пре свега 

доношењем Устава, на некакав уставан начин, тај простор, али знамо да негде тај 

простор није везан само за народ него је везан и за територију. По мени као неком 

ко се бави грађанским правом питање личне својине, питање права својине на 

простору Косова је једно од суштинских питања која треба да се решавају у овом 

тренутку. Зашто то говорим, говорим управо на бази искуства нас Срба из 

Хрватске, у којој смо ми дакле узнесени и надајући се да ћемо постати саставни 

део Југославије, па смо дошли овде где смо дошли, сада се налазимо ти исти Срби 

из Хрватске се сада налазе у ситуацији да не могу више ни правним средствима 

доћи до своје имовине и непокретности коју имају. Да се то не би поновило, 

мислим да је јако важно, јер и ми смо Срби из Хрватске имали неког свог Марка 



Ђурића код кога смо долазили, жалили се, имали састанке, убеђивали се и све је 

то дивно, и кажем као колега декан што је говорио са приштинског универзитета 

са привременим седиштем у Косовској Митровици, како то лепо звучи, долазили 

су нам професори из Београда, држали предавање, дакле имали смо ми мостове 

који су нас спајали. Сада, нажалост, ево 20 година након тога, ми негде Срби у 

Хрватској који смо били конститутиван народ, дакле у Уставу записано, немамо 

могућност да практично правним путем дођемо до своје имовине. Хватајући неку 

аналогију у односу на Косово, покушавам да скренем пажњу на питање дакле, 

имовинских права, не ових великих, мислим да смо та велика, велике ствари као 

што су Трепча, као што је Брезовица, као што је Газиводе, као што су те ствари, 

то смо пропустили док је Србија имала један значајнији утицај и правни и 

политички на простору Косова и то питање приватизације које смо тад 

пропустили, о њему је сад бесмислено разговарати зато што је то сад изашло из 

неког ја бих рекао правног оквира Републике Србије, а кад говоримо о 

приватизацији некаквих субјеката који се налазе на Косову, пре свега субјеката 

који су били везани за Републику Србију. Дакле, ја говорим пре свега о заштити 

имовине грађана, заштити оних најосновнијих својинских имовинских права на 

непокретностима на територији Косова, а из ког разлога. Дакле, без обзира 

колико ће народа тамо остати, без обзира колико ће га доћи, колико ће се народа 

вратити на тај простор, важно је да оно што је сад наше не желим лицитирати са 

процентима, где је било 50% је српског, 80% је српског, толико је Српске 

православне цркве итд. Све оно што би ми морали сада да учинимо у овом 

тренутку конкретно што би држава требала да учини је да нађе све могуће начине 

и модалитете да људи који тамо живе, а поготову људи који су се изместили са 

простора Косова добију могућност да се упишу у земљишне књиге, да реше 

наследно-правна стања у којима се тренутно налазе. Неки су људи одустали, 

одустали су од тога да то решавају на Косову, далеко му је, не може да дође итд. 

Дакле, не желим да идем појединачно на сваког али је суштина тога да ми без 

обзира чекајући питање и решење Косова, које ће сигурно као некакав замрзнути 

конфликт се вући да ли годину, пет или петнаест или тридесет, то је сад сасвим 

друга ствар, ми у том времену требамо да помогнемо нашем становништву тамо 

да реши сва своја имовинско-правна питања и да имамо папире за оно што је тамо 

наше, а ону имовину и она својинска права грађана који не могу и не желе да 

управљају и да располажу својим правима тамо, нису све куће интересантне за 

продају, нису све њиве ни превелике ни нису све њиве ни атрактивне за куповину, 

Албанцима можда јесу али нису то новчани износи због којих би вредело 

црвенити цео живот и мислим да и то једно решење које смо предлагали ми на 

Удружењу крајишника итд. Дакле, постоји још једна ствар коју је изванредно 

декан и професор Сима рекао, а то је да ово света та места и то Косово које је 

негде означено и присуством Српске православне цркве на том простору, сва та 

имовина коју наши грађани не могу. Сва та имовина коју наши не желе да 

управљају с њом би требали наћи неки начин да се одрекну или да је поклоне 

Српској православној цркви, црква је тамо трајала вековима и црква ће остати 

вероватно вековима без обзира на уређење тог простора који сад зовемо Косово 

и Метохија. Дакле, мислим да би у овом тренутку опет кажем, док се тражи 

решење, док се траже модалитети, да ли су то међународни преговори, да ли је то 

унутрашњи дијалог, да ли је то спољни дијалог, ови који се баве уставним правом 

они су рекли што мисле, и наравно није ово једини разговор, биће их много, али 

у том разговору ајмо да спустимо ствар одоздо и да погледамо шта је то што је 

важно за те наше људе који се налазе на Косову. Све вам ово говорим из искуства 



нас Срба у Хрватској који смо то прошли и који смо сад опет остали без ичега. 

Нисмо сви али смо ту негде. Дакле, ајмо мало да учимо из некакве историје, из 

ове ближе историје која је иза нас, и ајде да покушамо да предупредимо неке 

ствари видевши шта се дешавало у Хрватској, гледајући шта се сада дешава са 

Републиком Српском и њиховом битком да остану на бази, да тако кажем свега 

овога окружења које јесте. Дакле, ми који смо били у Хрватској, ми који смо 

имали Републику Српску Крајину, ми који смо имали Устав, ми који смо имали 

Универзитет, ми који смо имали, све смо имали, имали смо међународне 

споразуме, имали смо Резолуцију 1024 Уједињених Нација '93. године, све смо 

имали и све смо изгубили у врло кратком периоду. Дакле, немојмо се заносити да 

ће нас неки папири заштитити него чинимо да тај наш народ се осети да је то 

његово, да имамо папире за то што је наше, да покушамо да створимо некакве 

услове да ти људи остану тамо, они који су отишли да покушају да ту своју, да 

своја имовинска права по мени поклоне добровољно уступе или на било који 

други начин уз некакво обештећење државе Српској православној цркви, за коју 

знамо да сигурно неће остати, односно да сигурно неће отићи са територије 

Косова и Метохије. И то је мој некакав скромни прилог овој дискусији искључиво 

и на бази искуства нас Срба из Хрватске, нас који смо прошли то кроз шта сад 

пролазе Срби на Косову и негде видим неку заједничку нит и негде видим да би 

негде стварни неке морали препознати и на бази наших искустава покушати 

предупредити стања у којима се можемо наћи. Преговори, разговори, политички 

оквири, овакав формат дијалога, онакав формат дијалога, то негде не зависи само 

од нас и наравно то је ствар за политичаре. Ето, толико од мене, ја се захваљујем. 

 

Модератор: 

- Захваљујем професору Почучи. И реч дајем професору Миладину Костићу, 

ректору Универзитета у Новом Пазару. 

 

Миладин Костић: 

- Захваљујем се. Ево задовољство је да после 17 година када се дешава то што се 

дешава са Косовом и да је садашњи председник и садашња власт нашла за сходно 

да нам да шансу да кажемо своје виђење о проблему Косова који није почео ни 

јуче, није почео ни '99, ни '90, ни '81', почео је много давно и који ће се решавати 

по мени доста доста дуго. Оно што ја могу да кажем биће део онога што говорим 

као професор, а део ће бити више онога што говорим као човек који ће рођен на 

Косову, који је до 12. јула '99. био у Приштини и тамо у месту где је рођен, где 

нема више Срба остала је цела имовина. Сигурно је да је данашњи тренутак 

одлучујући када се тиче тражења решења за Косово и да време за тражење 

решења је можда и давно прошло, а све што се дешавало од '99. па до данас стално 

је ишло на штету Србије. Ми смо имали и сад имамо Резолуцију 1244. па смо 

имали, колега Сима је поменуо, акцију Стандарди па статус и разно разне 

покушаје, па измештање из Савета безбедности на Европску унију ЕУЛЕКС. Ја 

сам имао прилике да слушам мог земљака са Косова, тадашњег министра за 

Косово и Метохију да ће ЕУЛЕКС бити рај за Србе, да ће они остварити сва права, 

остале су само приче. Оно што је сигурно јесте да је дошло време да се тражи 

решење, и кад се тиче решења моје виђење као човека са Косова јесте да ми имамо 

приоритетна два решења. Кад се тиче решења оних људи који су на Косову јер 

ми као правници знамо да државе нема без народа, то је питање и у том правцу 

треба овај дијалог ја схватам као једну значајну подршку онима који воде 

разговоре или преговоре о Косову да имају један широки дијапазон подршке да 



се нађу решења која ће омогућити бољи живот и останак оних који су тренутно 

на Косову. Друго питање је везано за оне који имају мој статус, статус избеглице, 

и могу да вам кажем да он нимало није лак, иако сам ја у положају том у коме сам 

и шта сам јер најтеже је када изгубите завичај, када изгубите пријатеље са којима 

сте живели годинама, када изгубите имовину, када изгубите радно место, када 

изгубите перспективу да се вратите. И то питање решавања судбине избеглих је 

делимично решено, независно од наше воље. Осамнаест година је учинило да 

25% избеглих не може више да се врати јер су помрли. Међу њима су моји отац 

и мајка. Са друге стране од тих избеглих неких 20-25% су они који немају везе са 

Косовом сем да су им родитељи са Косова, рођени су на територији Србије. Оних 

50% у које ја спадам, неки су већ у пензији, неки су близу пензије, неки су почели 

да раде, тешко је да се врате. Оно што је приоритетно за њихово решавање јесте 

питање њихове имовине. Њихова имовина, ја се не бих сложио са претходником, 

пошто он вероватно нема представу, он полази са онога што је у Хрватској, 

имовина Срба на Косову је увек била вредна, и данас је далеко вреднија него што 

је имовина у Србији, зато што кад ја будем продао моју имовину за коју сам '98. 

године мога о да узмем милион марака, сада када бих је продавао могао бих 

можда да узмем 300.000 евра што није ни трећина онога што је била вредност, 

јесте да њу више нема ко да прода, Албанци не купују да би продавали. Наше 

имовине на Косову, приватне има много која је и даље, није у питању да она није 

укњижена, сва је она укњижена, и нема тога ко није мотивисан да ту имовину 

уновчи. Многи је уновчавају, ја нисам имао ту потребу, многи су је давали и 

испод реалне цене на Косову, али и са ценом која је далеко већа него што је у 

Србији. И то питање би требало да се постави у разговорима као једно од 

приоритетних, да ли је заједница на Косову која врши власт вољна да врати део 

Срба. Повратак Срба је далеко тежи на Косову него што је то било у Хрватској, 

што је у Босни. Повратак који су заступали ментори независности Косова са 

индивидуалним повратком да се не иритирају Албанци је био повратак који је 

био осуђен на пропаст. Велика баријера повратку је језик. Ако ми вратимо 

породицу, за једно дете треба неко да организује школу, треба да може да 

организује здравствену заштиту, ви се познајете. Значи суштина једна треба да 

буде заштита имовине и права на имовину, приватну имовину Срба, што нико не 

може да оспори, у даљим разговорима. Кад се тиче тражења модела решења за 

Косово, сигурно да нико не може да, и они који кажу да је прича завршена, то се 

лако демантује да није, то може свако да прича мени завршена, завршена. Да је 

прича завршена нити би ви данас били овде, нити би ми разговарали нити би они 

тражили да се разговори воде у Бриселу. Прича није завршена и не може да буде 

завршена без Србије, јер да може да буде завршена, они су признали независност, 

признали су све шта сад ми има да тражимо. Ја ћу да будем можда мало онако 

прост па да кажем то би исто личило да мене Албанац који ради моју имовину на 

Косову која је имала вредност милион марака зовне телефоном и каже: ''Знаш, 

дођи да разговарамо.'' ''О чему да разговарамо?'' ''Па знаш, ево ја користим твоју 

имовину, али сад држава Србија није овде, али овде држава Косово која даје по 

хектару 100 евра субвенције. И да бих ја могао да узимам тих 100 евра, ти ми 

пренеси то, а ја ћу теби да дајем 100 евра субвенције.'' Друго је да он зове мене да 

разговарамо да купи. Е то је. Значи што се тога тиче ми морамо да инсистирамо 

на решењу које се креће данас са оним што имамо. А шта ми данас имамо, од 

правних аката. Имамо Резолуцију 1244 која је још увек на снази, нико је ставио 

ван снаге није, имамо Устав који смо донели за време важења Резолуције и који, 

ја се слажем са Танасијем, је у једном делу само номинална. Нама решење које 



ми нудимо, не треба да нудимо решење. Ми треба да тражимо оно што у оквиру 

постојећих решења је нужно за Србе, јер све што ми год будемо нудили је 

незадовољно за оно што они траже. Они траже признање независности Косова. 

Да ли хоћемо да признамо или не. Свако решење, ми имамо решење у Уставу које 

гарантује у складу са Резолуцијом суштинску аутономију. Они су после то 

избацили, за њих не постоји аутономија, они хоће државу. Значи, ми треба да се 

крећемо у оквиру Резолуције, садашњег Устава и Бриселског споразума, хтели 

ми да признамо или не да ли је он правни или политички или није, он је реалност. 

Треба инсистирати на томе и тражити у оквиру тога решења која сам рекао. 

Првобитно и најважније решење је створити услове да Срби који су на Косову 

живе пристојно, нормално и да они могу да имају трајни боравак на Косову са 

перспективом да их буде све више, јер држава подразумева територију и народ, 

из народа произилази власт. Ми имамо једну чисту компактну територију која је 

тренутно у делу власти на Косову. Оног момента када буду се променили услови 

могу да кажу, као што су Албанци рекли ми нећемо да живимо у држави Србији, 

још више имају права Срби на Косову да кажу па ми нећемо да живимо у држави 

коју није признала наша. Ми хоћемо да изађемо из те државе. И ти аршини без 

обзира што је сад и председник рекао Лију, за вас је тад било једно а сад не 

признајете друго. То је аргумент који је тешко брањив. Брани се само силом, 

аргументима се не брани. Значи да закључим, ја сам задовољан, први пут се 

осећам да неко озбиљно размишља о проблему Косова, да хоће да тражи и да нађе 

решење, а једно од виђења, моје кратко што може да се каже за ових десетак 

минута и за време када се и није знало ни о формату ни о чему да се прича, јесте, 

али сам као човек који је са пет година ушао у одају и који одлично зна 

менталитет и захтеве Албанаца, албански говорим као српски и кад их погледам 

знам шта мисле, радио сам на Правном факултету са Драганом Вујићем, он зна 

исто, ту је била елита републиканаца, (неразумљиво)…  И онда ректору илегалног 

универзитета ............. Ја сам се са њима, са колегама младим тад као асистент 

носио прилично добро, прилично добро од '80. године да не говорим до '90. кад 

је дошло до онога што је дошло. Зато је моја пуна подршка овом дијалогу, а 

намера и нада ми је да ће из овога да крену и даље конкретније расправе са 

конкретним моделима за допринос тражењу трајног решења, решења које ће бити 

максимално у интересу прво Срба на Косову а онда и државе Србије. Решење које 

је у интересу државе Србије, а није у интересу Срба на Косову није решење. Ако 

Срби са Косова треба да исцуре или да истеку, решења нема. Ништа не значи. 

Значи треба наћи и балансирати. Ми имамо два зла, од два треба бирати оно мање 

које је боље, које је перспективније а боље, а више очију више види, ја верујем да 

много памети има у држави Србији, да ће свако имати шансу да предложи, да 

каже, да изаберемо оно што ће водити трајном решењу и што ће водити напретку 

и Србије и свих нас. 

 

Модератор: 

- Захваљујем професору Костићу. Дајем реч професору Миловану Митровићу, 

професору у пензији Правног факултета Универзитета у Београду. 

 

Милован Митровић: 

- Па знате, ја волим да у оваквим приликама да разговарам. Сад нас је мање, па 

можда можемо и да разговарамо. Било је неколико колега који су пре тога 

говорили нешто што ме је подстакло да можда и сам нешто кажем. Ово што је 

последње колега говорио, мислим, заиста волим што говорим после њега, од прве 



до последње ја бих то предложио и свесрдно то подржавам и то управо одабрани 

приступ. А сад онда да кажем оно што сам мислио кад сам полазио овамо, кад 

сам чуо синоћ негде у неким медијима каже 40 професора правног факултета 

расправља о овој теми. Ја се сетим оног познатог Бизмарковог каже: ..... Да ли ће 

се то и колико се то може десити нама данас овде. Рекао сам после правника и 

уставних и ових других правника, ја сам социологију предавао на разним 

факултетима и на Правном у Новом Саду и на Правном у Београду и моја књига 

је била на Правном у Нишу. Одувек сам говорио студентима оно социолошки, за 

свако право се мораш изборити, мораш га примењивати да не би застарело и 

убуђало се и мораш га бранити. У свакој од тих тачака ви можете да изгубите 

право које сте имали, историјско право. Учинило ми се да је најзгодније да 

говорим после колеге, овог младог колеге Танасија Маринковића, али ето видите 

он оде, отишао нам је и Марко чак овде иако би његов задатак био овде да 

саслуша овде до краја, мада претпостављам да ово о чему ви говорите да он, да 

му се то већ доставља већ на разне начине, али то је много важно. У директном је 

преносу, утолико пре, сад једну асоцијацију, ако је у директном преносу онда 

могу да кажем то, ја сам у једном свом чланку говорећи али очајан што се ништа 

не предузима, знате само једну ствар да замислите да смо успели да ове људе који 

су протерани '99. године са Косова, да су нам остали на Косову, још тих 250.000 

Срба, шта би то значило, а дакле сад су неки говорили како се 90-тих година ту 

грешило. Ја сам све до '94-'95. године, последњи пут сам о томе говорио, писао и 

имам текстове на ту тему, поводом 800 година села Гораждевца, тад је 

Гораждевац имао преко 3.000 становника, сад има само нешто мало изнад 1.000 

становника, али још увек је Гораждевац већински српски. Знате тад су они који 

су сад на власти и неки њихови мало старији казали, не какви, ја сам тад рецимо 

јавно изложио се ризику да кажем ми морамо ићи у историјско помирење са 

Албанцима, на чисте рачуне правно, људски, етички, дакле, по традиционалном 

моралу, по неким савременим људским правима итд. да се као људи договоримо 

у спору око једног да рата не буде, да рата не буде. Једни су говорили протераћемо 

их преко Проклетија па се ме напали, они други кажу ми имамо решење. Зато сам 

ја и био у прилици да у име, не знам, професор Лукић је предложио да ја одем 

уместо неких других доле, да у име Академије наука чији члан нисам нити ћу 

икад бити, кажем нешто јер остали нису хтели врућ кромпир у руке. И сад је овај 

врућ кромпир, то сам у једном чланку рекао, кажем, дат једном младом човеку на 

почетку његове каријере, па сам рекао касно Марко на Косово стиже, заиста 

касно, народна она изрека, толико закашњења. Сви наши проблеми које су нам 

други створили, то су проблеми који су други створили и шта ми има на њих да 

се љутимо, шта ми од њих да очекујемо, што год им нудимо они виде да могу да 

извуку више још. Дакле, да сам којим случајем рецимо агент ЦИА-е, јер социолог 

увек, моја методологија, мада то је методологија аналитичка, колега Петров је 

поменуо антологију, једно је онтологија друштвенога дешавања а друго је 

методологија научног истраживања и зато имамо овај проблем накнадне памети. 

Научници на крају знају како је требало, али кад онај који мора да вуче потезе, 

али кад је кромпир врућ, знате, шта радите с њим, а вредан, а гладан си, а треба 

ти, јел ћу га избацити, бацити другоме у руке или ако је код тебе онда из руку у 

руку јер не можеш да га држиш чврсто. Они који су мислили да имају решење на 

Косову тих '90-тих година, упозоравао сам људи држите, бомба је одврнута, 

држите је чврсто, експлодираће нам пре или касније. И десило се то, и то је свако 

могао да види, ја сам то видео много раније, ја сам то видео 71. године када је 

Маспок кренуо, знате, па сам кренуо да истражујем то, дубоки су корени тих 



наших проблема, не могу се, и зато мислим сад у овом тренутку или пребацујете 

врућ кромпир из једне руке у другу не смете да га баците, не смете чврсто да га 

држите, то су ове две опције о којима председник говори, председник, па мислим 

добро је ... дошао је он до сазнања ал' да је он пре двадесет година а не двадесет, 

то је 94-те, пете, 91. друге када је требало пре он Качаничке скупштине неко ту 

говори, радити неке ствари које ми сада предлажемо њима, па време а и 

територије, неко ту рече док имамо становништво имамо државу. Нису имали 

становништво Јевреји у Израелу па су дакле, територија је, то је космолошка 

категорија, као и време, изгубиш време, изгубиш територију, ми смо на жалост 

имали државу, или управе политичке које су губиле и време и територију, губе и 

супстанцу то јест становништво и губе и енергију значи. Материја, енергија, 

време и простор. Све смо губили. Како смо се организовали? Да сам агент ЦИА-

е рецимо присутан овде да ли би казао е слушај ови шта предлажу? Предлажу 

нереалну реалну унију или предлажу онај сјајан предлог на крају последње 

реченице колеге Маринковића каже а Приштина ће да буде Лондон. Па кад 

Приштина буде Лондон па мислим, да сам сада у политици ја бих рекао: ''Еј, 

професори, узмите се, ајде ручајте, попијте још мало, па довиђења.'' Дакле, овај 

слушајте, на десет минута ме зауставите слободно. Дакле, морамо се уозбиљити, 

наш национални корпус мора да се сабере, а правници овде не кредирају за сада 

овај оквир, ово што колега предлаже да се тражи за то не мора да се мења Устав, 

јер овај би казао сад их притисните, сад је прилика а ови нека кажу пре би било 

боље да смо, и ја мислим да је пре било боље али на значи да ће, да је сада добро, 

с горег на горе идемо, ако је на горе а горе је признати онда немамо више ни један 

адут, немамо шта ни да причамо а камо ли нешто да урадимо, значи не журити, 

балансирати у политици, то је тактика у некој стратегији ако је имамо, ако је 

немамо наравно да ћемо изгубити на крају. Ако умемо да тактизирамо у јако 

тешким околностима. На муци се познају јунаци, сад треба добро знати одложити 

неке тешке одлуке и лоше одлуке када знаш да не можеш да донесеш добро и ја 

се надам да ће се тако и десити, а дијалог наравно дијалог, а пут до Приштине, 

наравно пут, а трговина ова, филхармонија, наравно и филхармонија и 

универзитет и све треба да се признају дипломе, све то ми треба да радимо и да 

једнако причамо као што чујемо да нам се побољшао сад овај биланс у буџету, 

тако да једнако причамо хоћемо мир, хоћемо помирење, хоћемо чисте рачуне, 

хоћемо да се договоримо, ми хоћемо да се договоримо, али да се договоримо, 

хоћемо дијалог, сада имате читав низ ових такозваних одговорних који неће у ово 

да се мешају, наших колега, кажу шта идеш на дијалог тамо тај, па нећу ја да идем 

на дијалог, када добијем лични позив, нећу ја колективни позив да се одазовем. 

Дакле, кад год дијалог буде, докле год буде, што год дужи буде, временом ће се 

искристалисати боља решења од оних која су постојала пре дијалога и добићемо 

на времену. Добићемо на времену које смо изгубили пре тога. Значи време смо 

губили е сад дали ћемо добити територију, па слушајте и без једног Србина на 

Косову, оном, неко говори о овом духовном и овом спиритуалном и тако даље, 

има неки ко је Захарије правио ту песму, каже из моје душе Косово, нек буде у 

души али пазите они су нам прво истерали из душе Косово па су га узели. Тако 

се то ради. Истерати из свести националне и свега тога па ти направи и лажне 

изборе, ти се определиш за неки избор који је тобож реалан, тобож рационалан а 

заправо када се мало боље погледа ти си узео нешто, сваки актер у друштвеном 

деловању то ја сада овако апстрактно тако гледам на друштвено деловање има 

свој интерес и има неку потребу, има неке вредносне орјентације и оне никада 

нису исте. Ако се то не уме сабрати на колективном, на националном нивоу и 



усаглашавати са осталима онда такви играчи, такви народи губе и територију и 

простор и време и супстанцу, губе људе на то мислим када кажем супстанцу и 

губе енергију, дакле оно што кажу, кренем у једном правцу па мислимо, дођемо 

до коначних решења, комунизам је требао овде коначно решење, нема коначних 

решења у историји, нема краја историје, кажу да је постисторијско време сада. 

Јест постисторијско у смислу пост истине како неки кажу а да вам кажем од 

Албанаца се много што шта могло научити и сада треба од њих да учимо, они су 

прескочили модерну из предмодерног племенског типа организације отишли су 

у постмодерну, а постмодерна су мреже ове. Они мрежама својим прекривају 

европски и амерички простор, ми кажемо корупционашки или не знам 

криминалним мрежама па криминал иде уз најкрупнији криминал уз најкрупнију 

политику иде увек. То су мреже које су најпродорније и најчвршће али су оне 

лепо да то кажем припремљене њиховим оним племенским мрежама. Ако је 

прошло 10 минута, да завршим. Јесте? Извињавам се, можда ћу, ја сам стекао 

право да напишем овај нешто од овога. 

 

Модератор: 

- Да изволите, сви не само да имају право него би стварно ценили и били захвални. 

 

- Е тако гледаћу да напишем нешто. Поред свега што сам до сада писао, има бар 

... 

 

Модератор: 

- Захваљујем професору Митровићу, дајем реч професору Славку Ђорђевићу 

професору међународног приватног права Правног факултета у Крагујевцу. 

 

Славко Ђорђевић: 

- Захваљујем се. Моје име је Славко Ђорђевић, ја нисам професор уставног права 

нити професор међународног јавног права већ професор међународног приватног 

права. Међународно приватно право у најширем смислу требало би да уреди 

правну сарадњу између држава у области грађанског и трговачког права. Дакле 

нешто што се у најширем смислу може назвати приватно право и то приватно 

право, приватно правни односи са елементом иностраности. С тим у вези, баш 

због тога од природе тог мог предмета који обухвата разна питања уређује дакле 

три основна питања уређење меродавног права, утврђивање надлежности 

домаћих међународних .... правосуђе и на крају признање извршења судских 

одлука те признање извршења страних јавних исправа, ја често добијам питања 

практична од разних познаника, адвоката управо која су везана правна питања 

која повезују Србију и Косово, конкретна грађанско правна пре свега питања, па 

ме често питају људи рецимо имао сам питање донета је судска одлука решењем 

о наслеђивању, донео је суд у Краљеву, да ли то, којим је обухваћено и 

наслеђивање имовине неке на Косову, да ли то може да се призна и изврши на 

Косову. Исто тако добијам и друга питања дакле, са друге стране, неко је 

разведен, развео се има судску одлуку развод брака рецимо из Гњилана, да ли то 

важи код нас. Такође исто са, када је реч о јавним исправама различитим јавним 

исправама, ја сам упознат овај донекле раније можда више био упознат како када 

је реч о признању јавних исправа знам да Министарство правде има са тим 

проблеме имало је проблеме, ја сам учествовао у раду Савета за међународно 

приватно право док је он постојао, дакле, као Владино тело, они су имали 

састанке у Министарству правде где смо дискутовали о тим питањима како се то 



може премостити, али у постојећем Уставном оквиру. Прво питање које бих ја, а 

мислим да би то и грађани волели да знају, а истовремено бих могао да 

допринесем можда томе кроз нешто што бих написао како би могли нека од тих 

питања да решимо у постојећем Уставном оквиру без икаквог, без признавања 

наравно Косова које не може, дакле Србија то не може да учини у постојећем 

Уставном оквиру што је сасвим јасно, шта ће бити у будућности, да ли ће се Устав 

мењати то смо чули по мени јако добре и конкретне предлоге, можда управо што 

је професор Петров дао један дијапазон решења дакле од један до пет јел тако 

како то решити, од четири пардон четири некаква решења по два и три где би ... 

али питање је да ли можемо да ли може неко од политичара да преузме, било ко 

у Србији да преузме одговорност за то да призна Косово, ја у то нисам сигуран, 

нисам политичар али знам да је то велика одговорност и једна и друга ... у овој 

ситуацији имамо постојећи Уставни оквир и како у том Уставном оквиру можемо 

да делујемо да грађанима омогућимо дакле нормалнији живот да тај промет 

правни, промет већ постоји, дакле ја сам био, ја нисам са Косова, био сам два пута 

у животу на Косову, једанпут 95-те када сам обилазио Косово трећи разред 

гимназије школска екскурзија и касније 2015. сам ишао неким другим поводом, 

и видео сам да трговина функционише, истовремено би требало и неке друге 

ствари да функционишу, ја знам да управо преговори, Бриселски преговори, 

Бриселски споразум омогућава много тога међутим чини ми се да постоји међу 

људима правницима вероватно и државницима и државним органима опасност 

да ако би рецимо наш домаћи суд признао неку судску одлуку, дакле одлуку 

таквог суда на Косову, дакле државе која није, ми не признајемо дакле Косово, да 

ли би самим тим чином признања и извршења такве судске одлуке довело, 

аутоматски значило и признање те државе, то наравно уопште, то су потпуно два 

одвојена питања. Међународно приватно право треба да уреди односе између 

различитих правних поредака. Признање држава је међународно правно питање, 

то би најбоље како то функционише, како до тога долази требали да дају 

професори међународног јавног права ... у овом смислу управо оно што је колега 

Танасије Маринковић рекао дакле, ми имамо нешто што је факт, ако је нешто 

факт, постоји нека територијална област која има, тамо се врши, неко има власт 

на тој територији било какву контролу и он даје дакле, доноси судске одлуке или 

неке одлуке било какве. Сама чињеница да ми то не признајемо дакле, 

међународни субјективитет не значи да ми такву судску одлуку не можемо да 

признамо. Пример за то постоји у упоредној пракси. Савезна Република Немачка 

је више од 30, 40 година признавала судске одлуке Немачке Демократске 

Републике. Наравно то не значи генерално признавати, ми имамо закон који 

прописује за то услове даје дакле јасне услове који се испитују у сваком 

конкретном случају, за нека статусна питања сасвим је очигледно да можемо 

омогућити лакши, једноставнији живот грађанима који су повезани и са Косовом 

и Метохијом и са Србијом. У том смислу ја мислим да би требало посветити 

пажњу више заправо пажње тим неким конкретним питањима која не морају увек 

да буду уређена посебним споразумима. Ваљда долазимо у замку да ли су то 

политички споразуми или правно политички споразум, да ли је то уставно 

неуставно, ту може једноставно доћи у судску праксу. Ја сам вољан да преведем 

те одлуке рецимо немачких судова како су они лепо, изнијансирано, 

софистицирано објаснили управо што је колегиница Беширевић читала једну 

одлуку немачког Уставног суда о томе како заправо није хтео суд да расправља 

нешто што је очигледно вероватно деловало да је противно основном закону 

Немачке, нису хтели да то јели оглашавају неуставним јер не одговара реалној 



политици, реалној ситуацији на терену, тако исто и у овом смислу би требало 

поступати, олакшати грађанима живот а истовремено задржати курс који можда 

... све док то тако може, јер ми наравно нећемо правити, нећемо прелазити ... 

постоји црвена линија, она се увек одређује по мом мишљењу барем у овим 

грађанско правним стварима када их решавате дакле увек у конкретном случају 

на основу важећих прописа и у оквиру важећег Уставног оквира. Са јавни 

исправама је може бити, ту је мало већи проблем, у питању су дакле директне 

комуникације државних органа, то је већ сада мало нека друга прича, заштита 

права што је професор Почуча поменуо, то јесте проблем и ја мислим да ће то 

бити проблем и у случају што рече професор Костић исто у случају Косова дуго 

дуго проблем јер они вероватно супротна страна неће желети да то реши неким 

политичким споразумом него ће желети да реши правним споразумом, актом, 

међународним уговором који би могао да буде и неки уговор о сукцесији а то 

подразумева претходно, то ће бити услов, то је сигурно услов, дакле у реду нема 

проблема ми ћемо решити та имовинска питања али онда мора на нивоу државе 

и неће пристати другачије, то се показало у случају Хрватске, то је трајало десет 

година док није закључен тај програм о сукцесији, све се.... у Хрватској више није 

било могуће било шта, дакле наравно плус што тамо није било воље и да се тај 

споразум који је закључен о сукцесији дакле даље спроводи како треба и 

примењује, док смо видели Република Српска која је то фантастично, прилично 

добро применила дакле испуњавала обавезе из тог споразума тако да ми, ту нисам 

сигуран на нивоу дакле том неком у тим директним преговорима колико ће бити 

вољна супротна страна да преговара и разговара и договара, потписује споразуме 

да то не буде јасан међународни споразум, међународни уговор којим се то 

решити, то је. Ја сам само крену што ми можемо урадити. Бриселски споразум 

може да нам омогући, даљи преговори могу да нам омогуће, многе ствари можемо 

ми урадити дакле практично. Судови могу образлагати врло успешно 

образложити да ако признају неку одлуку са Косова која није у интересу дакле ни 

Србије ни Косова него у интересу конкретног учесника дакле странке неке у 

поступку грађанина може врло успешно да објасни да не ширим даље да то није 

признање, не значи да се тиме признаје субјективитет дакле, међународни 

субјективитет друге стране дакле Косова и Метохије него да се само признаје 

судска одлука ништа више од тога. То ето неком другом приликом када будемо 

имали неке друге можда састанке, нове састанке ја сам рад то да објасним а сада 

позивам своје колеге из ове области које исто то могу да потврде ово што ја 

причам можете наћи у уџбеницима међународног приватног права већ од 

шездесетих година на овамо готово у свим дакле и у овим југословенским и у 

овим домаћим па и такође и страним дакле то је нешто што је опште прихваћено 

дакле да се правни поредак, приватно правни поредак не утиче то на међународни 

субјективитиет, то сам само ето. Толико са моје стране, захваљујем се. 

 

Модератор: 

- Захваљујем професору Ђорђевићу, реч има професор Владан Јончић са Правног 

факултета Универзитета у Београду. 

 

Владан Јончић: 

- Захваљујем се. Прво, дозволите ми да изразим пријатно изненађење и једну 

пријатност да је дошло до организовања ... лако и брзо, истовремено да се 

захвалим на позиву да учествујем. С обзиром да је већ одмакло време, покушаћу 

да будем најкраћи са овим што сам мислио да кажем. Прво, ако је разумео сам 



наш дијалог је овде једна помоћ и вероватно могућност, расадник идеја за наше 

преговараче у даљем току преговора са Привременим институцијама у 

Приштини. Е па прво што би требало предложити а то је да наши преговарачи 

затраже, односно остану при ставу и да до краја иду у томе да све оно што је до 

сада договорено а није до краја испоштовано од стране Привремених институција 

да се то учини, пре свега мислим на Заједницу општина. Видите ... документима, 

скоро да је више од годину дана требало само да се успостави правосудни систем 

наших представника. То је оно мислим од чега треба поћи као првог а онда 

следеће. Друго, што се тиче независности мислим да је црвена линија најшира 

аутономија, шта год под тим подразумевало и који год да буде облик у смислу 

преговора. То ће онда технички у смислу када се буде преговарало. Сматрам да 

ићи на варијанту било каквог признања фактичког, формалног, прикривеног и 

тако даље заогрнутог кроз неке обланде би значило да смо одустали или 

прихватили нелегитимност, нелегалност овог што се тада радило и кршења 

основних правила и принципа међународног права. Сетимо се како је дошло до 

оног проглашења независности уз страховиту примену силе у неколико наврата 

и уз да кажем егзодус или чак слободно могу рећи етничко чишћење на Космету 

и то крајем двадесетог и на почетку двадесет првог века. То је сада ствар за 

међународну заједницу коме не бих задржавао вашу пажњу. Треће питање је, ово 

можда врло важно и које бих, и које издвајам а професор Аврамовић је то врло 

лепо и детаљно образложио, културна баштина и питање наших цркава и 

манастира, и ту сматрам да то питање треба у оквиру те најшире аутономије 

издвојити у смислу да не буде у оном склопу решења која би евентуално ишла 

него напротив да се ту да извесна самосталност, независност овим институцијама, 

можда чак уз анализу али ме то подсећа на решења која су рецимо дата Светој 

Гори, има бољих стручњака од мене, Светој Гори у односу према Грчкој држави, 

мада тамо је питање сада односа државе и цркве, професор Аврамовић ће то боље 

знати али мислим да ту треба тај део на известан начин издвојити у смислу оне 

широке аутономије, значи један посебан статус. Питање на крају оног што је 

поменуто овде, не бих се сложио када је колега поменуо да нема професора 

међународног права ево нашег доајена професора Милојевића, био је ту колега 

доцент, питање признања државе, међународно правно признање, само кратко 

међународно правно признање држава је једна ствар, како у доктрини а друго 

како у пракси, поготову од 90-те године на овамо у време покушаја да се 

успостави униполарност света када је дошло до страховитих кршења основних 

принципа међународног права успостављених после другог светског рата сада 

већ имамо другу ситуацију кад се говори о реалности, добро су овде приметили 

претходни дискутанти, да реалност је тренутак, јер ово што је сада реалност 

питање је да ли ће за коју годину бити та реалност, биће сасвим другачије, е а 

видимо да се те ствари у међународним односима мењају и да се од покушаја 

униполарности иде ка мултиполарности, у тим новим догађајима ће вероватно 

бити више места и више слуха за оно о чему ми данас говоримо. Имао сам толико 

и захваљујем се. 

 

Модератор: 

- Захваљујем професору Јончићу, дајем реч Бојану Бојанићу доценту на 

Правном факултету у Приштини. 

 

Бојан Бојанић: 



- ... о унутрашњим дијалогом, сматрам да је изузетно важна и одлука за сваку 

похвалу али не могу а да не изразим једну резерву када је у питању брзина у 

погледу доношења те одлуке. Наиме претходних дана смо имали прилике да 

чујемо да ће се до коначног решења, да је циљ да се дође у неком релативно 

кратком периоду. Мислим да одговор и на решење једног од најсложенијих 

проблема на питање решавања те српске квадратуре круга није могуће у једном 

кратком временском периоду, то је процес који треба да тече, не треба га 

орочавати а осим храбрости коју је нужно овде испољити сматрам да је мудрост, 

посвећеност и стрпљење оно што има предност у односу на храброст. Одлука и 

решење свакако неће бити лака, ја поново као неко ко се бави Уставним правом, 

ево данас смо имали овде прилике да чујемо различита мишљења, нека која су 

мени блиска и нека са којима се никако не могу сложити. Мени нису прихватљива 

решења која иду у правцу признавања косовске независности ма како се она 

звала, реална унија, конфедерација или слично. Решење по мени у сваком случају 

треба и мора да буде утемељено на Уставу Србије, важећем, јер ту има довољно 

простора, мада а приори не одбацујем ни могућност доношења новог Устава што 

је можда извеснији сценарио али у сваком случају ни та уставна решења у новом 

Уставу ни на који начин не смеју да иду ка уставно-правном отуђењу Косова и 

Метохије, напротив треба јасно и у тим будућим решењима ако их буде 

потврдити право на и афирмисати територијални интегритет и целовитост наше 

територије а оно за шта ја пледирам јесте да се у оквиру постојећег уставног 

оквира тражи решење, било је предлога у том правцу, нисам спреман да идем до 

те линије, мада се у принципу, можда сам најближи решењу које је изложио 

професор Слободан Орловић, с тим да ја не бих био спреман да тај закон назовем 

Законом о самосталности, у сваком случају некаква црвена линија преко које се 

не сме прећи јесте дакле признавање независности и свако будуће решење мора 

да поштује и одредбе Резолуције 1244, Устав и Резолуција 1244 су документи на 

којима треба базирати будуће решење. Не треба бити сувише предусретљив када 

су у питању жеље друге стране у преговорима, ми треба да поставимо и да дамо 

свој оквир и своје линије које нећемо и које не можемо прећи, суштинска 

аутономија и члан 182. који по мени пружа могућност да се ту нађе одговарајуће 

решење и ту постоје по мени две опције, два могућа решења у оквиру суштинске 

аутономије. Једно би било наравно, да донесемо Закон о суштинској аутономији, 

небитно сам назив тог закона, али ту би била дата најшира могућа права 

Аутономној покрајини а што се тиче Срба и припадника неалбанских мањина које 

живе на Косову и Метохији, њима би требало обезбедити директну везу са 

Србијом, односно са Уставом Србије. То је једна опција, да се гарантују њихова 

права на тај начин, а друга опција би била да се у оквиру Косова као аутономне 

јединице у принципу и као у огледалу, оно што Србија даје и сва она права која 

признаје Косову као аутономној јединици да са друге стране она буду призната 

српској заједници на Косову и Метохији, то су дакле некаква два могућа решења, 

два правца у којима се може ићи. Ја бих пошто је време на измаку, ту бих се 

задржао, биће прилике и ја ћу сигурно доставити у писаној форми, јер није било 

као што су рекли претходници времена, четири пет дана није довољно да се један 

целовит концепт направи и представи. Сматрам такође, то бих још да подвучем, 

да ће део јавне расправе након оног тренутка када нам буде представљен неки 

конкретан документ који ћемо добити, јер реч је о политичком питању par 

excellance, политичка одлука је та која ће усмерити то решење и оног тренутка 

када Влада и држава изађе са конкретним предлозима неопходно је да тада 

добијемо простора, да струка тада добије могућност да се изјасни о конкретним 



решењима, да се неће поновити оно што се дешавало рецимо приликом доношења 

претходних устава и конкретно Устава из 2006. када је о њему дуго причано а 

онда је предлог Устава који је усвојен, усвојен фактички без јавне расправе. 

Захваљујем. 

 

- Дајем реч Маји ....  

 

Маја Настић: 

- Захваљујем, морам рећи да је велика част учествовати на једном оваквом скупу 

и бити у прилици да говорим о једном врло важној теми као што је Косово и 

Метохија, која несумњиво, повлачи извесну дозу одговорности. Наиме, ми смо у 

току данашњег дана чути различита мишљења о томе какав је положај Косова и 

Метохије требало да имају у некој догледној будућности, око тога се можемо 

сложити или не. Међутим, оном што је мој утисак око чега се слажем, да нам је 

Косово кад кажем Косово, наравно мислим Косово и Метохија свима подједнако 

важна и да то доживљавамо ка део уставног идентитета и као део националног 

бића. Ми смо овде посматрали положај Косова и Метохије са правног аспекта, 

историјског, геополитичког аспекта, а с обзиром на моју вокацију некога ко се 

бави уставним правом, ја бих се задржала на уставно-правном аспекту. При чему 

тај уставно-правни аспект свако да не почиње са Уставом из 2006. године, почиње 

много раније и у новој историји, ми можемо да посматрамо период од 1946. до 

данашњег данашњег дана и можемо видети колико је било различитих решења 

када је у Косово у питању. Од аутономне области које предвиђено уставом из 

1946. године до консултативног елемента федерације какав је положај имало 

1968. до 1990. године, затим Устав из 1990. чини велики рез, где Косово добија 

поново како кажем положај аутономију. У ствари, писац овог устава наводи да је 

аутономија сведена у разумне оквире.  Након тога смо имали ваздушне нападе, 

па међународни протекторат који се претворио у нешто у сасвим друго, јел тако. 

Свакако је, дакле било различитих решења, сваки пут је та промена статута 

значила и измену Устава, то су некако били међусобно повезани процеси. Да ли 

је свако од тих решења било добро? Вероватно није чим се морало да се мења, и 

никако некако чини ми се није могла се пронаћи права равнотежа, увек је клатно 

ишло и у једну или другу страну. Тако само смо данас у прилици да, када 

говоримо о вођењу унутрашње дијалога о Косову и Метохији, мој утисак је да су 

могућа два пута. Један би значио дијалог о Косову и Метохији, који је заснован 

на важећем Уставу Републике Србије и други који би тражио да се тај постојећи 

уставни оквири измене. Као конституционалиста, ја ћу се, наравно, увек залагати 

за посматрање у оквиру важећег устава, а данас је било доста и професора 

уставног права који су говорили која су могућа решења, мислим да нема потреба 

понављати и да та заправо суштинска аутономија, самим тим што није прецизно 

дефинисана нуди заиста широке могућности. Или, пак, друга опција која је 

свакако увек отворена, значи измену Устава и самим тим то нуди још широки 

дијапазон многобројних могућности. Но, свакако оно што јесте мој утисак је да 

заправо да ће политички, а можда и геополитички импулс бити врло важан, пре 

неког коначног, да тако како кажемо, дефинисања свега. Ја вам се захваљујем на 

пажњи. 

 

Модератор: 

- Хвала, професорки Настић. Реч има професор Драган Вујисић, декан Правног 

факултета у Крагујевцу. 



 

Драган Вујисић: 

- Хвала. Колегинице и колеге, на функцији сам декана Правног факултета у 

Крагујевцу. Међутим, с обзиром да сам рођен на Косову и Метохији, живео у 

Приштини, све док је могло да се живи до 1999. године, онда се осећам прозван 

и позван да кажем коју реч данас. Сваког дана и свако веће ја размишљам о томе, 

ево, близу 20 година, али покушаћу да сада, те личне емоције субјективизам 

ставим са стране и да се учиним у овој дискусији у овом разговору што 

објективнији. Прво, очигледно је да је овај разговор данас, лепо звучи та реч 

''разговор'', заиста отворен ненаметнут. Требало је да дође до тога много раније, 

али боље и сада него за 20, 30 или 50 година. Ми смо скоро у Крагујевцу имали 

један Округли сто чији организатор је био колега Ђорђевић, на тему Ратна 

одштета, тако, Славко, из Другог светског рата после 73 године. Боље данас да 

разговарамо о овим питањима, него за коју деценију касније. Ово је процес који 

почиње данас, и ово је процес у којем ми правници не само професори права 

морамо да имамо шири и дубље учешће, и надам се да неће бити у овоме, у овом 

броју у овој структури да први и задњи пут да се срећемо у овоме дијалогу да ће 

још бити прилика, нормално за учешће колега и колегиница из других правних 

материја. Ја се нећу бавити уставно-правним питањима, нисам стручњак за та 

питања, доста смо за данас чули о томе. Али кад је у питању тај, назовимо 

статусни део, ја би истакао две црвене линије, сада се све више чује реч ''црвена 

линија'' код говорника. Једна црвена линија испод које се не сме сигурно ићи јесте 

признање у било ком облику формално признање независности Косова и 

Метохије. Друга или прва, црвена линија јесте оно решење или она ситуација која 

може да изазове сукобе. Они се нама стално намећу, ни кривима ни дужнима, 

најчешће. Ајде, једном да покушамо да будемо победници у миру, а да не да 

будемо победници у рату а губитници у миру. Колико смо ратовали и добијали, 

а у миру губили... Значи, мислим да је превасходно потребно да се створе услови 

да Србија буде победник у миру и онда ћемо много штошта од неправде успети, 

мање или више да вратимо на своје. Да би били победници у миру, који су 

предуслови? Економски јака, стабилна Србија, Србија у којој ће владати владина 

права и правна сигурност, то су предуслови да себе поштујемо, а онда и да нас 

други поштују. Признавање независности Косова, у било којој форми, водиће, 

пре или касније, пре, за пар година, касније, можда за пар деценија, у нове 

жестоке сукобе. Реалност је можда сада таква да кажемо, ајде да признамо 

независно Косово да се уђе у Европску унију да добијемо не знам какве донације 

и шта, можда је сада за некога реалност. За извесно време та реалност можда буде 

другачија и онда ће доћи неке нове генерације, моји синови или унучад, да они 

ратују опет, мислим зато да будемо сада да учинио све да нађемо понашање и у 

том понашању можда решење које ће значити да будемо победници у миру. Значи 

економски јака и стабилна Србија, Србија у којој влада владавина права, правна 

сигурност и реално међународно призната , Србија која ће имати пријатеље, а не 

Србија која ће имати оне нам нису непријатељи. С једна стране имамо оне који 

су нам непријатељи, слободно могу да кажем, с друге стране кажемо за неке да 

су нам пријатељи зато што нам нису непријатељи и то је боље него они први. И 

други део, што ме је подстакао и колега Миладин Костић, јер у истој ситуацији 

смо, као што је рекао, из истог поднебља, је л' тако, живели тамо дуго, и знамо ту 

албанску националну унутрашњу структуру. Знате као тренер, можемо буљимо 

да гледамо фудбал преко малих екрана, то једно, кад отидемо на стадион то је 

друго, а кад доле сиђемо на терен, у улози играча и тренера то је нешто треће. Е 



ми то знамо, живели смо са тим људима, знамо њихову унутрашњу националну 

структуру, национално биће и као појединаца и као националне структуре. Оно 

што је сада реално, можемо да урадимо јесте једна јача, чвршће институционална 

помоћ и физичким и правним лицима на и са Косова и Метохије. Постоје мреже 

те, разних организација које пружају помоћу централној Србији расељенима са 

Косова и Метохије, међутим она је више овако техничког карактера него што је, 

него што може да пружи, што је оспособљена да стручно, организационо и 

оперативно пружи неку помоћ. Јер, кад се наш неки грађанин, без обзира да ли је 

као расељено лице у централној Србији или на Косову и Метохији, кад са друге 

стране има нешто што они зову независно Косово, не може ако нема 

институционалне подршке, помоћи, он као појединац нема ту шта да тражи. А 

бројна су имовинско-правна питања која су нерешена, бројна! Узмимо само једну 

ситуацију, опет, ја из свог личног искуства свог покојног оца, који је радио 40 

година и није имао право учешћа у приватизацији. Зашто? Зато што, по њиховим 

некаквим прописима, то право могао је да има онај ко је запослен у тренутку 

приватизације. Срба са Косова у том тренутку фактички није било у тим 

предузећима. Значи, разна су та питања, помоћи која се може учинити, која се 

мора учинити, како би добар део нашег живља остао на Косову и Метохији, оно 

што је данас, јако речено, битно демографски гледано интересантно да, иако су у 

тешким условима, наталитет наш је највећи на Косову и Метохији. Што је јако… 

и те ствари које се истичу, које се причају, о бројном стању Албанаца на Косову 

и Метохији никада нису били тачни. Због чега? Зато што су у албански 

национални корпус се рачунали, не само Албанци, него сви они и неалбанци који 

нису Срби. Тако да њих нема онолико много колико ми мислимо да их има. 

Нажалост, нас има много мање што нас је било. Према томе, значи у том смислу, 

мислим да та структура државне помоћи, да тако кажем, Србима на Косову и 

расељенима мора да буде мало стручније, боље организована. Уосталом, ту 

имамо и Универзитет у Косовској Митровици, према томе постоји могућност 

стручне помоћи, када се јави неки проблем, када се јави неки проблем, лица која 

живе на Косову и Метохији, расељени, да има ко стручно да помогне. Иначе, 

усамљени, с једне стране, а с друге стране имају институцију, они су осуђени на 

неуспех. Исто, исто тако се помињало правна лица, имовина, ко је оснивач, ко је 

власник, која је имовина коју је Република Србија улагала на Косову и Метохији, 

исто тако једно од централних питања. У осталом, верујте, то из искуства 

говорим. То је прича ''чије, чије стадо тога и ливада'', увек пођем, увек та прича 

''ми смо најгори'', само може код нас и слично, увек та прича, мења се ситуација. 

Ливада на Косову и Метохији је много више српска него што многи више од вас 

мисле овде. Много већу територију држе Срби на Косову и Метохији него што 

ико мисли да је то тако. Много процентуално више него што је однос 

становништва, према томе то је једна ствар на који на коју не смемо тек тако да 

прелазимо, ''ми изгубили, ми смо мали, ми смо сиромашни''. Па, и Луксембург је 

мали, много мањи, моји синови су били у Луксембургу пар година, много мањи 

по територији по броју становника вероватно једна од економских најразвијених 

држава. Хвала. 

 

Модератор: 

- Захваљујем професору Вујисићу. Реч има Јелена Вучковић, доцент Уставног 

права Правног факултета у Крагујевцу.  

 

Јелена Вучковић: 



- Захваљујем, такође ми је изузетна част да могу да учествујем у унутрашњем 

дијалогу, како је на неки начин дат задатак нама који смо овде, да заправо у ком 

правцу да размишљамо. Чули смо да се овде помиње термин јавна расправа, како 

год, унутрашњи дијалог, како га ја разумем, има за циљ да у ствари освоји питање 

како је унутар наше заједнице, да се наше државе гледано на питање решавања 

Косова и Метохије. У том контексту јесте важно да чујемо различите стручне 

ставове односно различита мишљења. Ми смо овде имали, дакле, прилике данас 

да заправо чујемо каква конкретна решења можемо да предложимо, оно на шта 

бих ја само указала, чини ми се да врло важно, за нас уставне правнике, јесте 

заправо када о овоме питању говоримо никако другачије не можемо, а да заправо 

а да не кренемо од Устава као највишег правног акта јер је то највиши правни акт. 

Ми правници знамо да право подразумева одговорност и обавезу поштовања 

највиших правних норми. У том смислу за питање решавања Косова, односно 

косовско-метохијског питања значајне су одредбе Устава које регулишу питање 

територијалне аутономије и локалне самоуправе и наравно питање свих питања у 

том смислу јесте и питање преамбуле. Дакле, независно од тога како и да ли 

правни стручњаци сматрају да је преамбула само искључиво увод у устав јер и 

она има правну обавезност у смислу нормативне обавезности. Како год да 

доживимо и како год да схватамо ово питање оно што јесте важно да заправо 

читајући нашу преамбулу морамо да схватимо да она обавезује државне органе у 

том смислу да заступају интересе Косова и Метохије, тако да у том смислу је 

јасно да се морамо кретати онога што наш уставни оквир заправо предвиђа. 

Дакле, оно за шта је важно да би ми као правници могли да дамо своје мишљење 

је да знамо заправо у ком правцу ћемо се ми пре свега политички опредељивати, 

јер питање решавања наше покрајине Косова и Метохије јесте једно априори 

политичко питање. Дакле, када посматрамо уставне одредбе, оне су сасвим јасне 

и оне нас обавезују да се крећемо у оквиру Устава. Оно што је нормативни део 

који је за нас можда проблематичнији у смислу регулисања покрајинске 

аутономије, на које нас Устав упућује у смислу одређивања суштинске 

аутономије, дакле, а да знамо да заправо закон у том смислу који је требао да 

регулише питање суштинске аутономије Косова и Метохије није донет, дакле 

јасно је да те одредбе јесу номиналног карактера и не примењују се. Дакле, како 

сада на неки начин оно што је норма усагласити са стварношћу. Ми имамо речи 

чувеног немачког филозофа права Густава Радбруха који каже да право мора да 

буде стварност која ће достићи вредност. Дакле, ми у том смислу ако мењамо 

одредбе Устава, значи са намером да трајније решимо питање Косова и Метохије, 

значи морамо на неки начин се као друштво одредити које су то суштинске 

вредности које желимо да штитимо. Дакле, могла сам да чујем овде и наравно као 

неко ко такође има везе са Косовом и Метохијом и у том смислу не могу да будем 

у потпуности дакле објективна, свакако да јесам субјективна, значи јасно је да 

вредност очувања територије мора да буде врховна ако посматрамо оно што је 

наша дугорочна стратегија. Дакле, Устав као нормативни акт мора да се 

прилагоди стварности. Јасно је да је у том смислу незахвална улога оних који 

данас морају да ово питање реше зато што то питање и не могу да решавају 

искључиво као правно, нити са искључиво нашег аспекта, него морају да 

учествују у једној међународној арени где имамо сасвим различите интересе и у 

том смисли је врло тешко наметнути оно што је наша потреба, али ми овде 

морамо да јасно заузмемо став, дакле, да ли је наш пут у уставно-правном смислу 

пут ка Европској Унији, да ли ми уставна питања решавамо у складу са ониме 

што јесу захтеви ове заједнице или ћемо ми сасвим кренути у неком другом 



правцу наравно наше легитимно право да се одредимо и за једну и за другу 

опцију, морамо да будемо свесни последица и у једном и у другом случају и да у 

том смислу онда нормативно решимо питање јер ће нам бити лакше као друштву 

да онда и заиста норма прати стварност. Хвала. 

 

Модератор: 

- Захваљујем доценту Вучковић и дајем реч Ђорђу Марковићу асистенту 

Уставног права на Правном факултету Универзитета у Београду. 

 

Ђорђе Марковић: 

- Добар дан свима, као вероватно најмлађи данас излагач немам амбицију да 

држим неку широку и дугачко предавање, изнео бих само можда једно запажање 

и можда једну кратку сугестију за даљи рад. Чини ми се да би нама био користан 

пример једне не велике и не многољудне државе Јерменије која се такође налази 

у једном сложеном геополитичком положају. Наиме, за Јермене света планина је 

Арарат која се налази на неких 50-так километара од њиховог главног града и 

налази се у Турској. Јермени немају могућност, односно забрањено им је да 

одлазе на ту планину, иако она за њих представља врхунску духовну, па и 

државотворну вредност. Мислим да, када је у питању овај унутрашњи дијалог, 

наш Арарат је Косово и Метохија. Међутим, поред овог унутрашњег дијалога где 

ми се чини да ми требамо између себе да се договоримо какву позицију треба да 

заузмемо, пре или касније ми ћемо морати да водимо један спољашњи дијалог, 

односно мораћемо да седнемо са представницима Албанаца за сто као што данас 

ми седимо овде и ту бих се сложио са колегом Ивановићем из Новог Пазара да је 

неопходно да се млади интелектуалци из Србије и Албаније међусобно боље 

упознају. Мислим из неког личног искуства, са неке летње школе, радионица да 

постоји један огроман јаз, односно непознавање двеју култура, да они нас гледају 

као неке завојеваче са севера и ми њих обрнуто. Тако да, једна можда сугестија 

да је потребно док тече читав овај процес постоји паралелан процес где се млади 

који ће сутра вероватно наставити овај дијалог који ће трајати, почну да се 

упознају, зато што млади Албанци желе да дођу у Србију, говорим пре свега о 

Албанцима из Албаније, али треба да обратимо пажњу на Албанце са Космета, да 

дођу у Београд, чули су доста лепих ствари, али код њих постоји једна бојазан а 

ни наши људи немају довољно знања о Албанији и албанској култури и тако 

даље. Ми ћемо бити комшије, ми смо принуђени да живимо на овом простору на 

коме се налазимо и сматрам да је то исто један од предуслова како би ова наша 

данашња решења или неко од њих могла како тако да заживе. Ето толико кратко, 

не бих да превише дужим. Хвала. 

 

Модератор: 

- Захваљујем асистенту Марковићу, а овиме би закључили данашњи округли сто, 

ако ми дозволите да кажем да, као представник Министарства правде, модератор, 

да смо веома задовољни оним што смо чули и видели, прихватићемо један део 

сугестија у погледу методологије рада, процесног приступа материји, наравно да 

ћемо озбиљно размотрити и све сугестије које су дате, нарочито од оних учесника 

који су били спремнији да дају своја мишљења о мериту данашње дискусије. Ово 

је први, као што сам рекао на почетку, у низу округлих столова а све оно што смо 

данас изговорили је снимљено али независно од тога, добар број нас, обзиром да 

смо сви правници у крајњој линији се можда боље изражава писмено него усмено 

и ми остајемо отворени за писмене прилоге не само непосредно иза овог округлог 



стола него уопште до завршетка овога унутрашњег дијалога који смо превели са 

наш унутрашњи разговор или унутрашња размена мишљења. Захваљујем. 

 

- Крај снимка - 


