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Зборник радова (тематски број часописа у оснивању „Дипломатија и без-
бедност“) под насловом „ГЕОПОЛИТИЧКИ И БЕЗБЕДНОСНИ АСПЕКТИ МО-
ГУЋИХ РЕШЕЊА СТАТУСА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ“ настао је као резултат
реализације два интерна научно-истраживачка пројекта Института за стратешке
студије Факултета за дипломатију и безбедност у Београду. Један пројекат се од-
носио на класично истраживање јавног мњења на узорку од 532 испитаника из
целе Србије и носи назив „Проблем Косова и Метохије и ставови јавног мњења о
његовом решавању“. Други пројекат под називом „Косово и Метохија ─ српска
стратегија“ се односио на истраживање методом за стратегијско предвиђање
„ДЕЛФИ“ на узорку од 17 експерата. 

Резултати оба истраживања су били основ за одржавање Округлог стола
под називом „Геополитички и безбедносни аспекти могућих решења статуса Ко-
сова и Метохије“, 19. фебруара 2018. године у Београду. Овај скуп је одржан по-
водом писма председника Републике Србије о отварању јавне расправе
„Унутрашњи дијалог о Косову и Метохији“, у организацији Факултета за дипло-
матију и безбедност и владине Радне групе за подршку вођењу унутрашњег
дијалога о Косову и Метохији.

Јавна дебата, политички иницирана покретањем тзв. „унутрашњег
дијалога“ по први пут уводи у јавни дискурс најважније питање у новијој српској
историји – косовско питање. Масовно укључење свих релевантних друштвених
структура у обиму који до сада никада није био присутан у политичком животу
Србије је, вероватно, последица и чињенице да је Косово битан део колективног
идентитета српског народа, према коме постоје и различите емоције и различити
односи, не само према прошлости и садашњости, него и у трагању за будућим ре-
шењима. Стога је овакав национални дијалог не само храбри искорак државне по-
литике, већ и начин да се дође до већинског консензуса у трагању за одрживим
решењем вековног проблема Србије. 

У тематском броју су у три тематске целине изложени научни и стручни
радови, саопштења и резултати истраживачких пројеката посвећених Косову и
Метохији – најважнијем државотворном питању Србије у њеној новијој историји.
Презентовани радови, саопштења и резултати истраживања су одраз ауторских
приступа и резултата добијених применом научне методологије. Они се крећу из-
међу два приступа – задржавању status quo стања и настојања да се нађе трајније
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решење постизањем таквог споразума у коме би Србија сачувала минимум држав-
них и националних интереса. Идеалног решења, по свој прилици нема, поготову
у условима обнове хладноратовске атмосфере у односима Запада и Русије и њи-
хове борбе на пост-југословенском простору за остваривање интересних сфера.
То сведочи да досадашње поруке, мишљења и идеје у оквиру оваквог националног
дијалога указују на сву комплексност и сложеност косовског питања. 

С обзиром на поларизацију у најширој јавности и присуство различитих
погледа и опција како се односити према овом питању у блиској будућности, из-
давач не сматра да је потребно „унифицирати“ изнете ставове, нити заузимати
вредносни суд о њима, са добром намером да се преко различитости дође до ве-
ћинског консензуса у даљем опредељивању државне политике. Чињеница да су
учесници овог скупа истакнути научни радници и бивши носиоци највиших
државних функција у блиској прошлости, даје нам за право да констатујемо да ће
идеје и поруке компетентних аутора бити од доприноса у креирању државне стра-
тегије у решавању овог питања. 

Главни и одговорни уредник 
Проф. др Андреја Савић
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Collection of papers (the thematic edition of the journal “Diplomacy and Secu-
rity” under the founding)  named  “GEOPOLITICAL AND SECURITY ASPECTS OF
POSSIBLE SOLUTIONS OF THE STATUS OF KOSOVO AND METOHIJA” was
the result of the two internal scientific research projects carried out by the Institute for
Strategic Studies  at the Faculty of Diplomacy and Security in Belgrade. One project is
related to classical public opinion survey on a sample of 532 respondents from all over
Serbia and is named “The problem of Kosovo and Metohija and attitudes of the public
opinion on its solution”. Another project entitled “Kosovo and Metohija – the Serbian
strategy” is related to research by the method of strategic prediction “DELFI” on a sam-
ple of 17 experts.

The results of both surveys were the basis for the round table under the name
“Geopolitical and Security Aspects of Possible Solutions of the Status of Kosovo and
Metohija”, held on 19th of February 2018 in Belgrade. This conference was held on the
occasion of the letter of the President of the Republic of Serbia at the opening of a public
hearing “Internal Dialogue on Kosovo and Metohija”, organized by the Faculty of
Diplomacy and Security and the Government Working Group for support of the internal
dialogue in Kosovo and Metohija.

Public debate, politically initiated by the so-called “Internal dialogue” inception,
for the first time brings into the public discourse the most important issue in the recent
Serbian history - the Kosovo issue. Mass involvement of all relevant social structures
to the extent that has never been present in political life in Serbia until now is probably
the result of the fact that Kosovo is an important part of the collective identity of the
Serbian people, in relation to which there are different emotions and different bonds,
not only within the past and the present, but also in the quest for future solutions. There-
fore, such a national dialogue is not only a brave step forward in the state policy, but
also a way to reach a majority consensus in the search for a sustainable solution of Ser-
bia's problem that  lasts for centuries.

In the thematic edition, the three thematic units contain exposed theoretical and
science review papers, views and results of research projects dedicated to Kosovo and
Metohija - the most important state issue of Serbia in its recent history.

Presented papers, views and research results are a reflection of the authors’ ap-
proaches and outcomes obtained using scientific methodology. They move between the
two approaches - keeping the status quo condition and trying to find a more lasting so-
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lution by reaching such an agreement by which Serbia would preserve minimum of its
state and national interests. The ideal solution, in all likelihood, does not exist, especially
in conditions of the Cold War atmosphere renewal in relations between the West and
Russia and their battle for the spheres of interest in the post-Yugoslav expanse. This
testifies that the current messages, opinions and ideas within such a national dialogue
point to the complexity and complicacy of the Kosovo issue.

Given the polarization in the broadest public and the presence of different views
and options on how to deal with this issue in the near future, the publisher does not con-
sider it necessary to “unify the expressed views, nor take a value judgment on them,
with the good intention of reaching a majority consensus over diversity in further defin-
ing state policy. The fact that the participants of this conference are prominent scientists
and former holders of the highest state functions in the near past, gives us the right to
conclude that the competent authors’ ideas and messages will contribute to creation of
a national strategy in solving this issue.

Editor in chief
Prof. Dr. Andreja Savić
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ТЕМАТСКИ ЗБОРНИК РАДОВА

ГЕОПОЛИТИЧКИ И 
БЕЗБЕДНОСНИ АСПЕКТИ 

МОГУЋИХ РЕШЕЊА СТАТУСА 
КОСОВА И МЕТОХИЈЕ





Т Е О Р И Ј С К И   И   С Т Р У Ч Н И   Р А Д О В И





Ненад Ђорђевић
Факултет за дипломатију и безбедност, Београд

МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА О 
РАСПАДУ ЈУГОСЛАВИЈЕ И КОНАЧНО 
РЕШАВАЊЕ КОСОВСКОГ ПРОБЛЕМА

Сажетак

Рад се бави једном од могућих опција у коначном решавању косовског про-
блема – међународном конференцијом о распаду Југославије, која би била цело-
витог карактера и која би решила не само питање статуса Косова и Метохије, него
и питање граничних демаркација свих постјугословенских држава у региону За-
падног Балкана. Питање граница и питање сукцесије, нарочито имовинска, фи-
нансијска и привредна разграничења, још увек оптерећују постјугословенски
простор, а проблеми са којима је суочена Србија на Косову и Метохији не могу се
схватити, а ни решити ван целине дезинтеграционих процеса који су захватили
просторе бивше Југославије у последњој декади 20. века. 

Кратком историјском ретроспективом, аутор долази до констатације да је
Србија кроз један перфидни геополитички инжењеринг преведена у статус пора-
жене силе, уз закључак да би, са становишта српских државних и националних
интереса ослоњених на фундаменталне норме међународног права, Мировна кон-
ференција била најрационалнији и најцеловитији начин решавања проблема
бивше Југославије и КиМ посебно. Тако би на најбржи и најједноставнији начин
били створени предуслови за трајан мир на Балканском полуострву и могућност
бржег учлањења Србије у ЕУ.

Кључне речи: Мировна конференција, граница, сукцесија, статус, међународно
право, Југославија, Србија, Косово и Метохија.
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nenad Đorđević16

INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
THE DISINTEGRATION OF YUGOSLAVIA AND 

THE FINAL SOLUTION OF THE KOSOVO PROBLEM

Abstract

The paper deals with one of the possible options in the final solution of the
Kosovo problem - an international conference on the breakup of Yugoslavia, which
would be of a comprehensive character and which would solve not only the issue of the
status of Kosovo and Metohija, but also the issue of border demarcations of all post-
Yugoslav states in the Western Balkans region. The issue of borders and the issue of
succession, especially property, financial and economic demarcation, are still burdening
the post-Yugoslav expanse, and the problems that Serbia faces in Kosovo and Metohija
cannot be understood and resolved out of the comprehensive context of the disintegra-
tion processes that affected the former Yugoslavia expanse in the last decade of the 20th
century.

With the brief historical retrospective, the author states that Serbia through a
perfidious geopolitical engineering has been assigned the status of a defeated force,
concluding that, from a standpoint of Serbian state and national interests relying on the
fundamental norms of international law, the Peace Conference would be the most ra-
tional and most integral way of solving the problem of the former Yugoslavia and KiM
in particular. Thus, the preconditions for lasting peace on the Balkan Peninsula and the
possibility of faster membership of Serbia in the EU would be created in the fastest and
simplest way.

Key words: Peace Conference, border, succession, status, International Law, Yu-
goslavia, Serbia, Kosovo and Metohija.

___________________
16 Prof. Dr. Nenad Đorđević, Dean of the Faculty of Diplomacy and Security, Belgrade, 
nenad.djordjevic@fdb.edu.rs
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Данијела Бјеља
Факултет за дипломатију и безбедност, Београд

ИНТЕГРАЛНИ ПРИСТУП РЕШАВАЊУ
КОСОВСКО-МЕТОХИЈСКЕ КРИЗЕ

Сажетак

Косовско-метохијска криза већ више деценија, па и векова, оптерећује
Србију на различите начине. Било је неколико покушаја да се проблеми превазиђу,
али без већег успеха, јер се после извесног побољшања криза опет заоштравала.
Овај период српско-албaнских односа такође карактеришу изразито супротстав-
љени интереси, при чему Србија настоји да легитимно очува свој територијални
интегритет, а Албанци желе да добију верификацију самопроглашене незаконите
независности. Међународни фактори су исто тако подељени. Проблем за наше ру-
ководство и народ је заиста тежак и добро је да се у покушајима његовог разре-
шења ангажује што више националног потенцијала. Због тога дијалог, или боље
речено, јавна дебата о косовско-метохијској кризи, представља позитивну и ква-
литативно нову појаву у политичкој пракси Републике Србије. Факултет за дип-
ломатију и безбедност, ослонцем на научно-наставну проблематику којом се бави,
приступио је јавној дебати, у најбољој намери да помогне у решавању овог про-
блема. Из досадашње јавне дебате, као и из нашег истраживања, види се да постоје
различити приступи овом проблему, што је било и очекивано. Чини се да би, у
том контексту, било оправдано и потребно да се размотри и „ИНТЕГРАЛНИ ПРИ-
СТУП РЕШАВАЊУ КОСОВСКО-МЕТОХИЈСКЕ КРИЗЕ“, кроз следеће целине:
(1) Полазне основе за решавање косовско-метохијске кризе; (2) Варијанте реша-
вања косовско-метохијске кризе; (3) Елементи интегралног приступа у решавању
косовско-метохијске кризе; и (4) Закључна разматрања.

Кључне речи: Косово и Метохија, криза, полазне основе, варијанте решавања
кризе, интегрални приступ, територијални интегритет.
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Branko Krga25

danijela Bjelja26

INTEGRAL ACCESS TO THE SETTLEMENT OF THE 
KOSOVO-METOHIAN CRISIS

Abstract

The Kosovo-Metohian crisis has been burdening Serbia in various ways for
decades, even centuries. There have been several attempts to overcome the problems,
but without much success, because after some improvement, the crisis has again aggra-
vated. This period of Serbian-Albanian relations is also characterized by extremely con-
flicting interests, with Serbia striving to legitimately preserve its territorial integrity,
and Albanians who want to obtain verification of self-proclaimed unlawful independ-
ence. International factors are also divided. The problem for our leadership and the peo-
ple is really difficult and it is good that in the attempts of its solution, as much of national
potential as possible is engaged. Therefore, the dialogue, or rather, the public debate
about the Kosovo-Metohian crisis, represents a positive and qualitatively new phenom-
enon in the political practice of the Republic of Serbia. The Faculty of Diplomacy and
Security, based on the scientific and academic issues it deals with, has publicly debated,
with the best intention to help solve this problem. From previous public debates, as well
as from our research, it can be seen that there are different approaches to this problem,
which was expected. It seems that, in this context, it would be justified and necessary
to consider the “INTEGRAL ACCESS TO THE SETTLEMENT OF THE KOSOVO-
METOHIAN CRISIS”  through the following parts: (1) The starting points for resolving
the Kosovo-Metohian crisis; (2) Variants of the resolution of the Kosovo- Metohian cri-
sis; (3) Elements of integral approach in solving the Kosovо-Metohian crisis; and (4)
Final considerations.

Key words: Kosovo and Metohija, crisis, starting points, variants of crisis resolution,
integral approach, territorial integrity

___________________
25 Prof. Dr. Branko Krga, General - Colonel in retirement, associate professor at the Faculty of Diplomacy
and Security, branko.krga@fdb.edu.rs
26 Doc. Dr. Danijela Bjelja, Faculty of Diplomacy and Security, danijela.martic@yahoo.com
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Душан Пророковић
Институт за међународну политику и привреду, Београд

УНУТРАШЊИ ДИЈАЛОГ О КОСОВУ: 
ДЕСЕТ ОБЈАШЊЕЊА И ДЕСЕТ ПРЕДЛОГА

Сажетак

Током 2017. године почео је „нови круг“ реактуализације „косовског пи-
тања“ и својеврсног убеђивања јавности да је неопходно чинити даље уступке
према косовско-метохијским Албанцима од стране званичног Београда. Овакви
ставови су, најчешће, и од стране бројних иностраних званичника и од стране
појединих српских политичара правдани потребом да се убрзају „интеграције
Србије у ЕУ“. Отприлике, то је разрада такозваног Ишингеровог плана из 2007.
године. Насупрот овим тврдњама, анализа текућих трендова у међународним од-
носима кроз призму не само националне безбедности и националних интереса,
већ и регионалну безбедносну динамику, као и сагледавање „косовског питања“
из угла реалистичке школе мишљења, говори нам како Србија мора прекинути са
једностраним уступцима и водити комплексну политику која изискује потпуно од-
бацивање Ишингеровог плана. Рад се састоји из четири дела. У првом је описана
потреба да се отвори такозвани „унутрашњи дијалог“ и направљен је критички
осврт на тај процес. У другом делу је образложено десет аргумената у прилог од-
бијања Ишингеровог плана, док је трећи део посвећен изношењу десет предлога
како дефинисати нову „косовску политику“ Владе Републике Србије. Четврти део
представљају закључна разматрања.

Кључне речи: Косово, Србија, унутрашњи дијалог, Ишингеров план, ЕУ
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dušan Proroković41

INTERNAL DIALOGUE ON KOSOVO: 
TEN EXPLANATIONS AND TEN PROPOSALS

Abstract

During 2017, a “new round” of re-activation of the “Kosovo issue” and a kind
of conviction to the public that it is necessary to make further concessions to the Alba-
nians from Kosovo and Metohija by the official Belgrade, were initiated. These views
are, most often, and by numerous foreign officials, as well as by some Serbian politi-
cians, justified by the need to speed up “Serbia's EU integration”. This is roughly the
development of the so-called Ischinger Plan from 2007. Contrary to these statements,
the analysis of current trends in international relations through the prism of not only na-
tional security and national interests, but also regional security dynamics, as well as the
examination of the “Kosovo issue” from the point of view of the realistic school of
thought tells us that Serbia must break with unilateral concessions and lead a complex
policy that requires a complete rejection of the Ischinger Plan.

The paper consists of four parts. The first one describes the need to open the so-
called “internal dialogue” and includes a critical review of this process. The second part
explains ten arguments in favor of rejecting the Ischinger Plan, while the third part is
dedicated to exposing ten proposals on how to define the new “Kosovo policy” of the
Government of the Republic of Serbia. The fourth part includes final considerations.

Key words: Kosovo, Serbia, internal dialogue, Ischinger plan, EU

___________________
41 Dr. Dušan Proroković, Scientific Researcher at the Institute for International Politics and Economy,
prorokovic@yahoo.co.uk
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КОСОВО И МЕТОХИЈА - СРПСКЕ ОПЦИЈЕ

Сажетак

Аутор у раду указује на најважније појаве у другој половини XX и првим
деценијама XXI вијека, које су довеле до тешке преговарачке позиције Србије у
односу на коначно рјешење статуса њене јужне покрајине Косова и Метохије. Ана-
лиза ставља посебан акценат на геополитичке аспекте међународних односа у
којима се налазила Србија у својој савременој историји, са посебним освртом на
векторе кључних сила које су утицале на друштвене токове. Циљ рада је да се при-
ближи најоптималнијој одлуци коју треба да донесе државно руководство Србије,
изложено снажном притиску међународне заједнице у односу на будућност јужне
покрајине Србије. Основни недостатак јавности понуђених опција јесте тај што
оне одражавају начело једностраности, кроз жељу неких аутора да пишу у складу
са интересом једног центра моћи који најчешће финансира истраживање, као и
аутоцензура којом аутори за себе покушавају да изборе добру позицију код вла-
дајућег естаблишмента. Коришћене су општенаучне, као и основне аналитичке и
синтетичке методе научног мишљења и закључивања. Закључак даје спектар мо-
гућих решења, од најповољнијег до најнеповољнијег по територијални интегритет
и суверенитет државе Србије.

Кључне ријечи: геополитика, територија, суверенитет, демографија, јавни дуг. 
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aleksandar aleksić75

KOSOVO AND METOHIJA - SERBIAN OPTIONS

Abstract

The author in the paper points out the most important phenomena in the second
half of the XX and the first decades of the XXI century, which led to the difficult nego-
tiating position of Serbia in relation to the final solution of the status of its southern
province of Kosovo and Metohija. The analysis puts a special emphasis on the geopo-
litical aspects of international relations in which Serbia found itself in its contemporary
history, with a special focus on key forces vectors that have influenced social trends.
The aim of the paper is to approximate the most optimal decision to be taken by the
state leadership of Serbia, exposed to the strong pressure of the international community
regarding the future of the southern province of Serbia. The fundamental disadvantage
of the publicly offered options is that they reflect the principle of one-sidedness through
the desire of some authors to write in accordance with the interest of one center of power
that most often finances research, as well as self-censorship by which authors attempt
to obtain a good position for themselves in the ruling establishment. The general scien-
tific, as well as elementary analytical and synthetic methods of scientific thinking and
conclusions were applied.

The conclusion provides a range of possible solutions, from the most favorable
to the most unfavorable to the territorial integrity and sovereignty of the state of Serbia.

Key words: geopolitics, territory, sovereignty, demography, public debt.

___________________
75 Graduate Engineer Aleksandar Aleksić, President of the Council of the Faculty of Diplomacy and Se-
curity, aleksic.aleksandar@gmail.com
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ГЕНЕЗА И РАЗВОЈ 
КОНФЛИКТА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

Сажетак

У раду се разматрају четири решења за Космет. Једно од решења је војна
опција. Војне опције су, најблаже речено, крајња мера. Спровеле би се у ситуацији
војног наметања ауторитета НАТО-а, или у случају напада косовских војних снага
против Срба на Космету.

Друго решење је одлагано решавање, односно замрзнути сукоб попут онога
Грчке и Турске око Кипра. Ова ситуација има добре и лоше стране. У прилог
Србији би била промена односа снага у међународној заједници и јачање утицаја
српских пријатеља, пре свега Русије и Кине. Лоша страна ове опције су даљи при-
тисци САД. Треће решење је даљи наставак процеса преговарања у Бриселу, који
би могли значити неку врсту признања тзв. Републике Косово. Ток преговора би
могао уврстити и питање поделе тзв. Косова и дискусије око севера Косова, као и
положај енклава. У садашњем тренутку једно од решења је и наставак међусобног
дијалога Србије и тзв. Косова, без посредника, као и међусобног дијалога унутар
Србије.

Кључне речи: Међусобни дијалог, решење сукоба, покрајина, Космет, Република
Србија, Бриселски споразуми.

УВОД

Косово и Метохија представљају историјско, верско и духовно средиште
српске државе. Ова област Србији је припојена још за време династије Немањића
1202. године. Ту је формирана краљевина Рашка са својим престоним градом
Расом. У граду Пећи је Српска православна црква успоставила своју патријара-
шију 1346, да би од 1557-1776. били подигнути манастири изузетне културне вред-
ности. За Албанце Косово је средиште једне целине која је обухватала данашњу
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vladimir vugdelić86

GENESIS AND DEVELOPMENT OF 
CONFLICT IN KOSOVO AND METOHIJA

Abstract

The paper deals with four solutions for Kosmet. One of the solutions is a military
option. Military options are, euphemistically spoken, extreme measures. They would
be conducted in a situation of military imposing of NATO authority, or in the case of an
attack by Kosovo military forces against Serbs in Kosmet. The second solution is de-
layed solution, or frozen conflict like that one between Greece and Turkey over Cyprus.
This situation has good and bad sides. A change in the balance of the forces in the in-
ternational community and the strengthening of the influence of Serbian friends, pri-
marily Russia and China, would be in favor of Serbia. The weak side of this option is
further pressure by the United States. The third solution is a further continuation of the
negotiation process in Brussels, which could mean some sort of recognition of the so-
called Republic of Kosovo. The course of negotiations could include the issue of the
division of the so-called Kosovo and the discussions on northern Kosovo, as well as
the situation of the enclaves. At the present moment, one of the solutions is the contin-
uation of the mutual dialogue of Serbia and so-called Kosovo, without intermediaries,
as well as mutual dialogue within Serbia.

Key words: mutual dialogue, conflict resolution, provinces, Kosmet, Republic of Ser-
bia, Brussels agreements.
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ГЕНЕЗА КОСОВСКОГ ОТЦЕПЉЕЊА 1944-1990. ГОДИНЕ

Сажетак

Проблем Косова фактички постоји од 1944, када комунистичко руководство
почиње његово издвајање кроз аутономију из већ осакаћене Србије и српског на-
рода. Даље се то урушава припајањем делова тзв. Централне Србије и правно-
државним ингеренцијама Косова уместо аутономије, посебно Уставом из 1974.
Српско руководство марта 1989. поништава државне ингеренције Косова, али тада
долази до распада Југославије, сепаратистичких тенденција на Косову, које су кул-
минирале интервенцијом НАТО 1999. године и насилним издвајањем Косова из
Србије, са још увек нејасним последицама тог питања.

Кључне речи: Косово, Југославија, Србија, Метохија, 1944, 1990, КПЈ, СКЈ, ауто-
номија, сепаратизам, федерација.

Косово је као српски ентитет поново присаједињено Србији Балканским
ратом 1912. године. Поставило се тада питање уређења Косова; да ли аутоматски
укључити Косово у уставноправни систем Србије или владати посебним законима
на територији Јужне и Старе Србије. „Проблем устројства нових крајева подвукао
се под скуп свих основних државним поставки, отварајући могућност њиховог
преиспитивања.“87 Међутим, избијање Другог балканског рата 1913. и убрзо Ве-
ликог рата 1914-1918. одложили су проблем Косова.

У периоду Краљевине СХС, Косово није имало никакве политичке и кул-
турне самосталности, већ је било у административној управи на основу Видовдан-
ског устава из 1921. године. Политичка странка Ђемијет са својих осам посланика
помогла је да се донесе Видовдански устав. Касније је Косово у Краљевини Југо-
славији на основу Октроисаног устава из 1931. године било подељено на бановине,
а од споразума Цветковић-Мачек августа 1939. године припало је у целости српској
___________________
87 Дубравка Стојановић, Искушавање начела, Timit Book, Београд 1994, стр. 84.

89

УДК 327.7/.8(497.115)
327::911.3(497.115)
94(497.115)
Прегледни рад

Дипломатија и безбедност
Број 1/2018.

Година I, vol. 1
стр. 89-97.



Branko nadoveza103

GENESIS OF KOSOVO SECESSION 1944-1990

Abstract

The problem of Kosovo has been in fact in existence since 1944, when the com-
munist leaders began to isolate it through autonomy from already dismayed Serbia and
the Serbian people. Further, this is disrupted by the merging of the parts of so-called
Central Serbia and by legal state powers of Kosovo instead of autonomy, in particular
in the 1974 Constitution. The Serbian leadership repealed Kosovo's state powers in
March 1989, but then the breakup of Yugoslavia happened, as well as the separatist ten-
dencies in Kosovo, which culminated in NATO intervention in 1999 and the violent
separation of Kosovo from Serbia with the still unclear consequences of this issue.

Key words: Kosovo, Yugoslavia, Serbia, Metohija, 1944, 1990, KPJ, SKJ, autonomy,
separatism, federation.
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УГРОЖЕНОСТ ЕНЕРГЕТСКЕ БЕЗБЕДНОСТИ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У КОНТЕКСТУ ПРИСВАЈАЊА 
ЕНЕРГЕТСКИХ РЕСУРСА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

Сажетак

У раду се полази од тезе да је узурпацијом и присвајањем енергетских и
минералних потенцијала на Косову и Метохији озбиљно угрожена енергетска без-
бедност Републике Србије и њена геоенергетска позиција на Западном Балкану.

После Другог светског рата, педесетих година прошлог века, отварањем
површинских копова угља, стратегија енергетског привредног развоја Југославије
и Србије базирала се на експанзији Косовског, Колубарског и Костолачког угљеног
басена, с обзиром да је лигнит био и остао најважнији домаћи енергент. Од укуп-
них резерви угља Републике Србије, 76 одсто се налази на Косовско-метохијском
басену, 14 одсто на Колубарском басену и 3,3 одсто на Костолачком басену. Мање
количине, око три процента резерви угља обухватају Сјенички и Ковински басен.

Своју дугорочну енергетску безбедност Србија је постизала одржавањем
постојећих и отварањем  нових копова из чијег се угља у термоелектранама про-
изводило око 60 одсто електричне енергије потребне за привреду и домаћинства,
а остатак из хидроелектрана и осталих извора.

Агресијом на СР Југославију, САД и НАТО, противно међународном праву
омогућили су насилно отцепљење Косова и Метохије од Републике Србије, упркос
Резолуцији Савета безбедности УН 1244 која јој је гарантовала суверенитет земље.
Од 9. јуна 1999. године Србија је изгубила суверену надлежност и право управ-
љања над Косовско-метохијским басеном, као и другим минералним и природним
ресурсима, што је довело до далекосежних негативних последица по енергетску
и националну безбедност Србије.

Кључне речи: Косово и Метохија, Косовски басен, ресурси, лигнит, енергетска
безбедност, енергетска политика, сувереност.
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milorad Đoković137

ENDANGERMENT OF ENERGY SECURITY OF THE 
REPUBLIC OF SERBIA IN THE CONTEXT OF ENERGY 

RESOURCES USURPATION IN KOSOVO AND METOHIJA

Abstract

The paper starts from the thesis that the energy security of the Republic of Serbia
and its geo-energy position in the Western Balkans is seriously endangered by the
usurpation and appropriation of energy and mineral potentials in Kosovo and Metohija.
After World War II, in the fifties of the last century, with the opening of coal mines, the
strategy of energy and economic development of Yugoslavia and Serbia, was based on
the expansion of the Kosovo, Kolubara and Kostolac coal basins, since lignite was and
remains the most important domestic energy source. Of the total coal reserves of the Re-
public of Serbia, 76 percent are located in the Kosovo-Metohija basin, 14 percent in the
Kolubara basin and 3.3 percent in the Kostolac basin. Smaller quantities, about three per-
cent of coal reserves cover the Sjenica and Kovin Basin. Serbia has achieved its long-
term energy security by maintaining existing and opening new mines whose coal produced
in thermal power plants about 60 percent of the electricity needed for economy and house-
holds, and the rest was obtained from hydroelectric power plants and other sources.

By aggression against FR Yugoslavia, the United States and NATO, contrary to
international law, allowed the forcible secession of Kosovo and Metohia from the Re-
public of Serbia, despite the UN Security Council Resolution 1244 that guaranteed its
sovereignty. Since June 9, 1999, Serbia has lost the sovereign authority and right to man-
age the Kosovo-Metohija basin, as well as other mineral and natural resources, which
led to far-reaching negative consequences for Serbia's energy and national security.

Key words: Kosovo and Metohija, Kosovo basin, resources, lignite, energy security,
energy policy, sovereignty.

___________________
137 Doc. Dr. Milorad Đoković, associate of the Institute for Strategic Studies at the Faculty of Diplomacy
and Security, exitla@yahoo.com
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Андреја Савић
Факултет за дипломатију и безбедност, Београд

ЈАВНИ ДИСКУРС О НАЦИОНАЛНОМ ДИЈАЛОГУ О 
КОСОВУ И МЕТОХИЈИ: ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ У ТРАГАЊУ ЗА

ОДРЖИВИМ РЕШЕЊЕМ

Сажетак

Од почетка југословенске кризе многа решења за Косово, као најважнијег
питања у новијој историји Србије, око којег постоје дијаметрално супротни ста-
вови различитих фактора у друштву, била су у оптицају. С обзиром да је реч о ком-
плексном питању, са изразитим политичким набојем који се рефлектује
поларизацијом у српском друштву, рад се заснива на мултидисциплинарном при-
ступу, из угла различитих научних области. У њему су презентоване идеје које су
изнете у досадашњем току „унутрашњег дијалога“, при чему је направљена ана-
лиза аргумената који иду у прилог, или су против понуђених решења. У уводу је
дат приказ досадашњих преговора Београда и Приштине на основу „Бриселског
споразума“. У првом делу су разматране импликације од утицаја на ток преговора
и налажења одрживог решења  (различити аспекти „косовског питања“ - исто-
ријски, правни, економски, геополитички и безбедносни). Други део се бави
идејама о решавању у оквиру српског корпуса и пре покретања ,,унутрашњег
дијалога“, а посебно током његовог одвијања. Трећи део разрађује моделе из ме-
ђународне праксе који могу утицати на решење о статусу, четврти се бави алтер-
нативама - варијантама решавања статуса КиМ са аргументима pro и contra, а у
Закључку се резимирају основни ставови који одражавају већински консензус. 

Кључне речи: Србија, Косово, Косово и Метохија – КиМ, „унутрашњи дијалог“,
„Бриселски споразум“, алтернативе, модел две Немачке, „замрзнути конфликт“,
„нормализација без признања“, модел поделе Косова, међународна конференција. 
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andreja savić159

PUBLIC DISCOURSE ON NATIONAL DIALOGUE ON 
KOSOVO AND METOHIJA: INITIAL ASSUMPTIONS IN A 

SEARCH FOR SUSTAINABLE SOLUTION

Abstract

Since the beginning of the Yugoslav crisis, many solutions for Kosovo, as the
most important issue in the recent history of Serbia, around which there are diametrically
opposed views of various factors in society, were in circulation. Given that this is a com-
plex issue, with an explicit political charge reflected by polarization in Serbian society,
the work is based on a multidisciplinary approach, from the perspective of various sci-
entific fields. The ideas expressed in the current “internal dialogue“ are presented in it,
with an analysis of the arguments that are in favor or opposed to the offered solutions.

The introduction gives an overview of the previous negotiations between Bel-
grade and Priština based on the “Brussels Agreement“.

In the first part, the implications with the impact on the course of negotiations
and finding a sustainable solution are considered (different aspects of the “Kosovo issue“
- historical, legal, economic, geopolitical and security). The second part deals with the
idea of resolving it within the Serbian Corps and before starting the “internal dialogue“,
and especially during its unfolding. The third part elaborates models from international
practice that can influence the status solution, the fourth deals with alternatives - the
variants of KiM status solution with pros and cons arguments, and the Conclusion sum-
marizes the basic attitudes that reflect the majority consensus.

Key words: Serbia, Kosovo, Kosovo and Metohija - KiM, “Internal Dialogue“, “Brus-
sels Agreement“, alternative, two-Germany model, “frozen conflict“, “normalization
without recognition“, model of Kosovo division, international conference.

___________________
159 Prof. Dr. Andreja Savić, full professor at the Faculty of Diplomacy and Security and Director of the
Institute for Strategic Studies at this faculty, andreja.savic@fdb.edu.rs
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Катарина Милошевић
Филозофски факултет, Универзитет у Приштини са 

привременим седиштем у Косовској Митровици
Михајло Манић

Факултет за дипломатију и безбедност, Београд

КВАЛИТЕТ ПОЛИТИЧКОГ КОМУНИЦИРАЊА И ЊЕГОВ
УТИЦАЈ НА ПАРТИЦИПАЦИЈУ СТУДЕНАТА У ЈАВНОМ
ПОЛИТИЧКОМ ЖИВОТУ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ160

Сажетак

Рад је посвећен теоријској анализи: улоге актера политичког комуницирања
(политичари, медији и грађани161), емпиријској анализи: степена развијености по-
литичке партиципације на локалном нивоу у Косовској Митровици, утицају актера
политичког комуницирања на партиципацију грађана на локалном нивоу (на основу
ставова студената о томе), као и анализи ставова студената о квалитету размене по-
литичких садржаја, повратности информација и договора на релацији политичари-
медији-грађани (у циљу утврђивања евенуталне зависности између квалитета
политичког комуницирања162 и степена развијености политичке партиципације).

Кључне речи: комуницирање, политичко комуницирање, актери политичког ко-
муницирања, политичка партиципација.
___________________
160 Резултати рада објављени у: „Квалитет политичког комуницирања и његов утицај на партиципа-
цију студената у јавном политичком животу у Косовској Митровици“, Културно наслеђе Косова и
Метохије. Историјске тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности, у У. Шуваковић
(гл. и одг. ур.), Београд и Косовска Митровица: Канцеларија за Косово и Метохију Владе Републике
Србије, Универзитет у Приштини и Филозофски факултет у Приштини, стр. 23-43. 
161 Према Мирољубу Радојковићу, политичко комуницирање настаје у напонском пољу између власти
и политичке јавности, односно између политичког поља и цивилног сектора друштва. У процесу по-
литичког комуницирања увек учествују три стране: актери власти, медији и грађани, односно поли-
тичка јавност. По овом аутору, највећи део видљиве, делотворне политичке комуникације тече унапред
датим каналима и уз помоћ, тј. радом посебних друштвених институција које су намењене јавном и
масовном комуницирању - медијима масовног комуницирања. Зоран Славујевић такође сматра да по-
литичко комуницирање чине процеси размене различитих политичких садржаја у троуглу: власт-ме-
дији-јавно мнење, односно између три групе актера: политичара, новинара и грађана.
162 Под политичким комуницирањем, на основу полазишта М. Радојковића, подразумевамо: размену
политичких садржаја, повратност информација и договор на релацији политичари-медији-грађани.
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Katarina milošević173

mihajlo manić174

QUALITY OF POLITICAL COMMUNICATION AND 
ITS IMPACT ON PARTICIPATION OF STUDENTS IN 

PUBLIC POLITICAL LIFE IN KOSOVSKA MITROVICA

Abstract

The paper  is dedicated to theoretical analysis: of the role of political communi-
cation actors (politicians, media and citizens), to empirical analysis: of the degree of
development of political participation at the local level in Kosovska Mitrovica, the im-
pact of political communication actors on the participation of citizens at the local level
(based on students' attitudes), as well as to the analysis of students’ attitudes about the
quality of the exchange of political content, the return of information and the agreements
within the relation politicians-media-citizens (in order to determine the possible de-
pendence between the quality of political communication and the degree of development
of political participation).

Key words: communication, political communication, political communication actors,
political participation.

___________________
173 Katarina Milošević, PhD candidate, Faculty of Philosophy, University of Prishtina with temporary
headquarters in Kosovska Mitrovica, Department of Sociology.
174 Prof. dr Mihajlo Manić, associate professor at the Faculty of Diplomacy and Security, 
mamihajlo@yahoo.com.
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Станко Дебељаковић
Центар за међународне односе и културну сарадњу, Београд

ПРОБЛЕМ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ И СТАВОВИ ЈАВНОГ 
МЊЕЊА О НАЧИНУ ЊЕГOВОГ РЕШАВАЊА

Сажетак

У првом делу рада проблем Косова и Метохије је обрађен кроз три питања:
Генеза проблема, Решавање проблема КиМ и Отварање нових проблема или шанса
за напредак и развој Србије. Иако деценијама заузима значајан простор у јавној и
политичкој сфери Србије, мишљење грађана о његовом решавању често изостаје,
или није довољно видљиво. Други део рада се односи на јавно мњење и има за
циљ да се стекне увид у становиште испитаника по питањима која се односе на
решавање проблема Косова и Метохије. Анкетно истраживање у форми online
упитника послужило је за прикупљање одговора испитаника. Узорак је сачињен
од 532 испитаника из целе Србије. Статистичком обрадом података добијени су
резултати истраживања: испитаници су у великој мери заинтересовани за прона-
лажење адекватног решења за статус Косова и Метохије, али углавном не верују
да се такво решење и може пронаћи. Предност дају замрзнутом конфликту, док се
не створе повољнији услови за Србију у међународним односима, а најзначајнији
фактор за тренутно стање у коме се Србија налази по питању Косова и Метохију
је интерес великих сила. Највредније што Србија треба да сачува на Косову и Ме-
тохији по сваку цену су српски народ, културно-историјско благо и верски објекти.

Кључне речи: Косово и Метохија, КиМ, проблем, приступ, решење, статус, јавно
мњење. 
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Branko velov197

stanko debeljaković198

THE PROBLEM OF KOSOVO AND METOHIJA AND 
THE VIEWS OF PUBLIC OPINION ON THE MODE OF ITS SOLUTION

Abstract

In the first part of the paper, the problem of Kosovo and Metohija has been elab-
orated through three issues: The Genesis of the Problem, Solving the Problems of KiM
and Opening New Problems or the Chance for the progress and development of Serbia.
Although it has occupied a considerable place in the public and political spheres of Ser-
bia for decades, the citizens' opinion on its resolution is often absent or insufficiently
visible. The second part of the paper refers to public opinion and aims to gain insight
into the views of the respondents on issues related to resolving the problems of Kosovo
and Metohija. Survey in the form of online questionnaires was conducted to collect re-
spondents' answers. The sample was made up of 532 respondents from all over Serbia.
Statistical data processing obtained the results of the survey: respondents are interested
in finding an adequate solution for the status of Kosovo and Metohija to a large degree,
but mostly do not believe that such a solution can be found. They give priority to a
frozen conflict until more favorable conditions for Serbia in international relations are
created, and the most important factor for the current state of Serbia in regard to Kosovo
and Metohija is the interest of great powers. The most valuable thing that Serbia should
preserve at all costs is the Serbian people in Kosovo and Metohija, cultural and historical
treasures and religious facilities.

Key words: Kosovo and Metohija, KiM, problem, approach, solution, status, public
opinion.
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197 MA Branko Velov, Secretary of the Institute for Strategic Studies at the Faculty of Diplomacy and
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198 Stanko Debeljaković, politologist, President of the Center for International Relations and Cultural
Cooperation, stanko38192@gmail.com
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С А О П Ш Т Е Њ А



Владислав Јовановић
Министар иностраних послова СР Југославије (1994 – 1998)

Почаствован сам позивом за учешће на Округлом столу и потрудићу се да
будем што јаснији и директнији, јер само тако можемо да утврдимо пуну истину
о томе где се, по питању Косова и Метохије, налазимо, са чим се сусрећемо и куда
нам ваља тражити излаз из ове тешке ситуације. 

Прво, хтео бих да подсетим на један историјски документ који није уопште
помињан, нити коришћен до сада, а то је: после политичких промена 5. октобра
2000. године, генерални секретар УН је послао писмо нашој новој власти у којем
тражи да се наша молба за поновни пријем у УН напише у духу тог писма. То
писмо је писала ,,америчка рука”, Ричард Холбрук, генерални секретар УН Кофи
Анан је само то преписао и послао нашим властима. Ја не знам да ли је наша нова
власт тада то писмо користила приликом тражења пријема; претпостављам да
јесте. Оно што је важно у том писму јесте да нас подсећају на налаз и закључак
Бадинтерове комисије да је бивша Југославија престала да постоји и да се позивају
све републике да у својим тадашњим, раније авнојевским границама затраже
пријем у светску организацију. То се десило годину и по после завршетка агресије
на СРЈ. Не разумем зашто се чињеница да је писмо настано са америчким знањем
и учешћем не користи са наше званичне стране. За подсећање свих, ми смо и после
те агресије признати у оквиру наших пређашњих граница, па је чак изражен зва-
ничан став и очекивање Светске организације да молбу напишемо уважавајући те
чињенице. Вероватно се то налази у архивама и препоручујем да се тај моменат
више користи у нашој политичкој комуникацији, нарочито са УН, Америком и
другим великим силама. 

Друго питање које нас спутава све време, ево већ 17-18 година, јесте то
што је наша ,,несрећна” нова власт у поданичком маниру пропустила да каже да
ми желимо да будемо чланица ЕУ, јер је природно за једну европску земљу да иде
тамо. Али то желимо да чинимо под истим условима под којима су примљене и
друге земље чланице. То значи са њиховим границама дефинисаним њиховим
Уставом. То није учињено, него је остављена празнина и та празнина се користи
против нас до дана данашњег, укључујући и Бриселске разговоре. Имали смо пре
неки дан изјаву немачког министра који је до сад најбруталније рекао: ,,ви прво
морате да потпишете тај споразум са Косовом, то значи да га признате, а онда да
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Живадин Јовановић
Београдскi форум за свет равноправних, 

Министар иностраних послова СР Југославије (1998 – 2000)

Полазећи од теме, најпре бих изнео неколико теза које ми се чине приклад-
ним. Немам предлог за коначно решење. Сматрам да ово време и формат прего-
вора нису повољни за праведно и одрживо решење.

Моја прва и најважнија теза је да већ постоји општеобавезујући правни до-
куменат најшире основе и највишег ранга у систему међународног права. То је
Резолуција СБ УН 1244. Дијалог и преговори треба да полазе од уважавања и до-
следне примене тог документа који је резултат најширег консензуса најмоћнијих
држава света и светске заједнице. Резолуција СБ 1244 треба да буде основа и оквир
свих преговора. Решење о статусу, када буде могуће, не може бити изван система
ОУН, нити насупрот одлуци СБ УН.

Из система УН проистекли су и неки други документи, али су они савето-
давног карактера, без обавезујуће правне снаге. Како је до тих других докумената
дошло, ко је одговоран за то што не одговарају интересима Србије, свакако је
важно и интересантно за анализу, али за праксу само утолико да не бисмо данас
и убудуће чинили сличне или веће грешке. Вероватно има фактора чијим интере-
сима не одговара наше позивање на Резолуцију 1244 и Устав Србије, који то желе
или чак и одбијају. То се може схватити, јер не одговара њиховим интересима.
Што се Србије тиче, она не би смела да одустаје од позивања на та документа, јер
је однос према њима принципијелна ствар.  

Друга теза: најважнији параметар је Устав Републике Србије. Очекује се
да га сви поштујемо, а одговорност за то расте са положајем свакога од нас у
друштву. Устав обавезује преговараче који не би требало да прихватају било шта,
па ни политичке документе, рачунајући да ће уставне промене то касније апсол-
вирати. То како се односимо према Уставу јесте мера озбиљности државе. Тај
однос је, нажалост, на моменте бивао недопустиво лежеран и неодговоран. Србија
се није одрекла, нити ће се одрећи резолуције СБ 1244 и свог Устава.

Трећа теза: ,,погодба“ - Косово и Метохија (право и интереси) за чланство
у ЕУ није прихватљива, јер се ради о вредностима које нису упоредиве.

Четврта, гаранције Запада, односно ЕУ, за било какве будуће договоре или
решења за Србију, не могу бити кредибилне. Из резолуције СБ 1244 извршене су
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Зоран Миливојевић
Бивши амбасадор, сарадник Центра за стратешке алтернативе

1. УСЛОВЉЕНОСТ РЕШАВАЊА
СТРАТЕШКИМ ЦИЉЕМ - ПРИСТУПАЊЕМ ЕУ

Актуелна званична политика Србије приступање ЕУ програмски означава
као стратешки циљ. ЕУ приступање условљава решавањем питања КиМ, при чему
основу овог услова - решавање питања статуса КиМ, диктирају стратешки инте-
реси Запада и већине у ЕУ. Томе треба придодати и актуелни глобални интерес
западних центара моћи на челу са САД, који наш регион ставља у стратешки кон-
текст глобалних надметања са Русијом (и Кином), а конкретном питању решавања
статуса КиМ даје значај фактора „стабилности“, као елемента у обезбеђивању за-
падних глобалних интереса у том надметању. Произилази дакле, да се решавање
статуса КиМ подудара, како са нашим стратешким циљем, тако и са глобалним
интересима Запада, дакле и ЕУ. У том смислу, у овом случају постоји интересна
међузависност између стратешких циљева Србије и ЕУ. 

2. СТРАТЕГИЈА ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕУ НА
ЗАПАДНИ БАЛКАН И ПРИСТУПАЊЕ СРБИЈЕ

Комисија ЕУ је 6. фебруара (2018) усвојила Стратегију ЕУ за проширење
и тиме политику проширења вратила у живот. Разлог томе је потреба да се сани-
рају последице Брегзита, успоставе основе за наредне институционалне реформе,
и преко најуспешније политике ЕУ у њеној историји обезбеде даљи интегративни
процеси на нивоу ЕУ. Стратегија нуди у случају Србије перспективу пријема 2025,
при чему јасно и изричито инсистира на свеобухватној нормализацији односа Бео-
град-Приштина као услову. То динамику и садржај решавања питања статуса КиМ
поставља на кључно место. Треба подсетити да је Србија већ раније у контексту
стратешког циља - приступања ЕУ, ушла у процес решавања питања КиМ, своје-
временим отварањем дијалога о „техничким“ питањима, наставком са закључе-
њем Бриселског споразума и текућим процесом преговора о нормализацији односа
Београд - Приштина, у склопу отворених приступних преговора са ЕУ, а на основу
обавеза из Преговарачког оквира (поглавље 35). Позиција Србије је да се ради о
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Синиша Боровић
Академија инжењерских наука Србије, Београд, 

Академија електротехничких наука Руске Федерације

КОСОВО И МЕТОХИЈА – СРПСКА СТРАТЕГИЈА

Апстракт

Судбина Косова и Метохије, у свим историјским епохама и данас, умно-
гоме одређује судбину српске државе и српског народа. То није мит, већ суштина
српске вере, борбе, правде, морала и егзистенције Срба на српским историјским
просторима. У раду је истакнута потреба и предложен начин изградње јасне и ду-
горочне стратегије за враћање суверенитета Републике Србије над својом по-
крајином КиМ. У полазним основама реално је показано садашње стање, узроци
и последице који су до тога довели. Уз кратак приказ историјских чињеница, које
су неспорне, показано је шта се на КиМ и у вези са КиМ догађало у свим епохама
од када су настањени ови простори. Какве су правне основе и политичке чињенице
за остварење суверенитета Републике Србије над својом покрајином КиМ изнето
је ексциплитно и недвосмислено на основу релевантних докумената. На тој основи
су изграђени ставови за припрему државе Србије за реинтеграцију КиМ и обнову
суверенитета. На основу истраживања ставова компетентних српских представ-
ника са КиМ разрађени су предлози статуса КиМ до коначног решења и то: за
север КиМ, централни део Ким, Заједницу српских општина и статуса Српске
православне цркве. Ради предлога српске стратегије за КиМ који би помогао ак-
туелном српском руководству спроведено је истраживање методом за стратегијско
предвиђање „ДЕЛФИ“ на узорку од 17 експерата за безбедност, стратегију, поли-
тику и одлучивање. Након другог круга обраде резултата усаглашени су ставови
експерата и испитаника и дефинисане алтернативе и критеријуми за одлучивање.
На основу тога створен је модел за вишекритеријумско одлучивање, оптимизацију
и рангирање алтернатива. Избором и применом метода и софтвера за вишеатри-
бутивно одлучивање добијено је оптимално компромисно решење. Након оцењи-
вања стабилности, ефикасности и места предложене одлуке у координатном
систему, једнозначно је предложено оптимално компромисно решење и предложен
оквир, на основу три прихватљиве алтернативе, за разраду српске стратегије и
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siniša Borović199

KOSOVO AND METOHIJA - SERBIAN STRATEGY

Abstract

The fate of Kosovo and Metohija, in all historical epochs and today, largely de-
termines the fate of the Serbian state and the Serbian people. This is not a myth, but the
essence of the Serbian faith, the struggle, the justice, the moral and the existence of Serbs
in the Serbian historical expanses. The paper emphasizes the need and proposes the way
of building a clear and long-term strategy for restoring sovereignty of the Republic of
Serbia over its province of KiM. In starting points, the present standing, the causes and
the consequences that led to this have been shown in a real way. With a brief overview
of historical facts, which are undisputed, it has been demonstrated what happened in
KiM and in relation to KiM in all the epochs since these expanses have been inhabited.
What are the legal bases and political facts for the effectuation of the sovereignty of the
Republic of Serbia over their province of KiM – has been exposed explicitly and un-
equivocally on the basis of relevant documents. On this basis, the stand for the prepara-
tion of the state of Serbia for the reintegration of KiM and the restoration of its
sovereignty has been formed. Based on the study of attitudes of competent Serbian rep-
resentatives from KiM, the proposals of KiM status have been elaborated to the final so-
lution: for the north of KiM, the central part of KiM, the Union of Serb Municipalities
and the status of the Serbian Orthodox Church. For the sake of the proposal of the Serbian
strategy for KiM that would help the current Serbian leadership, research was carried
out using the method for the strategic prediction of “DELFI” on a sample of 17 experts
on security, strategy, policy and decision-making. After the second round of results pro-
cessing, the views of experts and respondents were harmonized and defined alternatives
and criteria for decision making. On this basis, a model for multi-criteria decision mak-
ing, optimization and ranking of alternatives was created. By choosing and applying
methods and software for multitributive decision-making, an optimal compromise solu-
tion has been obtained. After assessing the stability, efficiency and place of the proposed
decision in the coordinate system, the optimal compromise solution and the proposed
framework, on the basis of three acceptable alternatives, were unambiguously proposed
for the elaboration of the Serbian strategy and the planning of its implementation.

Key words: Kosovo and Metohija (KiM), Serbian strategy, transitional solution, experts,
students and citizens, Serbian sanctuaries, alternatives, criteria, multi-criteria optimiza-
tion, ranking, order, optimal solution, decision maker.
___________________
199 Prof. Dr. Siniša Borović, Graduate Engineer, Academy of Engineering Sciences of Serbia, Belgrade,
Academy of Electrical Engineering, Russian Federation, sinisa.borovic@gmail.com
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

Редакција зборника радова (часопис у оснивању) Дипломатија и без-
бедност прихвата радове који су уређени на следећи начин:

За писање рада користити ћирилично писмо. 

Текст писати у фонту Times New Roman, величина фонта 12, са увученим
пасусима (First line) и проредом (Line spacing) 1,5 и маргинама Normal 2,5 cm. 

Обим рада од 16 до 25 страна (од 36.300 до 56.725 карактера са размаком).
Приликом провере броја карактера користити: Review/Word Count/Character (with
spaces) - активирати опцију Include textboxes, footnotes and endnotes. 

Име и презиме аутора се пише на средини, малим словима – Bold и Italic
(фонт 12). 

Афилијација се пише испод имена аутора на средини, малим словима –
Italic (фонт 12). Уколико је аутор запослен на факултету, након навођења факул-
тета, наводи се и универзитет (нпр. Факултет политичких наука, Универзитет у
Београду). Уколико је аутор запослен на институту, наводи се и град у коме се ин-
ститут налази (нпр. Институт за политичке студије, Београд). 

Наслов се пише на средини, великим словима – Bold (фонт 14). Фуснота
поред наслова служи за навођење назива и броја пројекта у оквиру кога је чланак
написан. 

Сажетак се пише испод наслова на средини малим словима величина
фонта 12. Испод тога пише се текст сажетка у обиму од 100 до 250 речи - фонт
12, Justify. Сажетак садржи предмет анализе, циљ рада, коришћене теоријско-ме-
тодолошке приступе, резултате и закључке рада. 

Кључне речи се пишу испод текста сажетка малим словима (фонт 12), и
одвајају зарезом. Наводи се од 5 до 10 кључних речи. 

Поднаслови се пишу на средини, великим словима - Bold (фонт 12) и ну-
меришу се арапским бројевима. Уколико поднаслов садржи више целина, оне се
такође означавају арапским бројевима, и то: 1.1. – малим обичним словима Bold
(фонт 12). 
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Начин цитирања:
Фусноте у форми напомена се дају на дну стране у којој се налази комен-

тарисани део текста или навођене литературе. Фусноте уносити командом Insert
– Reference – Footnote. Фусноте се пишу у фонту Times new roman, величина
слова 10. Фусноте треба поравнати по левој и десној маргини, односно изабрати
опцију Justify.

Приликом навођења фуснота руководити се следећим упутствима:
• приликом навођења монографије/књиге фуснота мора садржати:

- Име и презиме аутора, наслов рада курзивом (Italic), назив издавача,
место, годину издања и број стране. 
- Пример: Бранко Крга, Стратегија националне безбедности у тео-
рији и пракси, МЦ „Одбрана“, Београд, 2017, стр. 244.

• приликом навођења чланака из часописа:
- Име и презиме аутора, назив чланка под наводницима, назив часописа
курзивом (Italic), назив издавача, место издавања, број, година изла-
жења и број стране. 
- Пример: Андреја Савић, Ненад Ђорђевић, „Евроатланска димензија
безбедности Србије“, Политика националне безбедности, Институт за
политичке студије, Београд, број 2/2017, стр. 69. 

• приликом навођења зборника радова/поглавља из књиге:
- Име и презиме аутора, назив рада под наводницима, назив
зборника/поглавља курзивом (Italic), имена и презимена приређивача
зборника у загради, назив издавачa, место издања, година издања, број
стране. 
- Пример: Михаило Марковић, „Еволуција Косовског проблема и мо-
гућности његовог решења, у зборнику: Срби на Косову и Метохији,
(приредили: Стеван Карамата и Часлав Оцић), издања САНУ, Београд,
2006, стр. 215.

• приликом навођења извора са Интернета:
- Име и презиме аутора, наслов чланка курзивом (Italic), пуну интернет
адресу и датум приступа. 
- Пример: Janne E. Nolan, Diplomacy and Security in the Twenty-first Cen-
tury, Интернет: https://isd.georgetown.edu/sites/isd/files/Diplomacy_and_
Security.pdf, 15/03/2018.

• приликом навођења архивске грађе:
- мора да садржи назив институције у којој се грађа чува, фонд, фас-
циклу (уколико има), назив документа (ако нема назива документа од-
ређује се тако да одговори на питања: ко? коме? шта?), место, датум. 
- Пример: Архив Србије, МИД, К-Т, ф 2, р93/1894, Извештај Мини-
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старства иностраних дела о постављењу конзула, Београд, 19. април
1888. 

• приликом навођења прописа/закона:
- Пуним називом прописа/закона, курзивом гласило у коме је пропис
објављен, број и година објављивања. 
- Пример: Закон о извршењу и обезбеђењу, Службени гласник РС, бр.
106/2015. 

• приликом навођења публикација у новинама:
- Име и презиме аутора, назив чланка под наводницима, назив новине
курзивом, датум објављивања
- Пример: Миленко Пешић, „ЕУ треба да реши Косово исто као и Ка-
талонију“, Политика, 06/05/2018. 

• Код поновљеног цитирања истог извора узастопно на истој страни
користити: Исто, број стране 

- Пример: Збигњев Бжежински, Друга шанса Америке, Службени глас-
ник, Београд, 2009, стр. 51.
- Исто, стр. 55.

• Код поновљеног цитирања истог извора уколико није узастопно и на
истој страни користити: Име, презиме аутора, назив извора, нав.дело, број
стране. 

- Пример: Збигњев Бжежински, Друга шанса Америке, Службени глас-
ник, Београд, 2009, стр. 51.
- Збигњев Бжежински, Друга шанса Америке, нав. дело, стр. 69. 

• Код уноса табела и графикона користити:
- Изнад табеле/графикона центрирано пише се Табела/Графикон, редни
број, назив табеле, величина фонта 10. 
- Испод табеле/графикона пише се Извор: навести извор по правилима
цитирања за фусноте, величина фонта 10. 

• Литература се наводи на исти начин као и у фуснотама, с тим што се
прво наводи презиме, па име аутора. Литература је поређана по азбучном реду за
изворе на ћириличном писму, који се први наводе, а затим по абецедном реду за
изворе на латиници. 

За чланке из часописа, зборника као и за поглавља у књигама потребно је
навести од које до које стране је чланак или поглавље у зборнику/књизи. 

Литература садржи само изворе који су наведени у фуснотама.
Након литературе, латиничним писмом навести име и презиме аутора на

средини - Bold (фонт 12), испод тога наслов рада на енглеском великим словима
- Bold (фонт 14). 

Резиме (Resume) се пише на средини, малим словима – Bold (фонт 12).
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Испод тога пише се текст резимеа на енглеском језику у обиму до 1/10 дужине
чланка. Резиме садржи резултате и закључке истраживања до којих је аутор дошао
у свом раду.

Кључне речи (Keywords) се пишу малим словима (фонт 12) и одвајају за-
резом. 

Радови који се предају за објављивање морају да се заснивају на новијој
литератури, посебно на изворима, тј. радовима који су објављени у научним ча-
сописима. 

НАПОМЕНА: Радови који нису усклађени са датим упутствима неће
бити разматрани за објављивање у зборнику (часопису у оснивању).

Текстове слати у електронском облику на имејл адресу: institut@fdb.edu.rs
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УПУТСТВО ЗА РЕЦЕНЗЕНТЕ

Редакција зборника радова (часописа у оснивању) Дипломатија и безбед-
ност настоји да обезбеди висок квалитет радова које објављује. Учешће рецензе-
ната у овом процесу је од велике важности и њихов рад изузетно ценимо. 

Рецензије су анонимне у оба смера. Рок за рецензирање је 10 дана од
пријема рада. Садржај рецензије је поверљив, те се не сме откривати особама које
нису у уредништву часописа. Уколико рецензент у било ком тренутку схвати да
постоји било који вид конфликта интереса у вези са радом који треба да рецензира
потребно је да о томе што пре обавести редакцију. 

Приликом рецензије рукописа, рецензент треба да попуни рецензент-
ски лист:

Име, презиме и звање аутора текста: 
Назив рада: 
Актуелност, друштвени и научни значај разматране теме: 
У којој мери је аутор јасно назначио теоријски, методолошки приступ у
раду: 
Да ли је рад заснован на савременој и релевантној литератури, посебно у
којој мери је аутор користио најновије резултате објављене у научним ча-
сописима и зборницима (посебно часописи и зборници из политиколо-
гије):
Научни и друштвени допринос рада. Општи коментар о квалитету рада: 
Сугестија аутору за побољшање квалитета рада, ако је потребно: 

Препорука за категоризацију рада:
1. Оригинални научни рад
2. Прегледни рад
3. Научна критика, полемика и осврти

Препорука о публиковању рада:
1. Објавити без измена
2. Објавити уз мале измене
3. Након корекције, рад послати на нови круг рецензије
4. Одбити

Од рецензената се не очекује да раде лектуру и коректуру рада, али је пре-
поручљиво да наведу ако је потребно да се рад лекторише. Препоручљиви су и
коментари за уредника који се тичу етичких (плагијаризам, превара, итд.) или
неких других аспеката рада, а који ће уреднику помоћи у доношењу коначне од-
луке о даљем статусу рада.

Датум оцене рада:  Име, презиме и научно звање рецензента:
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