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 Крим и питање “новог” положаја Русије према Косову

Објашњавајући разлоге за акцију Русије на Криму, Владимир Путин 18. марта 2014. године је навео 
да се Запад „понаша како пожели, и да што овде, што тамо, примењује силу против суверене државе“. 
Затим је критиковао Запад и због других акција, пре свега против Ирака, Ирана и Либије, као и због 
тзв. „обојених револуција“, чиме су „неким земљама наметнута решења која нису у складу са њиховим 
традицијама“. Такође је навео да се Запад у пракси “не руководи међународним правом, већ правом 
силе”, те да су САД прешле црвену линију и да ће Русија бранити своје интересе.1 Путин даље образлаже 
да је референдум и проглашење прикључења Крима Русији у складу са међународним правом, а да се 
позива и на пример Косова. На проглашење независности Косова, и потоњу Одлуку Међународног суда 
правде из 2010. године позива се и у Декларацији независности Аутономне Републике Крим. 2 Дакле, 
управо је питање независности Косова кључан фактор на основу које Русија реторички правда своју 
интервенцију на Криму и потоњу анексију.3

Промена приступа Русије у међународним односима и Србија
Начелни став Русије по питању мењања међународних граница је годинама био непроменљив. Дубоко 
забринута због ширења НАТО (а како смо скоро видели и ЕУ) на исток, Русија је чврсто заступала 
принцип непромењивости међународних граница, и у том смислу је заузимала став када су у питању 
сепаратистички покрети широм евроазијског простора. 

Године 1999. Русија се формално успротивила бомбардовању СР Југославије од стране НАТО, међутим 
брзо је искористила могућности које је овај сукоб нудио да се постави као неопходни учесник за 
окончање конфликта који је претио да ескалира и у оружану интервенцију НАТО. Резултат дипломатског 
посредовања руско-финског двојца, Виктора Черномирдина и Мартија Ахтисарија, у јуну 1999. године је 
била резолуција 1244 којом Косово долази под протекторат УН, али којом се и одржава територијални 
интегритет СР Југославије. Тиме је Русија још једном капитализовала свој положај и промовисала се као 
неопходни играч у балканској слагалици, али и успела да подвуче очување принципа међународног 
права кроз враћање целокупног питања унутар УН.

Питање признавања нових држава поново се отворило у директним разговорима о будућем статусу 
Косова који су отворени 2006. године под покровитељством УН и специјалног представника Мартија 
Ахтисарија. Резултате преговора Марти Ахтисари је сумирао у тзв. Ахтисаријевом плану, којим је као 
коначно решење предвиђена „надгледана независност Косова“, кроз оправдање да је питање Косова 
треба третирати као случај „sui generis“. Као чланица Савета безбедности УН, Русија је одбацила 
предлоге резолуција којим би се имплементирао овај план, управо због тога што би се тиме, из њене 
перспективе, пореметила дотадашња пракса по којој су се признавале нове државе. Међутим, после 
признања Косова ван оквира УН које су спровеле Западне државе, Русија је усвојила став и да је свет 
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ушао у нову фазу, фазу политике силе, у којој државе могу да пређу преко принципа међународног 
права уколико имају довољно снаге да свој став заснован на сопственим интересима наметну другима. 

У међувремену, Србија је отпочела политичко приближавање Русији, због могућности признања 
независности Косова од стране Запада, како би се спречила подршка независности у оквирима УН. 
Русија је прихватила ово приближавање, које је резултовало у учвршћивању економско-енергетских 
и политичко-безбедносних веза, од продаје већинског пакета Нафтне Индустрије Србије и начелног 
договора о изградњи гасовода „Јужни ток“ кроз Србију све до отварања српско-руског Центра за 
ванредне ситуације у Нишу. Иако је крајња корисност ових аранжмана за Србију упитна, како са стране 
економских тако и са стране политичко-стратешких аспеката (с обзиром на геополитички положај у ком 
се Србија налази), они су правдани подршком коју је Русија пружала Србији у међународним оквирима 
што се тиче Косова. 

Међутим, очигледно је да Србија није у жижи стратешких интереса Русије. Руски интереси су пре свега 
концентрисани на „блиско иностранство“, односно на заустављање даљих европских и евроатланских 
интеграција на том простору односно осигурање руских безбедносних, и поштовање и признање, како 
је то Владимир Путин званично формулисао, „легитимних интереса Русије“. Руски интереси у Србији 
се пре свега огледају у корисности њеног тренутног положаја за постизање претходно споменутих 
суштинских циљева Русије, којима треба додати и енергетско-економски интерес осигурања 
континуираних испорука енергената у земље Европске уније. У том смислу треба сагледавати 
„принципијелност“ руске позиције око Косова.

Пост-косовски свет из перспективе Русије и перспектива српско-руских односа
Очигледно притиснута чврстим ставом Запада око независности Косова, као и најавама евроатланских 
аспирација Грузије и Украјине, Русија је чекала прилику да искористи аргументе за које је сматрала 
да су јој дати проглашењем независности Косова. Само шест месеци касније, Русија се умешала у 
покушај званичног Тбилисија да војним средствима поврати суверенитет над Јужном Осетијом, те је 
приморала грузијске снаге на повлачење. Одмах потом признала је независност и Јужне Осетије, и 
друге самопроглашене републике на међународно-признатој територији Грузије, Абхазије, као и да се 
сама начелно таквој пракси није противила. Русија је третирала исто као случајеве „sui generis“, али на 
основу обрнуте аргументације, односно тврдећи да су ово посебни случајеви пошто су ове провинције 
нападнуте током процеса преговора, што се није десило у случају Косова. 

Интервенцијом у Грузији, Москва је искористила косовски преседан да подвуче које су „црвене 
линије“ до којих је она спремна да иде, односно ефективно је онемогућила наставак евроатлантских 
интеграција Украјине и Грузије. Недуго потом, у обе државе су дошле нове политичке елите које су биле 
наклоњеније сарадњи са Русијом, и проблем је генерално утишан. Украјина је прогласила 2010. године 
неку врсту неутралности, покушавајући тиме да одржи и сарадњу са Русијом и даљи ток сарадње са ЕУ, 
док НАТО као опција више није спомињан.

Само два месеца пре интервенције у Грузији, тадашњи руски председник Медведев је покренуо 
иницијативу за доношење новог Уговора о безбедности у Европи, који би се донео на једном 
свеевропском самиту, а из којег би биле искључене САД. Ову идеју Медведев је конкретизовао 
у октобру исте године кроз пет принципа, од којих је први био поштовање међународног права, 
суверенитета, територијалног интегритета и политичке независности држава.4 Дакле, Русија и даље 
активно тражи да се поново подвуку гаранције које су утемељене у принципима КЕБС/ОЕБС, чиме би 
и дао оквир за осигуравање безбедносних интереса Русије. Важан фактор за оправдавање потребе за 
оваквим споразумом је и „војно неутрална Србија“ која је и ван НАТО и ван евроазијских безбедносних 
интеграција. 

Најновија ескалација политичке нестабилности у Украјини, директно је изазвана недефинисаном 
позицијом и балансирањем на релацији ЕУ – Русија, као и унутрашњим поделама око 
спољнополитичког курса земље. Русија је препознала моменат да, као и у Грузији, конзервира 
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ситуацију поново се позивајући на косовски преседан, иако је овог пута јасно да развоја догађаја 
као у случају Косова, па чак и Абхазије и Јужне Осетије није било. ,Стога, Русија је овом приликом и 
искористила још један аргумент из међународног права, право на самопредељење, које је не резултује 
аутоматски правом на отцепљење, и које се признаје консензусом међународних фактора, а на основу 
специфичних услова. 

Било како било, заустављено је ширење и ЕУ и НАТО на Украјину. Ширење ЕУ и НАТО на Украјину такође 
се вероватно неће десити и из формалних разлога, пошто ове организације више не примају у свој 
састав земље са ограниченим суверенитетом на својој територији. Коначно, последњим догађањима 
Русија показује своју снагу и указује Западним партнерима колико, како она то сматра, преседани могу 
бити опасни, пошто се ни Русија сама неће либити да их искористи, и тиме, оснажује аргументе о својој 
новој безбедносној визији.

Међутим, Русија је припајањем Крима довела до апсурда своју политику према Србији. Она је 
реалполитички максимално искористила све „бенефите“ који се могу извући из косовског преседана 
за сопствене потребе и зауставила, по свој прилици за дуже време, било какво приближавање Запада 
руским границама у Европи. Оно што је за Србију важније су које су практичне последице оваквог 
развоја догађаја. Иако се са реалполитичког, стратешког и чак историјског аспекта ова одлука Русије 
може донекле разумети, Русија је и коначно изгубила принципијелну, моралну и практичну позицију 
да брани српско становиште о неприхватљивости проглашења независности Косова. Било који будући 
ангажман или тврдња да брани српске интересе у најмању руку падају у воду. Ако сагледамо развој 
догађаја кроз призму како га посматра Русија, односно прихватања да је сила основни аргумент у 
међународним односима, апсурда нема – Русија се понаша искључиво у складу са својим интересима.

Ако је једини прави циљ увлачења Русије у балканске игре (које је напустила 2003. године повлачењем 
трупа из састава КФОР-а) био помоћ око питања Косова, поставља се питање која је сврха тог курса 
после признања независности и припајања Крима, ма колико тај курс и иначе био ограничен данас у 
односу на ситуацију од пре шест година?

Постоје два фактора са којима ће Србија морати да рачуна. Први је тај да су заједнички српско-руски 
пројекти који су пројектовани 2007-2008. године тек сада пред фазом реализације, што значи и већу 
пажњу Русије на дешавања у Србији. Истовремено, са кандидатским статусом и почетком преговора 
са ЕУ, пре свега у поглављу 31, Србија мора да се усклађује са позицијама Заједничке спољне и 
безбедносне политике ЕУ, а то значи и усклађивање са применом евентуалних спољнополитичких 
и економских мера према Русији. Србија ће коначно морати да размотри корисност своје спољне 
политике од 2004. до данас и која ће бити њена коначна цена. Њена висина ће зависити од ЕУ, али и 
од тога како ће Русија да оцени маргину по којој Србија може да се креће, односно како је то бивши 
председник Медведев рекао 20. октобра 2009. у свом говору у Народној Скупштини Републике Србије:

„За Русију је, наравно, главно да нови (...) чланови Европске уније развијају добре односе са Руском 
Федерацијом како чланство у Европској унији не би наносило штету (...) и како би доприносило развоју 
тесног међусобног разумевања.“ 5

Србија је важан фактор за нову руску безбедносну визију, и као и у случају Украјине, које је то 
понашање земаља аспираната за чланство у ЕУ штетно по Русију, одредиће сама Русија, и у складу са 
тим предузети кораке. Питање је у којој ће мери Србија имати снаге да то прихвати, односно да се томе 
одупре. То ће пре свега зависити од свести и храбрости елите која ће у том моменту седети у Влади у 
Београду.

5  Жарко Петровић, оп.цит, стр.3  
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