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Ова	анализа	рађена	је	са	циљем	да	се	сагледају	кључни	процеси	који	се	

тренутно	одвијају	на	Балканском	полуострву	и	да	се	укаже	на	токове	и	

последице	актуелних	дешавања	по	Србију	и	регион.	

	

	

	

Удружење	грађана	Напредни	клуб	

Београд,	2017	година	

					Анализа	актуелног	политичко-безбедносног	стања		
					Балкан	мај	2017.	
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Сматрали	смо	да	је	неопходно	да	уредимо	и	објавимо	ову	анализу	услед	одсуства	

било	 какве	 јавне	 и	 јасне	 политике	 или	 става	 Србије	 и	 њених	 кључних	 националних	

институција	 поводом	 актуелних	 дешавања.	 Низ	 актуелних	 процеса	 у	 региону	 –	 од	

државне	кризе	у	Македонији,	преко	све	јачег	албанског	сепаратизма,	уласка	Црне	Горе	у	

НАТО,	настављеног	притиска	на	Републику	Српску	и	претња	трке	у	наоружању	и	стварања	

нових	оружаних	сила	у	региону	захтева	анализу	и	заузимање	става.	

Надамо	се	да	ће	ова	анализа	допринети	бољем	сагледавању	дешавања	у	региону,	

подстаћи	 отворену	 и	 слободну	 дискусију	 у	 јавности,	 те	 да	 ће	 утицати	 на	 државне	

институције	 и	 власт	 да,	 у	 складу	 са	 својим	 овлашћењима	 и	 обавезама	 према	 српској	

јавности,	заузму	став	и	објасне	шта	је	циљ	и	која	је	стратегија	српске	политике	у	региону.	

Анализу	 су	радили	чланови	Напредног	 клуба.	Ниједна	 установа	или	организација	

из	 Србије	 или	 иностранства	 није	 финансирала	 нити	 на	 било	 који	 други	 начин	 помогла	

објављивање	овог	документа.	

	

	

	

	

	

	

		 	 	

	

	

	



3	
	

	

	

	

 

КЉУЧНИ	ПРОЦЕСИ,	ТЕНДЕНЦИЈЕ	И	ОКОЛНОСТИ	............................................	4	

КРИЗА	У	МАКЕДОНИЈИ	И	ПОЛЕДИЦЕ	ПО	РЕГИОН	...........................................	6	

ЦРНА	ГОРА	........................................................................................................	8	

КОСОВО	–	УНМИК;	АП	КИМ	.............................................................................	9	

РЕПУБЛИКА	СРПСКА;	БИХ	...............................................................................	10	

OДНОС	СРПСКЕ	ДРЖАВЕ	................................................................................	10	

РЕГИОНАЛНЕ	ТЕНЗИЈЕ,	НАОРУЖАВАЊЕ	И	ПОЗИЦИЈА	СРБИЈЕ	......................	11	

МОГУЋИ	НЕПОВОЉНИ	СЦЕНАРИЈИ	...............................................................	13	

ЈАЧАЊЕ	АЛБАНСКОГ	НАЦИОНАЛИЗМА	НА	БАЛКАНУ	.........................................	14	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



4	
	

	

КЉУЧНИ ПРОЦЕСИ, ТЕНДЕНЦИЈЕ И ОКОЛНОСТИ	
	

Балканско	полуострво	током	протекле	три	деценије	није	ништа	више	него	објекат	у	

светској	политици.	С	обзиром	на	чињеницу	да	 су	после	2000.	 у	 свим	државама	региона	

изабраници	и	савезници	САД	и	ЕУ,	који	су	високо	политички	и	економски	зависни	од	ових	

држава	 и	 од	 њих	 контролисаних	 међународних	 установа,	 тешко	 је	 садашњу	 ситуацију	

разумети	изван	оквира	глобалних	интереса	великих	сила.	

У	 региону	 тренутно	 постоји	 неколико	 процеса	 који	 значајно	 оптерећују	 односе	

међу	земљама	и	стављају	Србију	у	посебно	неповољан	положај.	

Ти	 догађаји	 су:	 Албански	 национализам	 на	 Косову	 и	 Метохији	 (КиМ)	 и	 у	

Македонији;	парламентарна	и	политичка	криза	у	Македонији;	сукоби	ентитета	у	Босни	и	

Херцеговини;	 политичке,	 економске	 и	 безбедносне	 тензије	 на	 релацији	 Београд-Загреб	

(укључујући	и	питање	наоружавања);	негодовање	српске	популације	у	региону	око	уласка	

Црне	 Горе	 у	НАТО;	 политичка	и	 економска	нестабилност	 у	 Хрватској.	Овоме	би	 требало	

придодати	 и	 присуство	 и	 транзит	 миграната/избеглица	 са	 Блиског	 истока	 као	 и	 јачање	

исламизма	и	ауторитаризма	у	Турској.	

	

§ Нова	 већина	 у	 македонском	 Собрању	 формирана	 је	 противно	 процедурама	

избора	 али	 и	Мајском	 споразуму	 из	 2008.,	 којим	 је	 гарантовано	 да	 ће	 власт	 у	

Македонији	 састављати	 само	 најјаче	 странке	 Македонаца	 и	 Албанаца,	 што	 је	

показало	да	САД	и	ЕУ	стоје	иза	кршења	споразума	на	којима	почива	постојање	

македонске	државе.	

§ Циљ	актуелне	кризе	у	Македонији	је	да	се	ова	држава	доведе	у	ситуацију	из	које	

је	могуће	изаћи	само	њеним	распадом.	

	



5	
	

	

§ Разбијењем	 словенских,	 православних	 држава	 САД	 и	 НАТО	 не	 сузбијају	 утицај	

Руске	 Федерације	 која	 ионако	 није	 војно,	 економски	 ни	 политички	 значајније	

присутна	у	региону.	

§ Притисак	 САД	 и	 ЕУ	 на	 Републику	 Српску	 (РС)	 је	 за	 сада	 повремен	 и	 непотпун.	

Разлог	за	то	пре	свега	је	садржан	у	чињеници	да	је	отворено	хрватско	питање.	

§ Унутрашњи	проблеми	у	РС	ће	пре	или	касније	довести	до	кризе	коју	ће	САД	и	ЕУ	

искористити	 да	 би	 покушали	 да	 остваре	 гашење	 српске	 државе	 и	 асимилацију	

српског	народа.	

§ Међународна	 перцепција	 Србије	 као	 „Руског	 играча“	 ставља	 је	 у	 неповољан	

положај	у	очима	западног	дела	међународне	јавности.	

§ Србија	 и	 српска	 популација	 у	 региону	 се	 директно	 суочавају	 са	 отвореним	

претњама	ратом.	

§ У	 безбедносном	 смислу	 за	 Србију	 је	 посебно	 отежавајућа	 околност	 што	 је	

територијално	 окружена	 земљама	 које	 су	 чланице	 НАТО	 или	 имају	 присуство	

НАТО	војске	на	својој	територији.	

§ Наоружавање	Хрватске,	улазак	Црне	Горе	у	НАТО	и	најаве	формирања	„косовске	

војске“	 прете	 да	 увуку	 Србију	 у	 трку	 у	 наоружању	 која	 би	 имала	 негативне	

последице	по	српску	економију	и	економски	амбијент	у	региону.	

§ Албански	 национализам	 је	 тренутно	 највећа	 претња	 за	 безбедност	 у	 региону	 и	

захтева	темељну	анализу	и	стратегију	Србије.	
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КРИЗА У МАКЕДОНИЈИ И ПОЛЕДИЦЕ ПО РЕГИОН 
	

	Република	 Македонија	 налази	 се	 у	 великој	 кризи.	 До	 радикализације	

унутармакедонског	 политичког	 сукоба	 дошло	 је	 након	 што	 је	 постало	 извесно	 да	 власт	

ВМРО-ДПМНЕ	и	савезника	није	временски	ограничени	инцидент.	Парадржавне	структуре	

реформисаног	 Савеза	 комуниста	 Македноније	 (СДСМ)	 започеле	 су	 тада	 деструктивно	

деловање	 које	 је	 неминовно	 морало	 да	 подрива	 и	 ову	 слабу,	 	 на	 компромису	 са	

албанским	сецесионистима	засновану,	државу.	

Стабилности,	разуме	се,	није	доприносила	ни	 све	већа	корупција,	 те	ауторитарне	

тенденције	 ВМРО-ДПМНЕ,	 али	 и	 спремност	 Груевског	 да	 се	 постави	 изнад	 својих	

међународних	могућности	 као	 снажни	 вођа	 у	 региону	 и	 нека	 врста	 балканског	 Виктора	

Орбана.	 Његово	 држање	 током	 кризе	 у	 којој	 је	 Бугарска	 попустила	 и	 на	 своју	 штету	

прекинула	пројекат	изградње	„Јужног	тока“	запечатили	су	његову	судбину	у	круговима	у	

Вашингтону	 и	 Лондону,	 који	 на	 фронтовима	 Сирије,	 Ирака,	 и	 Украјине	 	 већ	 пет	 година	

воде	светски	рат.	

Савезник	 Груевског	 ДУИ,	 партија	 настала	 као	 политичко	 крило	 тријумфалног	

албанског	тероризма,	није	напустио	владу	када	се	то	од	њега	очекивало	и	због	тога	су	САД	

и	 савезници	 на	 изборима	 подстакли	 албанске	 кланове	 да	 гласају	 за	 опозициону	

македонску	 партију	 СДСМ	 Зорана	 Заева.	 Тако	 је	 Заевљева	 партија,	 иако	 знатно	 мање	

популарна		од	ВМРО,	на	изборима	добила	једва	нешто	мање	гласова	владајуће	партије.	

Иако	посвађане	(недавно	су	се	њихови	посланици	чак	и	тукли	у	Собрању)	албанске	

партије	уједињене	су	од	стране	албанског	премијера	Раме	око	„Тиранске	платформе“.		
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Овај	програм	званично	 је	нови	корак	ка	 стварању	Македоније	као	 „консензуалне	

државе“	 Македонаца	 и	 Албанаца,	 али	 у	 суштини	 он	 наметањем	 мањинског	 језика,	

брисањем	границе	са	такозваним	Косовом	и	Албанијом,	осудом	Србије	и	српског	народа	

за	 наводни	 геноцид	 над	 Албанцима...	 Исход	 свега	 овога	 је	 да	 се	Македонија	 доведе	 у	

кризу	из	које	је	могуће	изаћи	само	њеним	распадом.		

	Криза	 која	 је	 уследила	 стварању	нове	 већине	 у	 Собрању,	 противно	 процедурама	

избора	али	и	Мајском	споразуму	из	2008.,	којим	је	гарантовано	да	ће	власт	у	Македонији	

састављати	само	најјаче	 странке	Македонаца	и	Албанаца,	показала	 је	да	САД	и	ЕУ	стоје	

иза	 кршења	 споразума	 на	 којима	 почива	 постојање	 македонске	 државе.	 Опасност	 од	

грађанског	 рата	 данас	 је	 више	 него	 извесна	 и	 први	 пут,	 после	 две	 албанске	 побуне	 и	

тешких	 терористичких	напада,	 сада	ескалацију	може	да	покрене	и	 већински	народ	 који	

више	нема	шта	да	изгуби.	

Када	је	реч	о	ставовима	са	српске	стране,	председник	Демократске	партије	Срба	у	

Македонији,	Иван	Стоилковић,	указао	је	да	„Срби	у	Македонији	имају	јасне	ставове,	наш	

стратешки	циљ	је	пад	’тиранске	платформе‘,	зато	што	је	њена	реализација	степен	више	ка	

стварању	’Велике	Албаније‘.	Она	мора	да	падне	по	сваку	цену.	Ако	се	то	не	деси,	Срби	у	

Македонији	доживеће	судбину	Срба	на	Косову	и	Метохији.	Собрање	би	могло	да	усвоји	и	

резолуцију	којом	би	се	српски	и	македонски	народ	оптужио	за	геноцид	над	Албанцима“.	

Премијер	 и	 новоизабрани	 председник	 Србије,	 Александар	 Вучић,	 на	 дешавања	 у	

Македонији	реаговао	је	сазивањем	хитне	седнице	Бироа	за	безбедност,	одакле	се	изашло	

са	поруком	мира	у	региону.	
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ЦРНА ГОРА  
	

У	Црној	Гори	Срби	чине	већи	проценат	становништва	него	Албанци	у		Македонији.	

Притом	они	у	погледу	језичког	и	културног	идентитета	чине	апсолутну	већину	тамошњег	

становништва.	 Ипак,	 Срби	 не	 само	 да	 не	 уживају	 равноправност	 у	 политичком	 погледу,	

већ	 су	 жртве	 асимилације	 и	 прогона	 црногорских	 власти.	 Пријем	 Црне	 Горе	 у	 НАТО	 не	

само	 да	 је	 непотребан,	 будући	 да	 је	 регион	 миран,	 стабилан	 и	 да	 међу	 суседним	

државама	само	Србија	није	чланица	НАТО	или	под	окупацијом	његових	војски.	Ступање	у	

НАТО	 извршено	 је	 захваљујући	 нејасној	 парламентарној	 већини,	 у	 условима	 бојкота	

парламента.	

												Премијер	и	изабрани	председник	републике	Србије,	Александар	Вучић,	истакао	је	

да	се	Србија	неће	мешати	у	унутрашње	ствари	Црне	Горе,	односно	да	ће	наставити	добру	

сарадњу	са	том	земљом.	Уз	то,	истакао	је	како	улазак	Црне	Горе	у	НАТО	алијансу	не	може	

утицати	лоше	на	односе	две	државе,	нити	на	односе	у	региону.	
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КОСОВО – УНМИК; АП КИМ  
	

У	 ентитету	 Косово	 –	 УНМИК	 и	 у	 Републици	 Албанији	 дошло	 је	 током	 првих	

седмица	 2017.	 до	 експлозије	 национализма.	 	 Разлога	 нема	 много.	 Бриселским	

споразумима	албанска	држава	на	Косову	добила	је	неколико	уступака	од	Србије,	док	оно	

само	 није	 испунило	 ништа	 од	 обећаног.	 За	 стварање	 Косовоске	 војске	 Албанци	 немају	

довољну	већину	у	парламенту,	али	имају	подршку	САД	и	НА	

Успеси	 на	 Косову,	 у	 Македонији	 и	 у	 Црној	 Гори	 тешко	 да	 могу	 да	 изазову	

незадовољство	и	фрустрације	у	Албанији.	Ипак,	влада	Едија	Раме	непрекидно	најављује	

стварање	 Велике	 Албаније.	 Упркос	 свим	 уступцима,	 инвестицијама,	 инфраструктури,	

толерисању	провокативних	међународних	посета	и	остваривању	разних	права,	и	вођство	

Албанаца	из	Прешева	и	Бујановца	узело	је	учешћа	у	овој	националистичкој	хистерији.		

	Циљ	 САД	 и	 НАТО	 је	 прилично	 нејасан.	 Разбијењем	 словенских,	 православних	

држава	 оне	 не	 сузбијају	 утицај	 Руске	Федерације	 која	 ионако	 није	 војно,	 економски	 ни	

политички	 значајније	 присутна	 у	 региону.	 Чини	 се	 као	 да	 је	 ово	 некакво	 „споредно	

ратиште“	 већег	 сукоба	 у	 коме	 нижи	 функционери	 покушавају	 да	 се	 докажу	 и	 постигну	

промену	фокуса	сукоба.	Чињеница	 је	и	да	политика	САД	лута,	а	да	су	њени	креатори	на	

терену	углавном	изабраници	претходне	администрације.	
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РЕПУБЛИКА СРПСКА; БИХ 
	

	Прилике	у	БиХ	су	непромењене.	Притисак	САД	и	ЕУ	на	Републику	Српску	(РС)	је	за	

сада	повремен	и	непотпун.	Разлог	за	то	пре	свега	је	садржан	у	чињеници	да	је	отворено	

хрватско	 питање	 и	 да	 би	 са	 умањивањем	 српске	 аутономије	 Хрвати	 из	Федерације	 БиХ	

вероватно	 изгубили	 и	 тренутна	 права.	 Овај	 застој	 је	 међутим	 привремен,	 унутрашњи	

проблеми	у	РС	ће	пре	или	касније	довести	до	кризе	коју	ће	САД	и	ЕУ	искористити	да	би	

покушали	да	остваре	гашење	српске	државе	и	асимилацију	српског	народа.	

OДНОС СРПСКЕ ДРЖАВЕ 
	

	Српска	влада	нема	трајну	и	 јасну	политику	према	заграничном	српском	народу	и	

региону.	Иако	ужива	непримерену	подршку	председника	РС	на	изборима,	Србија	га	није	

подржала	око	референдума	о	Дану	републике,	односа	према	злоупотреби	ратних	злочина	

или	 нелегалној	 ревизији	 тужбе	 против	 Србије.	 Још	 је	 гора	 ситуација	 са	 Црном	 Гором.	

Тамошњи	режим	ужива	пуну	подршку	власти	у	Србији.		

На	 Косову	 и	 Метохији,	 званична	 Србија,	 упркос	 гласном	 негодовању,	 постепено	

попушта	пред	захтевима	ЕУ	који	у	суштини	не	пружају	простор	за	компромис	око	било	ког	

отвореног	 питања,	 сводећи	 односе	 Београда	 и	 Приштине	 на	 проблеме	 између	 две	

независне	 државе.	 Коначно,	 чак	 и	 у	 вези	 са	 Македонијом,	 режимски	 медији	 у	 Србији	

узели	су	маха	у	нападу	на	„Тиранску	платформу“	и	СДСМ.	Међутим,	упркос	непосредној	

Заевљевој	 критици	 први	 људи	 власти	 у	 Србији	 настоје	 да	 се	 представе	 као	 неутрални,	

остављајући	мањим	коалиционим	партнерима	да	дају	одушка	национализму.				
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РЕГИОНАЛНЕ ТЕНЗИЈЕ, НАОРУЖАВАЊЕ И ПОЗИЦИЈА 
СРБИЈЕ 

	

Спорење	Русије	 и	 Запада	на	 глобалним	жариштима	има	 свој	 ехо	и	 на	Балкану.	 У	

бројним	 написима	 и	 анализама	 у	 западним	 медијима	 и	 од	 западних	

aналитичара/стручњака,	 Србија	 је	 препозната	 као	 „руски	 играч“	 у	 региону.	 Оваква	

перцепција	 ставља	 Србију	 (и	 њена	 настојања	 да	 оправда	 и	 одбрани	 своје	 ставове	 и	

интересе)	у	незавидну	позицију	у	очима	западног	дела	међународне	јавности.	

Непосредно,	 Србија	 и	 српскo	 становништво	 у	 региону	 се	 директно	 суочавају	 са	

отвореним	 претњама	 ратом.	 У	 скоријем	 периоду	 више	 пута	 је	 дошло	 до	 позива	

албанских	 екстремиста	 на	 побуну	 против	 Србије,	 укључујући	 и	 стварање	 војске	 тзв.	

„Републике	 Косова“;	 током	 процеса	 поводом	 Интерполове	 потернице	 за	 Рамушем	

Харадинајем,	његов	брат	је	претио	ратом	против	Срба	и	„нестанком“	српске	заједнице	на	

Косову;	разни	албански	екстремисти	на	Косову	више	пута	су	позвали	на	сукоб	са	Србијом	

и	спровели	акције	малтретирања	и	нападања	српског	становништва	и	српских	званичника	

на	 КиМ;	 крајем	 претходне	 године	 ратни	 командант	 Армије	 БиХ	 Сефер	 Халиловић	

упозорио	је	на	уништење	и	нестанак	Републике	Српске	уколико	се	одржи	референдум	о	

Дану	 РС.	 Чак	 и	 ако	 је	 упитна	 реалност	 ових	 претњи,	 чињеница	 да	 суседи	 говоре	 о	 рату	

против	Срба	и	Србије	доприноси	напетости	и	излаже	Србију	и	српску	јавност	константном	

притиску	и	претњама.	

У	 погледу	 заштите	 права	 српске	мањине,	 улазак	Црне	 Горе	 у	НАТО	маја	месеца	

мањиће	 ефективност	 настојања	 да	 се	 поправи	 положај	 српске	 заједнице	 у	 тој	 земљи.	

Актуелна	нестабилност	владе	у	Хрватској,	као	и	економски	проблеми	везани	за	Агрокор,	у	

случају	 даље	 ескалације	 имаће	 посебно	 негативне	 последице	 по	 положај	 преостале	

српске	мањине	у	тој	земљи,	а	у	економском	смислу	–	на	запосленост	и	приходе	у		
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областима	у	којима	живе	Срби.	Етничке/политичке	тензије	у	Македонији,	као	и	притисак	

на	Републику	Српску,	додатно	умањују	ионако	оспорена	права	Срба	у	региону.	

У	 безбедносном	 смислу	 за	 Србију	 је	 посебно	 отежавајућа	 околност	 што	 је	

територијално	окружена	земљама	које	су	чланице	НАТО	или	имају	присуство	НАТО	војске	

на	својој	територији	или	су	у	поодмаклој	фази	приступања	НАТО.	Будући	да	није	чланица	

ове	 организације,	 да	 је	 формално	 војно	 неутрална	 али	 да	 одржава	 тесне	 политичке	 и	

војне	односе	с	Москвом	те	одатле	набавља	већину	наоружања,	Србија	је	под	ризиком	да	

постане	место	на	коме	ће	НАТО	или	извозити	кризу,	или	видети	као	несигурност	иза	које	

следи	потенцијална	претња.	

Модернизација	 хрватске	 војске,	 која	 укључује	 набављање	 лансера	 и	 ракета	 који	

стављају	већи	део	српске	територије	у	домет	Загреба	(укључујући	и	Београд)	–	а	на	коју	је	

одговорено	 обећањем	 о	 наоружању	 Србије	 одбрамбеним	 средствима	 –	 додатно	

доприноси	подизању	тензија,	несигурности,	али	и	носи	са	собом	економску	цену	и	претњу	

да	Србију	увуче	у	трку	у	наоружању.	

У	политичком	и	економском	смислу	Србија	је	у	директном	спору	са	Хрватском	која	

је	јасно	ставила	до	знања	да	ће	користити	своје	чланство	у	ЕУ	као	адут.	Србија	се	такође	

налази	у	политичком	спору	са	Немачком,	која	као	водећа	сила	ЕУ	има	одлучујућу	реч	и	на	

Балкану.	Поглед	Берлина	је	драстично	другачији	од	погледа	Београда	када	је	реч	о	Косову	

и	Метохији,	али	и	о	статусу	Републике	Српске.	Српско	економско	и	политичко	ослањање	

на	 Москву	 доведено	 је	 у	 питање	 све	 јачом	 антируском	 политиком	 на	 Западу	 које	 за	

последицу	може	да	има	повећање	притиска	и	стављање	Србије	у	позицију	да	бира	између	

две	 стране.	 У	 том	 контексту	 требало	 би	 сагледати	 и	 коментаре	 српских	 званичника	

поводом	 наводног	 притиска	 појединих	 западних	 земаља	 када	 је	 реч	 о	 статусу	 Српско-

руског	хуманитарног	центра	у	Нишу.	
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Ова	дешавања	имају	за	последицу	додатно	ограничење	простора	Србије	да	дела	у	правцу	

заштите	свог	суверенитета,	заштите	српске	мањине	у	региону	и	стварања	услова	за	јаче	

економско	позиционирање	у	региону.	

МОГУЋИ НЕПОВОЉНИ СЦЕНАРИЈИ 
	

1.	Активан	политички	и	војни	притисак	на	Србију	који	би	ишао	преко	претњи	из	

региона,	пре	свега	из	Албаније/са	КиМ,	Албанаца	из	Македоније,	бошњачког	дела	БиХ	

и	у	Хрватске,	од	којих	већ	стижу	вербалне	претње	сукобом.	

2.	 Извожење	 кризе	 и	 нестабилности	 на	 територију	 Србије	 будући	 да	 је	 једина	

земља	 у	 региону	 која	 је	 ван	 безбедносног	 система	 НАТО	 и	 ЕУ	 или	 активног	 војног	

присуства	ових	организација.	Ово	би	за	последицу	имало	додатно	оптерећење	српске	

привреде	и	државног	апарата.	

3.	 Индиректан	 притисак	 преко	 стварања	 НАТО	 „санитарног	 кордона“,	

идентификовања	 Србије	 као	 „руског	 играча“	 у	 региону	 са	 последицом	 лимитирања	

могућности	Београда	да	дела	на	заштити	својих	интереса.	
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ЈАЧАЊЕ АЛБАНСКОГ НАЦИОНАЛИЗМА НА БАЛКАНУ 
	

Положај	Албанаца	на	Балкану	данас	 је	кључно	питање	које	служи	као	покретач	и	

катализатор	процеса	у	региону.	Из	тог	разлога,	нужно	је	сагледати	околности	у	којима	се	

налазе	 Албанци	 као	 и	 само	 питање	 албанског	 националног	 и	 политичког	 идентитета	 у	

региону.	Ово	питање	захтева	дубоко	и	темељно	изучавање	како	би	се	разумеле	околности	

у	 којима	 се	 налазе	 Албанци	 и,	 сходно	 томе,	 заузео	 став	 и	 развила	 стратегија	 деловања	

Србије	по	овом	питању.	

Иако	нису	међу	најбројнијим	у	региону,	Албанци	су	једини	балкански	народ	који	

збирно	има	више	сународника	у	свим	земљама	са	којима	се	граничи	него	у	сопственој:	

У	 Србији	 (Косово	 и	Метохија	 –	 преко	 1,6	 милиона	 (процене1)	 и	 у	 општинама	 Прешево,	

Бујановац	и	Медвеђа	–	збирно	48,0002	(процена)),	у	Македонији	(према	попису	из	20023)	

510,000,	у	Грчкој	преко	480,0004	и	у	Црној	Гори	30,5005.	Збирно,	број	Албанаца	у	земљама	

у	окружењу	Албаније	износи	преко	2,668,500.	Уколико	се	тај	број	упореди	са	званичним	

бројем	Албанаца	у	Албанији6,	2,312,356	–	произилази	да	их	има	за	преко	350,000	више	у	

суседству	него	у	матичној	земљи.	

Међу	албанским	интелектуалцима	и	јавношћу	влада	уверење	да	су	Албанци	крајем	

19.	 и	 почетком	 20.	 века	 кажњени	 одлуком	 Великих	 сила,	 те	 да	 су	 албанском	 народу	

ускраћена	права	и	одузете	територије.	Из	угла	Албанаца,	њихови	сународници	у		

	
																																																													
1	http://pop-stat.mashke.org/kosovo-ethnic2011.htm	
2	http://www.blic.rs/vesti/politika/musliu-albanci-ne-prihvataju-procenu-da-ih-sada-ima-5600-manje-nego-
2002/lev4qee	
3	https://web.archive.org/web/20040621055714/http://www.stat.gov.mk/english/glavna_eng.asp?br=18	
4	
https://web.archive.org/web/20131225192921/http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/Genera
l/nws_SAM01_EN.PDF	
5	http://www.monstat.org/userfiles/file/popis2011/saopstenje/saopstenje(1).pdf	
6	http://www.instat.gov.al/en/census/census-2011/census-data.aspx	
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суседним	државама	деценијама	третирани	су	као	дијаспора,	а	не	као	део	националне	

целине.		

Тако	 албански	 академик	 Реџеп	 Ћосја	 тврди	 да	 проглашењем	 независности	 1912.	

Албанија	 није	 добила	 жељену	 слободу	 те	 да	 је	 „половина	 албанског	 народа	 ван	

албанских	 граница,	 над	 којима	 су	 Србија,	 Црна	 Гора	 и	 Грчка	 вршиле	 насиље,	 терор	 и	

етничко	чишћење“7.	Поред	оптужби	на	рачун	Србије	и	Македоније,	и	Грчка	се	оптужује	да	

годинама	 спроводи	 „хеленизацију	 јужне	 Албаније“8.	 Положај	 Албанаца	 у	 Црној	 Гори	

тумачен	 је	на	исти	начин	као	и	положај	Албанаца	 у	Србији,	 будући	да	 су	две	 земље	до	

скоро	 биле	 у	 истој	 држави.	 Албанци	 у	 Црној	 Гори	 имају	 добре	 односе	 са	 актуелним	

режимом,	 али	 њихов	 тренутни	 положај	 није	 последица	 институционалног	 решења	 већ	

политичке	нагодбе	која	ће	трајати	док	је	јака	власт	Мила	Ђукановића.	

У	 различитим	 албанским	 и	 западним	 анализама	 албанског	 националног	 питања	

наилази	се	на	став	да	је	за	Албанце	почетак	рата	на	Косову	1998.	и	побуна	у	Македонији	

2001.	преломна	тачка	у	модерној	историји	којом	почиње	решавање	њиховог	статуса	у	

региону.	Током	прославе	100	година	од	стварања	Албаније,	лидери	Албанаца	у	региону	

послали	 су	 позиве	 за	 уједињење	 Албанаца	 у	 једну	 државу.	 Тадашњи	 премијер,	 Сали	

Бериша,	 изговорио	 је	 следеће:	 „Исмал	 Кемал	 Влора	 је	 1912.	 прогласио	 независну	

Албанију	од	Превеза	до	Прешева	и	од	Скопља	до	Подгорице“9.	Од	тада	па	до	данас	ове	

изјаве	су	више	пута	поновљене	од	свих	албанских	лидера.	

Албански	извори	наводе	да	су	термин	„Велика	Албанија“	заправо	сковали	Србија	и	

Бугарска	 1912.10	 те	 да	 је	 овај	 концепт	 „Албанцима	 стран“11	 и	 да	 они	 користе	 термине	

„Етничка	Албанија“	и	„Природна	Албанија“.	

	
																																																													
7	http://www.vreme.com/cms/view.php?id=1085369	
8	J.	Pettifer	and	M.	Vickers,	The	Albanian	Question:	Reshaping	the	Balkans	(London	and	New	York:	I.B.	Tauris,	2007)	
9	http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13518046.2013.812480?src=recsys&journalCode=fslv20	
10	Nicola	Guy,	The	Birth	of	Albania:	Ethnic	Nationalism,	the	Great	Powers	of	World	I	and	the	Emergence	of	Albanian	
Independence	(New	York:	IB	Tauris	&	Co	Ltd,	2012),	26.	
11	Miranda	Vickers,	The	Albanians:	A	Modern	History	(London:	I.B.Tauris,	1999),	66.			
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Анкета	 коју	 је	 2010.	 спровео	 Галуп	 показала	 је	 да	 62%	 испитаника	 у	 Албанији,	 81%	 на	

Косову	и	51,9%	у	Македонији	подржава	стварање	Велике	Албаније12.	

Бројне	 западне	и	 албанске	анализе	 које	 се	баве	овом	 темом	указују	најчешће	на	

следеће	факторе	који	су	брана	остваривању	Велике	Албаније:	1)	економска	и	политичка	

слабост	 Албаније	 као	 и	 2)	 одсуство	 националне	 кохезије	 између	 Албанаца	 и	 немање	

једног	центра	који	би	служио	као	албански	Пијемонт.	Будући	да	у	својој	историји	готово	

никад	сви	Албанци	нису	живели	у	 једној	држави	коју	су	сами	створили	и	контролисали,	

став	 је	да	не	постоји	озбиљна	тенденција	ка	националном	уједињењу,	те	да	такве	идеје	

углавном	долазе	из	албанске	дијаспоре.	

Међутим,	околности	крајем	20.	века	су	се	значајно	промениле	у	прилог	стварању	

услова	 за	 промену	 граница	 на	 Балкану	 и	 отвориле	 нову	 перспективу	 за	 албански	

национализам.	 Пријем	 Албаније	 у	 НАТО	 2008.	 ојачао	 је	 политичку	 позицију	 и	

одбрамбену	способност	Албаније,	стављајући	је	под	заштиту	коју	немају	ни	Србија,	ни	

Македонија.	Рат	на	Косову	1998/99	за	последицу	је	имао	почетак	процеса	укидања	српске	

власти	 и	 почетак	 стварања	 институција	 нове	 албанске	 државе	 у	 покрајини,	 а	Охридски	

споразум	 у	 Македонији	 2001.	 дао	 је	 институционалну	 потпору	 и	 довољну	 политичку	

самосталност	 Албанцима	 за	 јачање	 националистичких	 захтева	 у	 тој	 земљи.	 	 На	 крају,	

проглашење	албанске	државе	на	Косову	2008.	(подупрто	јаком	западном	подршком)	јасан	

је	показатељ	да	су	промене	граница	могуће,	што	је,	последично,	додатно	ојачало	тежње	

Албанаца	јер	процеси	иду	у	корист	њихових	захтева.	

У	прилог	Албанцима	иде	и	очита	подршка	водећих	западних	сила,	што	се	видело	у	

начину	на	који	 је	Запад	реаговао	 (односно	није	реаговао,	ни	политички	и	медијски)	око	

готово	свих	кључних	догађаја	од	2000:	албански	тероризам	у	Македонији	и	Србији	2001,	

албанско	насиље	на	КиМ	2004,	проглашење	независности	2008,	Бриселски	споразум	2013,	

терористички	напади	у	Тетову	2015,	покушај	гурања	тзв.	„Републике	Косова“	у	УНЕСКО		

																																																													
12	http://www.balkaninsight.com/en/article/survey-greater-albania-remains-popular	
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2015,	 игнорисање	 свих	 српских	 Интерполових	 потерница	 за	 косовским	 Албанцима	 и	

некажњавање	одговорних	 за	 злочине	 над	 Србима	и	 неалбанцима,	 као	 и	 дешавања	 око	

избора	у	Македонији	2016.	где	међународна	заједница	углавном	ћути	око	правих	узрока	

конститутивне	кризе	у	тој	земљи.	Претња	Албанаца	о	стварању	„косовске	војске“,	премда	

заустављена	 од	 Запада,	 није	 наишла	 на	 значајнију	 реакцију	 или	 пажњу	 у	међународној	

јавности.	

Кључни	регионални	покровитељ	албанског	национализма	је	Турска.	Ова	земља	је	

годинама	 водећи	 инвеститор	 на	 Косову.	 Током	 посете	 Призрену	 2013.	 тадашњи	 турски	

премијер	(а	сада	актуелни	ауторитарни	председник	Турске)	Реџеп	Тајип	Ердоган	изјавио	

да	 је	 „Косово-Турска“.	 Према	 тврдњама13	 српског	 амбасадора	 у	 УНЕСКО,	 др	 Дарка	

Танасковића,	 управо	 је	 Турска	 била	 главни	 агитатор	 покушаја	 уласка	 „Косова“	 у	 ту	

организацију.	 Недавно	 су	 у	 јавност	 процурели	 подаци14	 да	 турска	 обавештајна	 служба	

стоји	иза	координације	иступа	албанских	лидера	широм	региона	у	којима	су	позвали	на	

уједињење	 Албанаца.	 Уз	 Турску,	 активно	 ангажовани	 на	 промоцији	 албанског	

национализма	 у	 и	 Албанија	 али	 и	 Хрватска,	 које	 подржавају	 албански	 сепаратизам	 у	

Србији	и	пружају	политичку	и	ванинституционалну	подршку	Албанцима	у	региону.	

Иако	 се	 ниједна	 организација	 или	 албански	 чиновник	 нису	 истакли	 као	

доминантни	 носиоци	 идеје	 о	 албанском	 уједињењу,	 приметно	 је	 да	 протеклих	 година	

Албанци	у	региону	све	координисаније	наступају	у	својим	захтевима:	

- Од	 прославе	 100-годишњице	 стварања	 Албаније	 2012.	 готово	 сви	

албански	 званичници	 у	 региону	 више	 пута	 су	 се	 јавно	 заложили	 за	

уједињење	 Албанаца.	 Изјаве	 нису	 биле	 изоловане	 већ,	 ако	 би	 иступили	

албански	 лидери	 на	 Косову,	 њихове	 захтеве	 би	 убрзо	 поновили	 или	

подржали	у	Албанији	или/и	у	Македонији.	

																																																													
13	http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/politika/2642153/tanaskovic-turska-najagilnije-lobira-da-kosovo-udje-
u-unesko.html	
14	http://mondo.rs/a1002966/Info/Srbija/Novosti-Turska-obevastajna-sluzba-iza-ideje-o-velikon-Albaniji.html	
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- 	

-	И	у	Србији	и	у	Македонији,	али	такође	и	у	Грчкој,	Албанци	организују	бојкот	или	

блокаду	пописа	користећи	сличне	изговоре	и	методе.	

-	 Албанија,	 као	 матична	 држава,	 ниједном	 није	 осудила	 поступке	 Албанаца	 на	

Косову	и	Метохији,	у	Македонији	или	Грчкој.	

-	Интензивирана	је	координација	акција	и	јавних	иступа	албанских	представника	у	

региону	и	Албанаца	по	питањима	која	оспоравају	суверенитет	суседних	земаља.	

-	Повећао	се	број	провокативних	акција	у	виду	склањања	симбола	државе	у	којој	

живе	 и	 постављање	 албанских	 симбола,	 као	 и	 организовање	 провокација	 (дрон	 са	

заставом	 „Велике	 Албаније“	 на	 утакцими	 у	 Београду	 2014.	 и	 у	 Скопљу	 априла	 ове	

године15),	протеста	против	поретка	државе	у	којој	су	мањина.	

Нови	домет	представља	такозвана	Тиранска	платформа16.	Реч	је	о	документу	чије	

је	 постојање	 обелодањено	 почетком	 2017.	 а	 који	 су	 албанске	 странке	 из	 Македоније	

донеле	 на	 састанку	 у	 Тирани	 под	 покровитељством	 албанског	 премијера	 Едија	 Раме.	 У	

тексту	 се,	 између	 осталог,	 тражи	 да	 Албанци	 у	 Македонији	 постану	 „државотворно	

становништво“,	 увођење	 албанског	 као	 званичног	 језика	 у	 Македонији,	 „свеобухватна	

расправа	 о	 застави,	 химни	 и	 држаним	 симболима“,	 „усвајање	 Резолуције	 у	 Парламенту	

Републике	Македоније	којом	би	се	осудио	геноцид	над	албанским	народом	у	Македонији	

од	 1912.	 до	 1956.	 године“,	 „Сарадња	 са	 Косовом	 и	 Албанијом	 око	 интегрисаног	

управљања	 границама.“	 Ови	 захтеви	 јасно	 доводе	 у	 питање	 државно	 уређење	

Македоније.	 Инсистирање	 око	 „интегрисаног	 управљања	 границама“	 са	 „Косовом“	 и	

Албанијом	очито	показује	тежње	да	се	направи	политички	и	економски	оивичена	целина	

на	којој	ће	већину	чинити	Албанци.	

Упоредо	 са	 Тиранском	 декларацијом	 уследиле	 су	 изјаве	 албанских	 лидера	 –	

Хашима	Тачија	и	Едија	Раме	о	уједињењу	Албанаца	у	једну	државу.		

																																																													
15	http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/region/2710710/dron-sa-posterom-velike-albanije-na-utakmici-u-
skoplju.html	
16	http://bdi.mk/en/lajmi.php?id=5768	
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Томе	су	се	придружиле	и	изјаве	албанских	представника	на	југу	централне	Србије	

које	 су	 кулминирале	 изјавом	 председника	 Албанског	 националног	 већа	 са	 седиштем	 у	

Бујановцу,	 Јонуза	 Муслијуа	 (који	 је	 амнестиран	 за	 тероризам	 2001),	 да	 је	 његов	

председник	Еди	Рама,	и	да	га	не	интересује	то	што	на	свим	документима	пише	да	живи	у	

Републици	Србији,	те	да	су	Прешево,	Бујановац	и	Медвеђа	Албанија.	

Све	 ово	 време	 међународни	 фактори	 попут	 НАТО,	 ЕУ	 или	 Великих	 сила	 нису	

ниједном	реаговали	на	поступке	Албанаца.	

Наведени	подаци	упућују	да	је	албански	национализам	у	повоју	и	да	му	политичке	

околности	 у	 региону	иду	на	руку,	 а	 пре	 свега	 подршка	 западних	 сила	и	 чињеница	да	 је	

Албанија	 чланица	 НАТО.	 Иако	 се	 нова	 америчка	 администрација	 још	 увек	 није	 јавно	

конкретније	 одредила	 у	 својој	 политици	 према	 Балкану,	 те	 да	 у	 овом	 тренутку	 није	 у	

потпуности	извесно	шта	може	да	се	очекује,	очито	је	да	садашње	поступке	САД	у	региону	

и	 даље	 одређују	 људи	 и	 принципи	 који	 су	 везани	 пре	 свега	 за	 бившу,	 демократску	

администрацију.	

Иако	није	дошло	до	издвајања	појединца	или	институције/организације	која	би	за	

себе	устврдила	или	била	препозната	као	носилац	идеје	албанског	уједињења,	очито	је	да	

је	током	протеклих	година	дошло	до	успостављања	знатно	веће	координације	албанских	

лидера	 широм	 региона	 када	 је	 реч	 о	 националистичким	 захтевима.	 Албанско	

манипулисање	 институцијама	 и	 законима	 (било	 да	 је	 реч	 о	 неучешћу	 у	 попису,	 бојкот	

институција,	 уклањање	 државних	 симбола	 или	 нешто	 друго),	 оружана/организована	

побуна	 и	 претња	 насиљем	 издвајају	 се	 као	 кључни	 инструменти	 у	 формирању	 и	

остваривању	 политике	 албанског	 националног	 уједињења.	 Чланство	 Албаније	 у	 НАТО	

пружа	Албанцима	економску	и	 политичку	 заштиту	 какву	 не	 уживају	 земље	 са	 којима	 су	

Албанци	највише	у	спору:	Србија	и	Македонија.	

Албански	 национализам	данас	 је	 највећа	 и	 најконкретнија	 претња	 стабилности	

на	 Балкану.	 Албанија	 је	 једина	 земља	 на	 Балкану	 која	 има	 отворена	 питања	 и	

територијалне	аспирације	према	свим	суседима	са	којима	се	граничи.	Чињеница	да		
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Албанија	 има	 бројну	 мањину	 у	 свакој	 од	 суседних	 земаља,	 те	 да	 албански	 политичари	

широм	 региона	 додатно	 подгревају	 албански	 национализам,	 доводе	 до	 преливања	

тензија	 на	 територије	 околних	 држава.	 Албански	 национализам	 тако	 представља	

регионално	 питање	 које	 захтева	 детаљну	 и	 озбиљну	 анализу	 свих	 држава,	 а	 посебно	

Србије	и	Македоније	које	су	(тренутно)	на	директном	удару.	


