
УДК 327:911.3(497.7)

Прегледни  
рад

Српска политичка мисао 
број 2/2013.

год. 20. vol. 40.
стр. 205-222.

205

Душан Пророковић
Центар за стратешке алтернативе, Београд
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(БЈР) МАКЕДОНИЈЕ*

Са же так
Ге о стра те гиј ски, Ма ке до ни ја је нај ва жни ја зе мља Бал ка на. 

Про ход на је по вер ти ка ли и хо ри зон та ли и пред ста вља ко му ни ка-
циј ско сре ди ште ре ги о на. Ипак, она не ма стар те гиј ску ду би ну па 
је ра њи ва. По ли тич ки си стем је не ста би лан, а ме ђу ет нич ки од но си 
ло ши, што је не по вољ но по ге о по ли тич ки по ло жај. Уз то, Ма ке-
до ни ја има круп не спо ро ве са све че ти ри су сед не зе мље. На чин за 
по пра вља ње по зи ци је се тра жи у ве зи ва њу за САД, ко ји ма је Бал-
кан ва жан у спре ча ва њу ши ре ња зо не ути ца ја Ру си је и Не мач ке на 
ис точ ни Ме ди те ран.
Кључ не ре чи: Ма ке до ни ја, Бал кан, ет нич ки са став ста нов ни штва, ме ђу-

ет нич ки од но си, НА ТО, атлан ти зам, нео о сма ни зам, ге о-
по ли ти ка, ге о стра те ги ја.

* У СФР Југославији Социјалистичка Република Македонија је била једна од шест 
федералних јединица.Због њеног назива током пет деценија постојања трајао је и грчко-
југословенски спор. Декларацијом о независности од 25.09.1991. проглашава се име 
државе Република Македонија, што опет изазива реакцију Грчке. У Грчкој Македонија 
је назив за северни регион са седиштем у Солуну (Μακεδονία), а грчки званичници 
наводе и низ историјских разлога због којих се назив Македонија не може везивати за 
државу проистеклу распадом Југославије. Услед грчког протеста, ова држава је у ОУН 
примљена 08.04.1993. Резолуцијом Генералне скупштине бр. 47/225 под „привременим“ 
називом-Бивша југословенска Република Македонија (мак.Поранешна Југословенска 
Република Македонија, енг. Former Yugoslav Republic of Macedonia, па се зато често 
користи скраћеница FYROM).До 2013. године под уставним именом Репубику 
Македонију је признало 125 чланица ОУН, међу њима и четири сталне чланице СБ-
САД, Велика Британија, Русија и Кина, али је у већини међународних организација 
задржан назив БЈР Македонија. Резолуција ГС ОУН може се пронаћи на: http://www.
un.org/documents/ga/res/47/a47r225.htm
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ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ЕТНИЧКА СТРУКТУРА 
СТАНОВНИШТВА И МЕЂУЕТНИЧКИ ОДНОСИ

Ма ке до ни ја је ју жно е вроп ска и бал кан ска др жа ва. У њој се 
из два ја ју три ре љеф не це ли не: 1) пла нин ска област за пад не Ма-
ке до ни је, ко ју чи не креч њач ки ма си ви за пад но-вар дар ске гру пе 
пла ни на-Пе ла го ни да и Шар ски ма сив, a у ко је се усе ца ју ду бо ке 
до ли не и ко тли не; 2) По вар дар је или Ни ска Ма ке до ни ја,тек тон ски 
ла би лан про стор ис пу њен ре ка ма и је зе ри ма, са ни зом ме ђу соб но 
по ве за них ко тли на; 3) ис точ но-ма ке дон ска пла нин ска област ко ја 
при па да ста рим гро мад ним пла ни на ма ро доп ског си сте ма1). 

Иако је кон ти нен тал на зе мља без из ла за на мо ре и по по вр-
ши ни ма ла (25.713 км2 са 748 км ду гом коп не ном гра ни цом), реч ним 
до ли на ма и ко тли на ма те ри то ри ја је про ход на и по вер ти ка ли ко-
јом се сред ња Евро па по ве зу је са Егеј ским мо рем, и по хо ри зон та-
ли ко јом се по ве зу ју за пад на цр но мор ска и ју жна ја дран ска оба ла. 
Ана ли зи ра ју ћи Бал кан ско по лу о стр во, Јо ван Цви јић је за кљу чио 
да по сто је две ге о граф ске обла сти од по себ ног зна ча ја. Пр ва је-
Цен трал на област, а дру га-Те ри то ри јал но је згро, као кључ на тач-
ка Цен трал не обла сти. Цен трал на област се на ла зи у че тво ро у глу 
Со фи ја-Ниш-При шти на-Ско пље, она ни је ге о ме триј ско сре ди ште 
Бал ка на, али је „у ко му ни ка циј ском, вој но-стра те гиј ском, по ли тич-
ком и кул тур но-ци ви ли за циј ском сми слу сва ка ко ње го во ср це“2).
Те ри то ри јал но је згро пред ста вља про стор ко ји об у хва та ши ри ре-
ги он Ско пља, укљу чу ју ћи Скоп ску Цр ну го ру, Вод но, Ку ма но во и 
срп ски Бу ја но вац. Агло ме ра ци ја глав ног гра да Ма ке до ни је је Те-
ри то ри јал но је згро Бал ка на и то је још је дан раз лог због ко јег је 
Ма ке до ни ја „вој но ге о граф ски и ге о стра те гиј ски ве о ма зна чај на за 
ре ги о нал не си ле (Тур ску и Не мач ку) и за су се де“3). На осно ву од-
лу ке Со бра ни ја, Вла да Ма ке до ни је је 09.10.2008. при зна ла не за-
ви сност „Ре пу бли ке Ко со во“ и ус по ста ви ла би ла те рал не од но се, 
па се у зва нич ним по да ци ма на во ди ка ко се Ма ке до ни ја има пет 
су се да4). Фор мал но-прав ни ста тус тзв. Ре пу бли ке Ко со во је спо ран, 

1) Дра ган Ва си ле ски, Бла го ја Мар ко ски, Ни ко ла Па нов, Ни ко ла В. Ди ми тров,Ѓoрѓи Па-
влов ски, На ци о нал на ге о гра фи ја за II-ра го ди на ре фор ми ра но гим на зи ско обра зо ва ние, 
Про свет но де ло, Ско пје, 2002, стр. 31-42.

2) Ми ло мир Сте пић,Ге о по ли тич ке им пли ка ци је срп ских ми гра ци ја. У: „Срп ско пи та ње-
ге о по ли тич ко пи та ње“, Јан тар гру па, Бе о град 2004, стр. 268.

3) Дра го љуб Се ку ло вић,Вој на ге о гра фи ја 2. Ме ди ја цен тар Од бра на, Бе о град, 2011, стр. 
123.

4) Ра ди ло се о ко ор ди ни ра ној ак ци ји САД са ци љем ге о по ли тич ке изо ла ци је Ср би је. Истог 
да на је иден тич ну од лу ку до не ла и Цр на Го ра, чи ме су сви ју жни су се ди Ср би је при зна-
ли „Ре пу бли ку Ко со во“. У Ско пљу су у раз ма ку од не ко ли ко са ти од лу чи ва ли и На род но 
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па се мо же кон ста то ва ти и ка ко се Ма ке до ни ја гра ни чи са че ти ри 
др жа ве: Грч ком, Бу гар ском, Ср би јом и Ал ба ни јом5). 

Цен трал но бал кан ски по ло жај усло вио је и ве ли ко ме ша ње 
ста нов ни штва. Де ло ва њем ен до ге них и ег зо ге них фак то ра, кроз 
пла нин ске ма си ве на ис то ку и за па ду зе мље су се усе ца ле реч не до-
ли не спу шта ју ћи се ка тек тон ским де пре си ја ма и про би ја ју ћи при-
род не пу те ве. Ови пу те ви са за па да и ис то ка боч но су се при па ја ли 
на вар дар ски ко ри дор, ко ји се про сти ре прав цем се вер-југ као при-
род ни ко му ни ка циј ски пра вац, што је омо гу ћи ло кон так те ста нов-
ни штва из раз ли чи тих ге о граф ских сре ди на. Про стор Ма ке до ни је 
је кон такт на зо на ви ше ра зно род них ет нич ких гру па, па је у ко-
му ни ка ци ји са грч ким, бу гар ским, ал бан ским, тур ским, вла шким, 
цин цар ским, ром ским и ро меј ским окру же њем сло вен ско ста нов-
ни штво, ко је је го во ри ло јед ним је зи ком и углав ном би ло истог по-
ре кла, фор ми ра ло свој си стем вред но сти, де ли мич но раз ли чит од 
си стемâ вред но сти ко ји су по сто ја ли ме ђу са пле ме ни ци ма у оста-
лим де ло ви ма Бал кан ског по лу о стр ва. По се бан пе чат фор ми ра њу 
си сте ма вред но сти да ју два ути ца ја-ви зан тиј ски и ото ман ски.

Од сло вен ског и сло ве ни зи ра ног ста нов ни штва фор ми ра се 
„ет нич ки фло тант на ма са“6). У за пад ним и ју жним де ло ви ма то 
је би ло ста нов ни штво код ко јег је пре о вла да ва ла свест о срп ском 
по ре клу, док се у ис точ ним де ло ви ма ви ше ве зи ва ло за бу гар ски 
иден ти тет. Не ка да шњи пре ми јер Ср би је Сто јан Но ва ко вић уви ђа 
слич но сти, али их ипак на зи ва по себ ним на ро дом, раз ли чи тим и 
од Ср ба и од Бу га ра7). Код бу гар ских по ли ти ча ра пре о вла ђу је је-
дин ствен став да је ма ке дон ски са мо ре ги о на ли зам ши рег бу гар-
ског иден ти те та.

По ред све га, код ве ли ког де ла сло вен ског ста нов ни штва у 
Ма ке до ни ји раз ви је на је и осо би на „мо рал не ми ми кри је“. Те шко 
је би ло од ре ди ти њи хов на ци о нал ни пред знак, јер се или ни су из-
ја шња ва ли, или је су она ко ка ко су ра зни „по пи си ва чи“ же ле ли да 
чу ју. Уз то, у XIX ве ку, ка да до ла зи до ства ра ња на ци о нал них др-
жа ва Ср ба, Бу га ра и Гр ка, ста нов ни ке Ма ке до ни је по че ли су сви да 

со бра ни је и Вла да. Од лу ка Вла де Ма ке до ни је о при зна ва њу „Ре пу бли ке Ко со во“ мо же 
се про на ћи на зва нич ној ин тер нет стра ни ци: http://vla da.mk. 

5) Пре ам бу лом Уста ва Ср би је Ко со во је де фи ни са но као Ауто ном на по кра ји на под при-
вре ме ном ме ђу на род ном упра вом. Јед но стра но про гла ше ну не за ви сност ко сов ских Ал-
ба на ца до мар та 2013. је при зна ло око 90 чла ни ца ОУН. Овим бро јем се стал но ма ни пу-
ли ше, па та чан број ни је утвр ђен.

6) Јо ван Цви јић, Про ма тра ња о ет но гра фи ји ма ке дон ских Сло ве на. [елек тронска верзија]. 
Књи жа ра Ге це Ко на, Бе о град 1906.

7) Јán Rychlík a kol.,Me zi Vídní a Ca ř i hra dem 1. Vi še hrad, Pra ha, 2009, str. 257.
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сво ја та ју. Оту да и раз ли чи те про це не о бро ју и са ста ву ста нов ни-
штва Ма ке до ни је у раз ли чи тим ис тра жи ва њи ма.

Про блем се ја вљао и у то ме што за вре ме ото ман ске упра ве 
Ма ке до ни ја ни је по сто ја ла као те ри то ри јал на це ли на, па су раз-
ли чи ти ауто ри по сма тра ли раз ли чи ти про стор. Оту да и раз ли ка 
у укуп ном бро ју ста нов ни ка. У ге о граф ском сми слу, Ма ке до ни ја 
се де ли ла на: вар дар ски, пи рин ски и егеј ски део. Да на шња др жа-
ва Ма ке до ни ја се про сти ре вар дар ским и де ли мич но пи рин ским 
де лом. То је део ко ји је по сле бал кан ских ра то ва 1912-13. го ди не 
при пао Ср би ји. Ма ке дон ска др жа ва се про сти ре до гра ни ца ко је 
jeослободила срп ска вој ска. Ве ћи део Пи рин ске Ма ке до ни је је у 
Бу гар ској, а це ло куп на Егеј ска Ма ке до ни ја у Грч кој (да на шњи грч-
ки ре ги он-Ма ке до ни ја).

Табела бр. 1: Резултати различитих пописа у Македонији 1889-19058).

Словени Срби Бугари Грци Турци Албанци
Гопчевић 1889 / 2.048.000 57.600 201.140 231.400 165.620
Николаидес 1889 454.700 / / 656.300 576.600 /
Канчев 1900 / 700 1.184.036 124.211 489.664 225.125
Остерајх 1905 2.000.000 / / 200.000 250.000 300.000
Попис 1895 1.300.000 / / 250.000 550.000 125.000

По што је по сле 1945. Ма ке до ни ја до би ла ста тус ауто ном-
не, ју го сло вен ске со ци ја ли стич ке ре пу бли ке, сте кли су се ин сти-
ту ци о нал ни усло ви да „на ци о нал но фло тант на ма са“ пре ра сте у 
ма ке дон ску на ци ју.Ко му ни стич ко ру ко вод ство је под сти ца ло на ци-
о нал но за о кру жи ва ње Ма ке до на ца, ка ко би се што ви ше ис ти снуо 
срп ски ути цај из овог ге о граф ског под руч ја9). Уз по моћ Са ве за ко-
му ни ста 1967. са зван је тзв. Са бор Ма ке дон ске пра во слав не цр кве 

8) Спиридон Гопчевић је био истраживач из Србије, Константинос Николаидес из Грчке, 
Васил Канчев из Бугарске, а Карел Остерајх из Аустрије. Турски попис је обухватао 
шире подручје од Македоније и спровођен је у Солунском и Битољском вилајету, као и 
Скопском санџаку. Према: Jaromir Budský,Etnická skladba osmanské Makedonie v obdobi 
let 1878-1913. U: Slovanske historické studie, 24/1998, Bratislava 1998, str. 311-372.

9) Ко му ни стич ка Ју го сла ви ја је по чи ва ла на кри ла ти ци „сла ба Ср би ја, ја ка Ју го сла ви ја“. 
Срп ски ин те рес је си сте мат ски са би јан од стра не Пар ти је и вла сти, па Ср би у БиХ и 
Хр васт кој ни су има ли пра во ни на ка кву ауто но ми ју, док су исто вре ме но у Ср би ји фор-
ми ра не две ауто ном не по кра ји не-Вој во ди на на се ве ру и Ко со во на ју гу. У Цр ној Го ри и 
Ма ке до ни ји се пу но ра ди ло на ства ра њу две но ве на ци је. Ви ше у: Jo sip Broz Ti to,Bor ba 
za oslo bo dje nje Ju go sla vi je 1941-1945. [knji ga I]. Kul tu ra, Be o grad, 1947, str. 131; Ro do ljub 
Čo la ko vić, Pre gled isto ri je Sa ve za ko mu ni sta Ju go sla vi je. In sti tut za oču va nje rad nič kog po-
kre ta, 

 Be o grad, 1963, str. 201.По чет ком ХХI ве ка ви дљи во је да су за пад ни цен три мо ћи на ста-
ви ли са спро во ђе њем истог прин ци па, па све чи не ка ко би се срп ски ути цај на Бал ка ну 
ми ни ма ли зо вао. Раз ло зи ова квог при ту па во де ћих зе ма ља НА ТО и ЕУ су ге о по ли тич ки.
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на Охри ду, на ко јем се до та да шња ар хи е пи ско пи ја „от це пи ла“ од 
ма тич не Срп ске пра во слав не цр кве. Ово је сво је вр стан ку ри о зи тет 
јер су „ате и стич ке вла сти ко је су ина че про го ни ле цр кву и од би ја ле 
сва ки до дир са ре ли ги јом, би ле глав ни уче сник у фор ми ра њу но ве 
цр кве не за јед ни це“10). До да нас, од лу ку ма ке дон ске цр кве ни је при-
зна ла ни јед на по ме сна пра во слав на цр ква, па је њен ста тус остао 
спо ран. Ка ко се ка сни је ис по ста ви ло, у све му је ма ке дон ски клер 
имао и по др шку спо ља, пре све га од Ва ти ка на11).

У тра же њу исто риј ских те ме ља ма ке дон ског иден ти те та, ко-
му ни сти се углав ном ни су од ми ца ли да ље од ре во лу ци о нар не бор-
бе ВМРО12). То је би ло тај но дру штво, на ста ло у Со лу ну 1893. са 
ће ли ја ма ши ром Бал ка на-од Је дре на и Вар не, до Би то ља. Уну тар 
ра су те ор га ни за ци је по сто јао је из гра ђен став да се тре ба бо ри-
ти про тив ото ман ске оку па ци је, али и раз ли ке шта учи ни ти по сле 
то га. Јед но кри ло је би ло за ства ра ње „ауто ном не Ма ке до ни је“, а 
дру го за при па ја ње Бу гар ској. Пр ва оп ци ја је под ра зу ме ва ла осла-
ња ње на Ср би ју. Су коб из ме ђу „фе де ра ли ста“ и „вр хо ви ста“ у пе-
ри о ду из ме ђу два свет ска ра та би ће и ору жа ни у по је ди ним ма ке-
дон ским се ли ма13). Јак ути цај Бу гар ске одр жао се још ду го, што је 
1949. по себ но за бри ња ва ло САД. Раз ла зом Јо си па Бро за и Јо си фа 
Ви са ри о но ви ча 1948. Ју го сла ви ја се уда ља ва од со вјет ске ор би те и 
ства ра се но ви ге о по ли тич ки оквир на Бал ка ну. САД стра ху ју да уз 
по др шку СССР мо же до ћи до ак ти ви ра ња Бу гар ске у Ма ке до ни ји, 
са ци љем фор ми ра ња бал кан ске ге о по ли тич ке хо ри зон та ле Со фи-
ја-Ско пље-Ти ра на14). Ти ме би био угро жен и оп ста нак Ју го сла ви је, 

10) Ду шан Про ро ко вић, Ге о по ли ти ка Ср би је: по ло жај и пер спек ти ве на по чет ку ХХI ве ка. 
Слу жбе ни гла сник: Ге о по ли ти ка, Бе о град, 2012, стр. 554.

11) По гле да ти: др. Жар ко Га ври ло вић, Да вид про тив Го ли ја та, књи га пе та. Ен ци кло пе ди ја 
пра во сла вља, Бе о град 2010, стр. 76-78.

12) Вну тре шна Ма ке дон ска Ре во лу ци о нар на Ор га ни за ци ја . Ини ци ја то ри осни ва ња би ли 
су мла ди ма ке дон ски ин те лек ту ал ци-Да мјан Гру ев, Го це Дел чев и Иван Ха џи ни ко лов. 
Иде о лог ове ор га ни за ци је по ста је Ђор че Пе тров, про фе сор бу гар ске гим на зи је у Со лу-
ну.

13) „Вр хо ви сти“ су би ли ан ти ју го сло вен ска стру ја и за при па ја ње Бу гар ској, под кон тро лом 
Цен трал ног ма ке дон ског ко ми те та, што је на бу гар ском је зи ку Вър хо вен ма ке дон ски ко-
ми тет, па оту да и на зив „вр хо ви сти“. Њи ма је при па дао Вла до Чер но зем ски, атен та тор 
на кра ља Алек сан дра I Ка ра ђор ђе ви ћа у Мар се ју 1934. го ди не. Ово кри ло ВМРО је  кон-
тро ли са ло ју го за пад ни део Бу гар ске и има ло до бро на о ру жа не је ди ни це. Њи хов ути цај 
осе ћао се у ис точ ним де ло ви ма Вар дар ске Ма ке до ни је, Охри ду и Кру ше ву. „Фе де ра ли-
сти“ су за го ва ра ли оста нак у Ју го сла ви ји, уз обез бе ђи ва ње ауто но ми је за Ма ке до ни ју. 
Чи ни ли су га углав ном при пад ни ци ВМРО оку пље ни око ће ли ја у Ку ма но ву, Ско пљу и 
Би то љу. 

14) У САД је по сто ја ла бо ја зан да би удру жи ва њем со вјет ско-бу гар ских сна га мо гло до-
ћи до отва ра ња пи та ња Ма ке до ни је и ор га ни зо ва ња ре фе рен ду ма о оса мо ста љи ва њу. 
По сле по ра за ко му ни стич ких сна га у Грч кој и за о штра ва ња од но са са Ју го сла ви јом, 
је ди на др жа ва са из ла ском на то пло мо ре у ко јој је Мо сква има ла до ми нан тан ути цај, 
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а СССР би имао кон тро лу над те ри то ри јом ко ја по ве зу је Цр но мо-
ре и Ја дран.

По сле оса мо ста љи ва ња у Ма ке до ни ји се раз ви ја и про цес 
тра же ња исто риј ских ко ре на у ан тич ким вре ме ни ма. У ту ри стич-
ким бро шу ра ма Ма ке до ни ја се озна ча ва „ко лев ком ци ви ли за ци је“, 
ме ђу на род ни аеро дром се на зи ва „Алек сан дар Ве ли ки“, у цен тру 
Ско пља су по диг ну ти мо ну мен тал ни спо ме ник Алек сан дру Ма ке-
дон ском и три јум фал на ка пи ја, а згра де јав них уста но ва се зи да-
ју у „ма ке дон ском ан тич ком“ сти лу15).Ово иза зи ва до ста по ле ми ка 
уну тар Ма ке до ни је, па кон сен зус о то ме шта пред ста вља „сту бо-
ве на ци о нал не иден ти фи ка ци је“ и да ље не по сто ји. Ма ке дон ски 
на ро до твор ни про цес још увек ни је за вр шен, а у усло ви ма гло ба-
ли за ци је, ка да на ци о нал ни иден ти те ти сла бе, то иза зи ва и сла би је 
ве зи ва ње по је ди на ца за ко лек тив ни иден ти тет16).

Табела бр. 2: Етничка структура становништва у Македонији17)

Македонци Албанци Турци Роми Срби Муслимани Власи Бугари
Σ 1.290.981 506.083 77.959 53.879 38.939 19.571 9.695 1.417
% 65.17 25.57 3.85 2.66 2.08 0.97 0.47 0.07

На су прот ра сла бље ном и дез о ри јен ти са ном ма ке дон ском, 
сто ји хо мо ге ни ал бан ски фак тор. Ал бан ско пи та ње је нај ве ће уну-
тра шње по ли тич ко пи та ње. Ал бан ци чи не че твр ти ну по пу ла ци је 
и ет но про стор но су ком пакт ни, на се ље ни у за пад ном де лу зе мље, 
те ри то ри јал но по ве за ни са сво јим су на род ни ци ма у ис точ ној Ал-

оста је-Ал ба ни ја, па су САД ра чу на ле да циљ Мо скве мо же би ти по ве зи ва ње Со фи је 
и Ти ра не. О ово ме ви ше у по гла вљу-Про це на спо соб но сти ју го сло вен ског ре жи ма да 
одо ли со вјет ском при ти ску то ком 1949. У: Mom či lo Pa vlo vić,Do ku men ti CIA o Ju go sla vi ji 
1948-1983. In sti tut za sa vre me nu isto ri ju: Fa kul tet bez bed no sti: Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 
2009, str. 51-65.

15) О ово ме се ви ше мо же про чи та ти у члан ку Ме тјуа Брун ва се ра у Њу јорк тај мсу од 
13.10.2011 (Mat thew Brun was ser, Con cerns Grows Abo ut Aut ho ri ta ri a nism in Ma ce do nia, 
New York Ti mes, Oc to ber 13 2011) . До ступ но на: http://www.nyti mes.com/2011/10/14/
world/euro pe/con cerns-grow-abo ut-aut ho ri ta ri a nism-in-ma ce do nia.html?pa ge wan ted=all&_
r=0. Та ко ђе и у члан ку бе о град ског не дељ ни ка „Вре ме“: Si ni ša Stan ko vić, Mu ke po 
Alek san dru, Vre me, br. 1104, 1. mart 2012. До ступ но на: http://www.vre me.com/cms/vi ew.
php?id=1038309

16) О ко ри шће њу сим бо ла у из град њи на ци о нал ног иден ти те та и нео п ход но сти кон сен зу са 
по том пи та њу ви ше у: He inz-Ger hard Ha upt, Char lot te Tac ke, Die Kul tur des Na ti o na len. 
So zial- und kul tur geschic htlic he Ansätze bei der Er for schung des europäischen Na ti o na li-
smus im 19. und 20. Ja hr hun dert. U: Har dtwig, W.; We hler, H.-U.: Kul tur geschic hte he u te. 
Göttingen, 1996, str. 270-273.

17) Приказани су резултати пописа из 2002. године. Резултати пописа који је почео 2011. 
године још увек нису у потпуности обрађени, с обзиром да су Албанци у појединим 
срединама одбијали да се попишу. Обрађени резултати претходног пописа и актуелне 
процене, доступни на страници: Државен завод за статистика на Репубика Македонија, 
http://www.stat.gov.mk. 
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ба ни ји и на Ко со ву. Они су му сли ма ни и при па да ју ет нич кој за јед-
ни ци пла нин ских Ге га. Ме ђу оста лим су на род ни ци ма на Бал ка ну 
„ма ке дон ски Ал бан ци се сма тра ју за тра ди ци о на ли сте, ислам ски 
ори јен ти са не и за о ста ле“18). 

Мапа бр. 1: Етничка структура становништва Македоније19)традиционалисте, исламски оријентисане и заостале“19.  

 

Мапа бр. 1: Етничка структура становништва Македоније20 

 

                                                 
19Patrick Girgle, Kosovo: Stručná Historie Štátů. Libri, Praha, 2009, str. 121. 
20 Мапа преузета са: http://www.hoeckmann.de/karten/europa/makedonien/index-en.htm 

Ма ке дон ско-ал бан ски од но си су ло ши и кла си чан су при мер 
„ла тент ног кон флик та“. Еска ла ци ја ме ђу ет нич ке не тр пе љи во сти 
де ша ва се 2001. го ди не ка да до ла зи до ви ше ме сеч них ору жа них 
су ко ба. По при ште су ко ба ко ји је тра јао од 22. ја ну а ра до сре ди не 
ав гу ста био је се ве ро за пад ни део зе мље. Ал бан ске па ра вој не фор-
ма ци је су има ле је дан ко манд ни штаб и до бар си стем ко ор ди на ци је 
уну тар тзв. Осло бо ди лач ке на род не ар ми је (ОНА). На по чет ку кон-
флик та ма ке дон ске сна ге су би ле „пот пу но не спрем не да се из бо ре 
са иза зо ви ма ал бан ске по бу не у зе мљи“20).За то су  бр зо из гу би ле 
кон тро лу над ни зом се ла и ва жним гра дом-Те то вом, али су се до 
кра ја су ко ба кон со ли до ва ле и на не ле не ко ли ко те шких по ра за ал-
бан ским па ра вој ним фор ма ци ја ма (Та ну шев ци, Ара чи но во и по-
вра так кон тро ле над Те то вом).

18) Pa trick Gir gle, Ko so vo: Stručná Hi sto rie Štátů. Li bri, Pra ha, 2009, str. 121.

19)  Мапа преузета са: http://www.hoeckmann.de/karten/europa/makedonien/index-en.htm

20) Ову оце ну је из нео ана ли ти чар ту жи ла штва Ха шког три бу на ла Вик тор Бе тру чен ко на 
све до че њу у слу ча ју број IT-04-82-T 17.05.2007. го ди не (Ту жи ла штво про тив Љу бе та 
Бо шков ског и Јо ха на Тар чу лов ског). Све до че ње до ступ но на:                            http://icty.org/x/cases/bos-
koski_tarculovski/trans/en/071106IT.htm
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Уз ве ли ка ма те ри јал на ра за ра ња и око 170.000 ра се ље них 
ста нов ни ка, ма ке дон ска стра на је има ла и 58 по ги ну лих при пад ни-
ка вој ске и по ли ци је и 269 ра ње них, као и 10 уби је них и 75 ра ње-
них ци ви ла. Прет по ста вља се да је број жр та ва на ал бан ској стра ни 
био око 250021). Но ви ору жа ни су коб из био је ок то бра-но вем бра 
2007. го ди не, ка да је у пла нин ским под руч ји ма Ша ре ал бан ска те-
ро ри стич ка гру па из ве ла не ко ли ко ак ци ја. У од го во ру ма ке дон ских 
спе ци јал них по ли циј ских сна га уби је но је 7 и ухап ше но 69 те ро-
ри ста22). 

По след њи ма сов ни су ко би од и гра ли су се у про ле ће 2012. 
го ди не, а тра ја ли су не ко ли ко не де ља. У Ско пљу, Те то ву и При ле пу 
до ла зи до ни за ма сов них ту ча из ме ђу мла ђих Ма ке до на ца и Ал ба-
на ца, а кри за кул ми ни ра 12.апри ла уби ством пе то ри це Ма ке до на ца 
код Же ле зар ских је зе ра у бли зи ни Ско пља. Та да, по пр ви пут по чи-
ње да се го во ри и о ре ли гиј ској ди мен зи ји су ко ба23).

Мапа бр. 2: Поприште сукоба у Македонији 2001. године
говори и о религијској димензији сукоба24. 

 

 

                                                 
24Међу осумњиченима за убиство код Железарских језера су и лица која су учествовала у борбама против 
НАТО снага у Авганистану и Ираку. Њихово хапшење изазвало је масовне протесте Албанаца у центру 
Скопља на којима је учествовало више од 10.000 углавном млађих људи. О акцији македонске полиције 
вишена: http://www.mkd.mk/28971/crna-hronika/fateni-ubijcite-kaj-zhelezarsko-ezero 

21) Пре ма пода цимаиз:  Бе ла  Книга-  Т ероризмо т  на  т.н.  Ос ло бо дителна  национална армија, 
Министерс тв о  за Вн ат реш ни раб от и  на Реп ублика Мак едо нија,  Скопје,  20 01 ,стр. 145-
159.

22)  Опер ац ија ма кедонск е  полиције  звала с е „ Планинск а  бу ра“ и  из веден а  је  07.11.2 00 7.у 
сел им а Б ро дец, Веса ла и Веј це. Пр ет хо дно су  терористи  на пали  по лицијск у стани цу  у  
Т анушевцим а при чему  је  је дан пол иц ајац убије н, а  двојица р ањен а. 

23) Међу о су мњичен има за  убист во код  Же ле зар ских јез ера су  и  лица  ко ја су  уче ствовала  
у  борбам а  против  Н АТ О снага  у Авган истану и  Ир аку. Њихо во х ап шење  изазвало је 
масовн е проте сте Ал банаца у  ц ентру  С коп ља на  ко ји ма је  у чествовало више од 10.000 
углавном млађих људи. О акцији македонске полиције вишена:                       http://www.mkd.
mk/28971/crna-hronika/fateni-ubijcite-kaj-zhelezarsko-ezero
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Не по вољ но је по укуп ни по ло жај и што се глав ни град 
Ско пље, у чи јој агло ме ра ци ји жи ви ви ше од по ло ви не ста нов ни-
ка Ма ке до ни је на ла зи у ал бан ском окру же њу. Ал бан ски ет нич ки 
еле мент се про сти ре прав цем се ве ро за пад-се вер од при град ских 
на се ља Ара чи но ва, пре ко Кон до ва, до Мат ке, на ко ји се на до ве зу је 
и град ски део ко ји ве ћин ски на се ља ва ју Ал бан ци та ко фор ми ра ју-
ћи „ге о граф ски лук“.

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И СПОЉНОПОЛИТИЧКА 
ОРИЈЕНТАЦИЈА МАКЕДОНИЈЕ

Ре ша ва ње ма ке дон ско-ал бан ског су ко ба уз ме ди ја ци ју САД 
и ЕУ 2001. го ди не усло ви ло је и из глед устав но-прав ног си сте ма 
Ма ке до ни је. Ору жа ни кон фликт је за вр шен та ко што су ал бан ски 
те ро ри сти мо ра ли да пре да ју сво оруж је, а за уз врат су тре ба ли да 
бу ду ам не сти ра ни.Ак ци ја де ми ли та ри за ци је је спро во ђе на под над-
зо ром НА ТО и ни је да ла оче ки ва не ре зул та те. Пред став ни ци ал-
бан ских па ра вој них фор ма ци ја су пре да ли око 4.000, док су ма ке-
дон ске оба ве штај не слу жбе ба ра та ле са по дат ком да рас по ла жу са 
око 60.000 ко ма да пе ша диј ског на о ру жа ња24). Две стра не су пот пи-
са ле и Охрид ски оквир ни спо ра зум, ко јим су га ран то ва на ве ћа пра-
ва ал бан ској ма њи ни и зна чај но про ши ре не над ле жно сти ло кал них 
са мо у пра ва. Ово је би ло ком про ми сно ре ше ње, па Ал бан ци ни су 
до би ли ре ги о нал ну са мо у пра ву, али је су ши ро ке мо гућ но сти у 
окви ру оп шти на где чи не ве ћи ну. Охрид ским спо ра зу мом је де фи-
ни са но да: про ме ну Уста ва и за ко на о ло кал ној са мо у пра ви мо же 
из гла са ти дво тре ћин ска ве ћи на са мо уко ли ко је исто вре ме но за то 
и нат по ло вич на ве ћи на по сла ни ка ма њин ских за јед ни ца; иста про-
це ду ра је пред ви ђе на и за доношењe за ко на о кул тур ној ауто но ми-
ји, упо тре би је зи ка, обра зо ва њу, упо тре би сим бо ла, лич ним до ку-
мен ти ма, фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве, ло кал ним из бо ри ма и 
оп штин ским гра ни ца ма; у свим сре ди на ма у ко ји ма удео ма њин ске 
за јед ни це пре ла зи 20% слу жбе ни је зик је по ред ма ке дон ског и је-
зик ма њи не; на објек те јав не упра ве, ло кал не вла сти по ред за ста ве 
Ма ке до ни је мо гу ис ти ца ти и сим бо ле ко ји обе ле жа ва ју иден ти тет 
за јед ни це ко ја чи ни ве ћи ну на ло кал ном ни воу; у Устав ном су ду 
тре ћи ну су ди ја би ра ве ћи на по сла ни ка ма њин ских за јед ни ца25). 

24)  О акцијидемилитаризацијеEssential Har vest од ре ђе не ин фор ма ци је мо гу се про на ћи и 
на:         www.natosummit.cz/makedonie/php4. 

25) ТекстОхридскогспоразумаможесепронаћинастраницимакедонскогМинистартсвазалока
лнусамоуправу:             http://mls.gov.mk/index.php?news=450
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За хва љу ју ћи Охрид ском спо ра зу му, у 30 оп шти на од укуп но 
90, ма ке дон ски ни је је ди ни слу жбе ни је зик: у 25 оп шти на је то и 
ал бан ски; у пет тур ски; у две срп ски; и у по јед ној ром ски и вла-
шки (до не сла га ња у зби ру до ла зи јер су у че ти ри оп шти не чак три 
слу жбе на је зи ка)26).И пре 2001. го ди не, по ли тич ке пар ти је у Ма ке-
до ни ји су би ле углав ном фор ми ра не по ет нич ким вер ти ка ла ма, ма-
да је би ло не ко ли ко зна чај них по ку ша ја ства ра ња „мул ти ет нич ких 
стра на ка“27). По сле 2001. ет нич ка осно ва по ли тич ког си сте ма је је-
ди на мо гу ћа. Та ко ђе, услед сло же ног си сте ма гла са ња за по је ди не 
од лу ке, али и због стал ног при ти ска САД и ЕУ ко ји у по ли тич кој 
прак си пред ста вља ју га ран те спро во ђе ња спо ра зу ма, ко а ли ци је ма-
ке дон ских и ал бан ских по ли тич ких пар ти ја су не ми нов ност. Ти ме 
се Ал бан ци ма обез бе ђу је и тре ћи на ме ста у из вр шној вла сти, па 
че сто до ла зи до би зар них си ту а ци ја28). У фе бру а ру 2013. за ми ни-
стра од бра не је иза бран Та лал Џа фе ри (Ta lal Xha fe ri), не ка да шњи 
ко ман дант 116. бри га де тзв. Осло бо ди лач ке на ци о нал не ар ми је. 
Ње гов прет ход ник Фат мир Бе си ми (Fat mir Be si mi) је као ми ни стар 
од бра не по ло жио ве нац на спо ме ник по ги ну лим бор ци ма те ро ри-
стич ке ОНА-е, а по том је иза бран за за ме ни ка пре ми је ра са по себ-
ним за ду же њем да се ба ви европ ским ин те гра ци ја ма29).

Устав но-прав ни си стем је ре зул тат ин тер на ци о на ли за ци је 
ма ке дон ског пи та ња узро ко ва не еска ла ци јом ме ђет нич ке не тр пе-
љи во сти, па се и по ли тич ки си стем одр жа ва стал ним ин тер вен ци-
ја ма спољ них фак то ра. Ве за из ме ђу спољ но по ли тич ког ве зи ва ња 

26)   Албанс ки  ј е служ бени у оп шт инама:  Ара чиново,  Боговињ е,  Брвен иц а, Бут ел ,  Вр апчишт е,  
Го стивар ,  Дебар,  До лнени,  Ж ел ино, Зе ле никово , Ј егуновц е, Киче во , Крушево , Куман-
ов о,  Л ипково ,  Петров ец , Сара ј, Соп иште, Ст руга, С ту деничан и, Теарц е,  Те тово, Ча-
ир , Чашка  и  Чучер С анд ово. Ту рск и у опш тин ама: Вра пчиште , Гости вар, Мавро во и 
 Ро ст уш а, Плас ница и  Це нтар Жу па. Српск и  у: Старо  Нагорича не  и Чуч ер Сан до во. 
Влашк и у К рушеву, а  ро мски у  о пш тини Шуто -О ри за ри. О  ов оме в иш е  на  страниц и:  
За едниц а  на  е диницитена локална самоуправа на Република Македонија, www.zels.org.
mk. 

27) Ус пео по ку шај ства ра ња „мул ти ет нич ке стран ке“ био је слу чај Де мо крат ске ал тер на ти-
ве Ва си ла Ту пур ков ског, ко ја је би ла ма њин ски парт нер у вла ди 1998-2000. и тре ћа по 
сна зи на по ли тич кој сце ни. Због ни за афе ра ше фа стран ке нај пре је из гу би ла на реј тин-
гу, а за тим се и рас па ла по сле из ла ска из вла сти.

28) Ма ке дон ске по ли тич ке стран ке нај че шће уоп ште не мо гу да ути чу на то ко га ће ал бан-
ска стра на пред ло жи ти, а не из бор ми ни стра до во ди до гу бље ња ве ћи не у пар ла мен ту и 
па да вла де. Због то га су до са да уз ма ло јав них не го до ва ња углав ном из гла са ва ни сви 
ал бан ски пред ло зи.

29) Обо ји ца су пред став ни ци нај ве ће ал бан ске пар ти је у Ма ке до ни ји-Де мо крат ске уни је за 
ин те гра ци ју (ДУИ). Пред сед ник ма ње ал бан ске пар ти је-Де мо крат ске пар ти је Ал ба на-
ца (ДПА), Мен дух Та чи (Men duh Thaçi), из ја вио је у мар ту 2012. ка ко је „Ма ке до ни ја 
ек пе ри мен тал на др жа ва“ и да је у слу ча ју но вих про ме на гра ни ца на Бал ка ну „по жељ-
но офор ми ти ет нич ку ал бан ску др жа ву“. Пре ма: Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, 19.03.2012. 
                          http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/Region/1066116/Opet+napadi+u+Skoplju.html
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за „стра те шког парт не ра“ и ста бил но сти по ли тич ког си сте ма је 
очи глед на. „Ма ке до ни ја је оп ко ље на са че ти ри др жа ве, од ко јих су 
чак три не сра змер но сна жни је и по тен ци јал но ре ви зи о ни стич ке. 
Сви сме ро ви и прав ци, за Ма ке до ни ју као зе мљу без стра те шке ду-
би не и ослон ца, од ве ли ке су ва жно сти“30).Ма ке до ни ја рас по ла же 
скром ним вој ним сна га ма и еко ном ским ка па ци те ти ма, па је при-
ну ђе на да соп стве ну без бед ност обез бе ђу је при сту па њем вој ним 
са ве зи ма31).

Због ово га је свој ге о про стор ста ви ла на рас по ла га ње НА-
ТО-у, или пре ци зни је ре че но-САД. И по ред ис ка за них же ља да уђе 
у НА ТО, што је кон сен зу ал ни став вла сти и опо зи ци је, Ма ке до ни ји 
то ни је по шло за ру ком због про ти вље ња Грч ке, ко ја тра жи да се 
нај пре ре ши спор око име на др жа ве. Кључ ни тре ну так за ово пи та-
ње био је Са мит НА ТО у Бу ку ре шту 2008. го ди не, ка да је и при ти-
сак на Грч ку од стра не САД био нај ве ћи32). Део по ли ти ке ве зи ва ња 
за За пад је и те жња да др жа ва по ста не чла ни ца ЕУ. Сви по те зи ко ји 
се ву ку на уну тра шњем и спољ ном пла ну од 2005. ка да је Ма ке до-
ни ја зва нич но по ста ла кан ди дат за члан ство (прет по след њи сте пе-
ник у про це ду ри при је ма) под ре ђе ни су овом ци љу33). 

Че ти ри су не до стат ка у ова квом при сту пу. Пр во, без у слов но 
ве зи ва ње за за пад не зе мље ни је до не ло оче ки ва ну еко ном ску ко-
рист. Но ми нал ни БДП зе мље се кре ће ис под 10 ми ли јар ди до ла ра 
го ди шње, док се пре ма па ри те ту ку пов не мо ћи про це њу је на 20-22 
ми ли јар де (по гла ви ста нов ни ка је то ис под 4.500 у но ми нал ном 

30)  Милош Кне жевић,  Мозаик геопол ити ке. Инсти ту т за пол итичке  ст уди је, Беогр ад 2008, 
с тр. 44.

31) Jan  Trapan s,  Phillip  Fl ur i, [ed.] :  Defen se  and Security S ec tor Governance adn  Reform i n 
 So uth East Euro p e.  Volum e  II : Macedon ia , Moldova R oma nia. GCD CAF, Geneve 20 03,  p . 
26.

32) С амит у  Букуреш ту  је б ио  изузетно  н еу спешан  з а  ци љеве САД  у исто чној  Ев ропи, иако  
с у позивн иц е за  НАТО  чл анство добиле Хрватска и  Албан иј а. Македо ни ја  тај п ози в 
није  доб ил а,  а Украји на  и Грузи ја  нису  добиле  т зв. М АП. На ово м  скуп у осетил о с е 
противљење Н емачке и  ре зер висано ст Фра нцуске  у поглед у  даљег ш ирења Н АТ О  ка  
постсов јетс ко м про ст ору,  па је  у таквим околностима Грчкој било лакше да блокира 
чланство Македоније. О закључцима Самита НАТО, више на: :                      http://www.nato.int/
cps/en/natolive/official_texts_8443.htm  .  О рас пра ви током  С амит а и пит ањ у  чланст ва  
М акедоније више у члан ку М ирослава Лазанског у београдским новинама „Политика“ 
од 04.04.2008. Доступно на:                         http://www.politika.rs/rubrike/Svet/Neuspeshan-samit-NATO-
a.lt.html.

33) Макед он ија  је ст атус ка ндидата  до била 17.12. 2005. Пр об лем з а приј ем  је и ко нстантно 
прот ивљењ е ј ав но г мњења  у Нема чк ој , Ауст рији и Итали ји даље м  ширењ у  ЕУ  п осле 
2004. Према ис тр аж ивању Ев роп ск е комисиј е,  однос за и против п ријема Македони је  је 
2006. био (изражено у  процентима): у Н емачкој 40- 52 ; у А уст рији 32-6 1;  у  И талији 4 0-
43. До  20 13. овај  однос се  у сл ед  кризе  у  ЕУ  свака ко погорша о по Македони ју.  E uropean 
Co mmission, Specal Eurobarome te r, Attitu de s  Towar ds  European  U ni on Enlargeme nt, B ru-
ssels, 2 006, pp .  65-69. 
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из но су и око 9.000 до ла ра пре ма па ри те ту ку пов не мо ћи)34). Не-
за по сле ност је пре ко 30%, а ме ђу мла ђи ма од 24 го ди не чак 55%. 
Уз то, ве ћи на еко ном ских ак тив но сти се од ви ја у скоп ској агло ме-
ра ци ји, па су две тре ћи не зе мље еко ном ски де ва сти ра на под руч-
ја. Дру го, пре ко ме ха ни за ма ЕУ отво рен је про стор за Не мач ку, а 
ду го роч ни ин те ре си САД и Не мач ке на Бал ка ну се све ма ње по-
ду да ра ју. Има ју ћи у ви ду уну тра шњу не ста бил ност и по де ле, ово 
мо же ути ца ти на да ље по гор ша ва ње по ло жа ја др жа ве35). Тре ће, 
кључ ног парт не ра САД у ре ги о ну пред ста вља ју Ал бан ци, ко ји су 
и нај ве ћа прет ња оп стан ку Ма ке до ни је. Пот пу ним пре пу шта њем 
ути ца ју атлан ти зма Ма ке до ни ја омо гу ћа ва САД ши рок ма не вар ски 
про стор за да ље ге о по ли тич ке кал ку ла ци је. Део тих ра чу ни ца је и 
„ве ли ко ал бан ско пи та ње“, па се мо же по ка за ти ка ко ће ре зул тат 
те ку ће ма ке дон ске ори јен та ци је би ти не ста нак да на шње Ма ке до-
ни је. И че твр то, ве зи ва ње за САД отво ри ло је по себ но по гла вље: 
но ве мо гућ но сти за пе не тра ци ју тур ског ути ца ја36). Ма ке до ни ја је 
та ко по ста ла глав на ка ри ка у да љем нео о сма ни стич ком про до ру ка 
уну тра шњо сти Бал ка на. С об зи ром да је ка рак те ри сти ка тур ске ге-
о по ли тич ке кон цеп ци је осла ња ње на вер ски фак тор, то ће ути ца ти 
на да ље де ста би ли зо ва ње Ма ке до ни је37).

МАКЕДОНИЈА КАО ГЕОПОЛИТИЧКИ ОБЈЕКАТ

Иако су САД би ле вој но-по ли тич ки ак тив ни је у БиХ, Хр ват-
ској и на Ко со ву, ма ке дон ско пи та ње ни су за не ма ри ва ле. Још 1992. 
вој ска САД је одр жа ла ве жбу на по ли го ну „Кри во лак“, по сле че га 
се трај но ста ци о ни ра на аеро дро му Пе тро вец по ред Ско пља. Од 
1994. ово је зва нич на вој на ба за са за дат ком да шти ти ин те ре се 
САД у ре ги о ну. По чет ком 1995. је фор ми ра на по себ на ми си ја УН-

34)  Пода ци  за  р азличите год ине  се разликују, па се зато износе оквирне вредности. Према 
извештајима ММФ-а, доступним на:                                              http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/
weodata/weorept.aspx?sy=2006&ey=2009&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1
&c=962&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CLP&grp=0&a=&pr.
x=65&pr.y=14

35) О немачко м в ој ном поз иц ионирањ у  на Балкану,  а преко уч ешћа у  мисиј и КФОР н а 
Косо ву  в ише у: C ristophe Reveillard  ,L`All emagneet la  stratég ie eur opéene de defens e. 
Géostratégiques, no . 2, Pari s,  2001, p p.  67 -7 2 .

36)  О  по кл апању стартешких ц иљ ева СА Д и  Турске у Евро пи , нешто више се може проч ит-
ати  у: Sab ri Say ari,  The Un ited  St ate s and T ur ke y’s Me mebers hip  in th e  Eur opean U ni on . U: 
T he  Turki sh  Yearbo ok of In te rnati o nal  Relations, vol . XXIV, Ankara Univ e rsity Press,  Ankar a 
 200 3, pp.  16 7-176.

37) Дас етурски утицај  више ш ири (пара)религ и јским каналима,  не го зва ни чн им  политичк-
им уп оз ор а ва Ксавијер Бугарел. В иш е у: X av ier Bougarle, The New Ba lk an  Islam.  I SIM , 
Lei de n 200 0. Дарко Танасковић указује и на чланак истог аутора: Vecchio Islam e nuovo 
Islam nei Balcani conteporanei. Stroia religiosa dell’ Islam nei Balcani, Milano 2008, str. 477.
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УН ПРЕ ДЕП, ко ја је над зи ра ла срп ско-ма ке дон ску гра ни цу38). То-
ком 1998. ова зе мља по ста је фак тич ки по ли гон НА ТО за при пре му 
на па да на СР Ју го сла ви ју, ко ји је усле дио 1999, а са фор ми ра њем 
вој не ми си је КФОР, по сто је ћи ка па ци те ти се про ши ру ју, па се ус-
по ста вља шпи јун ско-са те лит ска ба за и ло ги стич ки цен тар КФОР у 
Ку ма но ву39). За САД Ма ке до ни ја има ве ли ки ге о стра те гиј ски зна чај 
и њи хов ути цај од 1992. у кон ти ну и те ту ја ча. Да на шњи циљ атлан-
ти стич ке ге о по ли тич ке кон цеп ци је ни је се мно го про ме нио од ци-
ље ва са по чет ка ХХ ве ка: да се фор ми ра њем „ге о по ли тич ког и ге-
о стра те гиј ског лу ка“ оне мо гу ћи ја ча ње не мач ког и ру ског ути ца ја 
или при су ства у ја дран ском и егеј ском при о ба љу40). „Ин фил тра ци-
ја САД (НА ТО) сук це сив но се спро во ди из два сме ра и оба има ју 
ис хо ди ште у ге о по ли тич ки и ге о стра те гиј ски кључ ним обла сти ма 
Бал ка на. Је дан је ор јен ти сан са се ве ро за па да ка ју го и сто ку и во ди 
у сре ди ште тзв. Ди нар ске твр ђа ве, док је дру ги усме рен од ју га/
ју го и сто ка пре ма се ве ру/се ве ро за па ду и до ли ном Вар да ра во ди у 
Цен трал ну област Бал кан ског по лу о стр ва, тј. у са мо ње го во ср це-
Бал кан ско је згро. Циљ је да се та два сег мен та спо је у ин те грал ни 
бал кан ски ге о по ли тич ки и ге о стра те гиј ски лук. Ње го ву око сни цу 
чи ни ло би низ упо ри шта, ба за и по ли го на ко ји би би ли ла ко до-
ступ ни ка ко из Ја дран ског ба се на (аква то ри је, лу ка и аеро дро ма на 
оба ли), та ко и из Па нон ског“41).

Упо ре до са САД, у Ма ке до ни ји се све ви ше ак ти ви ра и Тур-
ска. За Ах ме та Да ву то глуа (Ah met Da vu to ğ lu) ге о граф ска ду би на 
но вог стра те шког про до ра Тур ске је иден тич на ге о граф ској ду би-
ни не ка да шње Ото ман ске ца ре ви не42). Као са ве зни ке, нео о сма ни-

38) О ци ље ви ма и ан га жма на ми си је ви ше на:    http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/
unpred_p.htm

39) О америчком војном  при суству  у Маке донији виш е у  чланку Андр еја Мла ка ра и 
Бранкице Ристић „Ам ерич ке војне базе на Балкану“ у „Гласу јавности“од 29.11.2009. 
Доступно на:                                    http://www.glas-javnosti.rs/clanak/nedelja/glas-javnosti-29-11-2009/amer-
icke-vojne-baze-na-balkanu

40) О инте ресу а тл ант изам д а спр ечи пове зивање  Русије  и Н емачке, а ли и да их ис-
товремен о што  је  м огуће даље  „ од гура“  од  обала  Ср едозем ног  мора први  је пис ао  
Халфорд Макиндер, а  не што на  о ву тем у  се може  закљу ч ит и  и из пој еди них ра дова Зб-
игњев а Б же жинског и  Џорџа Фрид ман а. На о ва ј ци љ атлан т изма такођ е указуј е и рус ки 
тео р етичар Александа р  Дугин .  Виш е погледати у: Hal for d DŽ. Ma ki nder ,D emokratski 
ideali  i  stv ar nost.  Me ta ph ysica,  Beogr ad, 2009; Zbigniew Brz ez inski, Th e Grand Chessboard. 
American  Pr imacy And It`s    Geostrat e gic  Imper ativ es.Basic  Books, New York, 1997.G eor ge 
Fri edman, Тh e nex t  1 00  y ears: A  Forecas t  f or  21 st Ce ntu ry. Dou bl eday Pu blishing  Gr oup, 
New York,  2 009. Ал ександа р Дугин, Основи ге ополит ике, к њи га 1, Геоп олитич ка  буду ћ-
но ст  Ру сије.  Е копрес,  Зрењан ин, 20 0 4.

41) Миломир Степић, Балкан - шта  то ( у  ств ари) хоћ е  Ам ер ика. У:  Срп ско питањ е- ге оп оли-
тичко п итање.  Јан тар гр упа, Беог рад  2004,  стр. 2 11 -21 2.

42) Да рко Тан а сковић, Неоосманизам: доктрина и сп ољноп олитичка  пракса.  Службени 
гласник: Службени гласник  Р еп ублике  Ср пске, Београд, 2010, стр. 28,  35-39.
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зам ви ди бу гар ске По ма ке, Ал бан це, тур ску ма њи ну у Бу гар ској и 
Ма ке до ни ји, те бо сан ске му сли ма не. У ци љу об је ди ња ва ња му ха-
ме дан ског фак то ра Тур ска под сти че ства ра ње Евро а зиј ског ислам-
ског са ве та 1995. ко ји оку пља ислам ске за јед ни це Бал ка на, Кав ка за 
и сред ње Ази је. Ам би ци о зни пла но ви нео о сма ни зма ни су оствар-
љи ви без осла ња ња на моћ ни је са ве зни ке. Исто ри ја се по на вља, па 
Тур ска на ла зи са ве зни ка у атлан ти зму. Као чла ни ца НА ТО, Тур ска 
је ва жан осло нац ак ци ја ма САД на Бли ском Ис то ку, у: Ира ку, Си-
ри ји и Ира ну. За уз врат, Тур ска до би ја мо гућ ност ја ча ња ути ца ја на 
Бал ка ну. Пра вац ја ча ња нео о сма ни стич ког ути ца ја кре ће са ис то ка 
и про те же се ју гом Бу гар ске, под руч ји ма ко је на се ља ва ју Тур ци и 
По ма ци, а на за па ду се на ста вља те ри то ри јом Ал ба ни је, цен трал-
ног Ко со ва, се вер не Цр не Го ре, Ра шке до цен трал не Бо сне. Не за о-
би ла зна ка ри ка у спа ја њу ис точ не и за пад не зо не је Ма ке до ни ја. С 
об зи ром да нео о сма ни зам ви ди Ал бан це као ва жне парт не ре, а да 
је у Ма ке до ни ји број на и тур ска ма њи на, Тур ска већ има отво рен 
пут за ре а ли за ци ју ге о по ли тич ких ци ље ва. Кон тро ли са њем Ма ке-
до ни је оне мо гу ћа ва се ја ча ње срп ско-грч ке ге о по ли тич ке вер ти ка-
ле мо рав ско-вар дар ским прав цем. 

Тур ски ана ли ти ча ри уоп ште не до во де у пи та ње срп ско-грч-
ко са ве зни штво. Гле да но из угла Ан ка ре, Ср би ју и Грч ку трај но по-
ве зу је ге о по ли тич ка ну жда, а ре ли гиј ска бли скост и тра ди ци о нал-
ни ср дач ни би ла те рал ни од но си, са мо учвр шћу ју овај пакт. Тур ска 
има низ уну тра шњих про бле ма ко ји је де ста би ли зу ју, па су пре-
пре ка ре а ли за ци ји нео о сма ни стич ких ци ље ва. По ред њих, пи та ње 
је и ка ко ће на све ре а го ва ти Бу гар ска. Ан ти тур ско рас по ло же ње у 
Бу гар ској је при мет но, а ис точ ни су сед се и да ље схва та као нај ве-
ћа прет ња, без об зи ра што су обе зе мље у НА ТО43). Ве ли ку уло гу у 
при па ја њу Бу гар ске бал кан ској ге о по ли тич кој хо ри зон та ли има ју 
САД. Бу гар ска је не за о би ла зна тран зит на зе мља у про јек ту га со-
во да „На бу ко“, али што је по „бал кан ску хо ри зон та лу“ ва жни је, и 
јед на од три уче сни це у про јек ту наф то во да АМ БО (скра ће ни ца од 
Аlbanian Ma ce do nian Bul ga rian Oil Cor po ra tion)44). Енер гет ски ко-
ри дор би учвр стио хо ри зон тал ну ве зу Бу гар ска-Ма ке до ни ја-Ал ба-
ни ја, чи ме би пут Тур ској у дру гој фа зи био олак шан. 

43)  О овоме више у: Daniel Stan ko v,  Zahraniční a bezpečtnostní p olitik a Bulh ars ka . U: St ýsкalí-
ková, V.; Smekal, H.: Zahraniční a  be zpečnostní polit ik a vybran ých z emí Balká nu. Mas aryk-
ov a  unive rz ita v  Brnĕ, Brn o,  2004,  str. 1 79-213. 

44)  АМБОсe  помињ е  19 93. као нафтовод, преко којег би била транспортована сирова наф та 
 од Бу ргаса , преко Скопља до Влоре. Унекимкаснијимпројектимакаоконачноодредиште
сепомињејадранскалукаДрач. О пројекту АМБО више на: http://www.balkanalysis.com/
blog/2004/12/29/ambo-trans-balkan-pipeline-agreement-finally-signed; Aleksis Trud, Geo-
politika Srbije. Službeni glasnik, Beograd 2007, str. 156.
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По зи ци ја Тур ске се чи ни бо љом, уко ли ко се у об зир узму 
ис пре пле та ни и ком пле мен тар ни еко ном ски ин те ре си Тур ске и 
Не мач ке45). Не мач ка у ду гом исто риј ском кон ти ну и те ту по ка зу је 
те жњу да кон тро ли ше бал кан ску ге о по ли тич ку вер ти ка лу ко ја во-
ди мо рав ско-вар дар ским прав цем. Ово ве ро ват но мо же би ти са мо 
те ку ћи са вез око кон крет них пи та ња, али не и стра те шко парт нер-
ство. Циљ атлан ти зма упра во и је сте да се огра ни чи и ге о граф ски 
ло ка ли зу је ге о по ли тич ки уплив Не мач ке, па је за оче ки ва ти да би 
оне мо гу ћио ства ра ње стра те шке осо ви не Бер лин-Ан ка ра. Ипак, 
чак ни ула зак Не мач ке у ову стра те шку игру не би пу но про ме нио 
у од но су на Ма ке до ни ју, по што се и због исто риј ских ис ку ста ва, а 
и због те ку ће по ли ти ке, мо же ре ћи ка ко Не мач ка та ко ђе ра чу на на 
ал бан ски фак тор, као на мо гу ћег са ве зни ка у ре ги о ну46). 

* * *

Ма ке до ни ја не ма по треб ну стра те гиј ску ду би ну, ра њи ва је и 
по вер ти ка ли и по хо ри зон та ли, а у од ре ђе ном спо ру је са све че-
ти ри су сед не зе мље: Грч ка јој не при зна је име; Бу га ри ис по ља ва ју 
ре зер ве пре ма пи та њу по сто ја ња ма ке дон ске на ци је; Срп ска пра-
во слав на цр ква не при зна је са мо про гла ше ну ауто ке фал ност ма ке-
дон ских сва ште ни ка; у ве ли ко ал бан ским про јек ци ја ма се уоп ште 
не по ста вља пи та ње при па ја ња те ри то ри је Ма ке до ни је, већ са мо-
ко јих де ло ва? Исто вре ме но, че твр ти ну ста нов ни штва чи не Ал бан-
ци, кон цен три са ни у се ве ро за пад ном де лу зе мље и са га ран то ва-
ним устав ним пра ви ма ко ја им омо гу ћа ва ју да ље ја ча ње по ло жа ја. 
Са дру ге стра не, код ет нич ких Ма ке до на ца се осе ћа све сла би ја 
на ци о нал на ко хе зи ја, че му до при но си и лу та ње у тра же њу ко ре-
на на ци о нал ног иден ти те та. Ма ке дон ске вла сти ре ше ње оп стан ка 
ви де у чвр стом ве зи ва њу за САД и укла па њу у атлан ти стич ке ге о-
по ли тич ке ци ље ве. Ту се кри је и је дан од мо гу ћих узро ка не стан ка 
Ма ке до ни је или зна чај ног су жа ва ња ње них над ле жно сти. Кључ ни 
циљ атлан ти зма на Бал ка ну је спре ча ва ње из ла ска Ру си је и Не мач-
ке на то пла мо ра, због че га је мо гу ће кон стру и са ње бал кан ске ге-
о по ли тич ке хо ри зон та ле под кон тро лом Тур ске. Осла ња ње Тур ске 

45) О поклапању немачко-турских економских интереса више у: Дергачев, В. А.: 
Геоекономика. ВИРА-Р, Киев 2002.

46) О интересовању Немачке за албанско питање још крајем осамдесетих више у:Peter Bartl, 
Albanien: Von Mitteralter bis zur Gegenwart. Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, 1995 . О 
аустријској, а потом и немачкој подршци стварању Албаније у: др. ЂокоСлијепчевић, 
Српско-арбанашки односи кроз векове са посебним освртом на новије време. 
Штампарија Острог, Химелстир 1983.
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на ислам ски фак тор до дат но осна жу је по ло жај Ал ба на ца и уда ља-
ва Ма ке до ни ју од при род них са ве зни ка-Ср би је и Грч ке (док би са 
Бу гар ском од но си оста ли јед на ко сло же ни). Ма ке до ни ја је оп ста ла 
као др жа ва прет ход не две де це ни је, јер је из раз рав но те же сна га у 
ре ги о ну. Га ран ци је да ће се одр жа ти ба ланс и у бу дућ но сти мо гу се 
тра жи ти у до го во ру Ср би је, Бу гар ске и Грч ке. Сва оста ла ре ше ња 
во де ка ста вља њу ма ке дон ске суд би не у ту ђе ру ке, па би о ње ној 
бу дућ но сти од лу чи ва ли дру ги. САД пре све га, али ува жа ва ју ћи у 
ве ли кој ме ри тур ске, и у од ре ђе ној ме ри ал бан ске ин те ре се.\ 
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Du san Pro ro ko vic

GE O PO LI TI CAL PO SI TION OF (FYR) MA CE DO NIA 

Resume
Ma ce do nia do es not ha ve the ne ces sary stra te gic depth. It is 

ge o po li ti cally vul ne ra ble both by ge o grap hic ver ti cal and by its ho ri-
zon tal. At the sa me ti me Ma ce do nia has so me con flicts with all fo ur 
ne ig hbo ring co un tri es. This is why all Ma ce do nian go vern ments sin ce 
its in de pen den ce lo o ked mo re or less for a so lu tion in a tig hter po li ti-
cal and mi li tary con nec tion with the USA. The ter ri tory of Ma ce do nia 
has a cer tain ge o po li ti cal sig ni fi can ce for the USA. This is why the 
USA is advo ca ting the ma in ta i ning of the exi sting ba lan ce of po wers 
that gu a ran te es sur vi val of Ma ce do nia. Ne vert he less the key part ners 
of the USA on the Bal kans are Tur key and Al ba ni ans. Du ring the me-
di a tion in the Ma ce do nian-Al ba nian con flict the USA has tried to ke ep 
in mind the Al ba nian in te rests. This re sul ted in a com pli ca ted le gal so-
lu tion which en su red gre at amo unt of in de pen den ce for Al ba ni ans (and 
ot her mi no ri ti es). Al ba ni ans are using this to strengthen the ir po si tion 
which can lead to dis so lu tion of the co un try. This is why it can be con-
clu ded that furt her in si sten ce on tight bin ding with the USA can al so be 
an in tro duc tion in dis so lu tion of the co un try. Ma ce do nian sta bi lity and 
its ter ri to rial in te grity can only be pro tec ted in ac cor dan ce with Ser bia, 
Bul ga ria and Gre e ce which wo uld re qu i re re sol ving bi la te ral con flicts 
with the se ne ig hbo ring co un tri es.    
Keywords: Ma ce do nia, the Bal kans, the et hnic com po si tion of the po pu la-

tion, in ter et hnic re la ti ons, NA TO, Atlan ti cism, Neo-Ot to ma nism, 
ge o po li tics, geo-stra tegy.

* Овај рад је примљен 01. марта 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
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