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Сажетак 
Пред мет овог ис тра жи ва ња је од нос на ру ше них би ла те

рал них од но са др жа ва За пад ног Бал ка на и без бед но сти Европ ске 
уни је (ЕУ) ко ји се ис тра жу је кроз упо тре бу кла си фи ка ци је ни воа 
кон фликт но сти од ре ђе ног би ла те рал ног од но са ко ји да је др Мар
та Зор ко. Иако се ова кла си фи ка ци ја, ко ја об у хва та че ти ри ни
воа кон фликт но сти и раз вр ста ва их у спо ро ве или су ко бе, ко ри сти 
за ис тра жи ва ње би ла те рал них гра нич них спо ро ва, сма тра мо да 
иста пред ста вља нај по год ни ји оквир за ово ис тра жи ва ње. Ис
тра жи ва ње на ру ше но сти би ла те рал них од но са и ре ги о нал не са
рад ње на гра нич ним по ја се ви ма Европ ске уни је, ко ји пред ста вља 
и За пад ни Бал кан, по ста је из у зет но зна чај но ако узме мо у об зир 
да су не ке од нај ве ћих прет њи за ЕУ те ро ри зам, про ли фе ра ци
ја оруж ја за ма сов но уни ште ње и не ле гал не ми гра ци је, за чи је је 
спре ча ва ње по треб на до бра са рад ња др жа ва ре ги о на. Ре зул та ти 
ис тра жи ва ња ука зу ју на то да ре ги он За пад ног Бал ка на још увек 
ни је тран сфор ми сан у ми ро љу би ву за јед ни цу и да се још увек на
ла зи на ни воу ко ег зи стен ци је. Та ко ђе, ис тра жи ва њем је утвр ђе но 
да би ла те рал ни од но си Ма ке до ни је пред ста вља ју нај ве ћи без бед
но сни иза зов за ЕУ, бу ду ћи да је иден ти фи ко ва но да она има два 
на ру ше на би ла те рал на од но са на ни воу су ко ба ко ји су со ци је тал не 
при ро де и са др жа ва ма ко је су већ чла ни це Европ ске уни је. Та ко



ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ број 1/2015 стр. 83100.

84

ђе, спро ве де но ис тра жи ва ње ука зу је на то да је на ру ше ност тзв. 
со ци је тал них од но са трај ни ја и ин тен зив ни ја, док се они око гра
ни це мо гу ре ша ва ти и суд ским пу тем, као у слу ча ју Хр ват ске и 
Сло ве ни је.
Кључ не ре чи: би ла те рал ни од но си, За пад ни Бал кан, Европ ска уни ја, 

кон фликт ност, без бед ност

Ин те гра ци је у За пад ној Евро пи, на ста ле као ми ров ни про је-
кат под окри љем Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва, чи ни ле су део 
про це са ре ги о нал ног по ми ре ња, ус по ста вља ња трај не са рад ње и 
пре ва зи ла же ња су ко ба кроз ства ра ње еко ном ске, а ка сни је и по ли-
тич ке ин сти ту ци о нал не са рад ње у ре ги о ну. Има ју ћи у ви ду успех 
ко ји је по сти гао ова кав при ступ, про ме ну струк ту ре ме ђу на род ног 
си сте ма на кон кра ја хлад ног ра та, ис ка за ну же љу др жа ва цен трал-
не и ис точ не Евро пе да се „вра те Евро пи“ и још увек не раз ви је-
ну европ ску спољ ну и без бед но сну по ли ти ку, Сје ди ње не Аме рич-
ке Др жа ве су би ле глав ни фак тор де фи ни са ња од но са у ре ги о ну 
За пад ног Бал ка на и по кре тач број них ре ги о нал них ме ха ни за ма и 
ини ци ја ти ва, као и ста вља ња ре ги о на под „ки шо бран“ НА ТО-а и 
Европ ске уни је.1)

Бу ду ћи да је при зна ње но вих др жа ва на ста лих рас па дом Со-
ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је (СФРЈ) би ло ба-
зи ра но на прин ци пи ма де ко ло ни за ци је, од ових др жа ва се зах те-
ва ло при хва та ње за пад не фор ме уре ђе ња дру штва и др жа ве, као и 
гра ни ца на ста лих по прин ци пу uti pos si de tis ju ris. Сје ди ње не Аме-
рич ке Др жа ве и Европ ска уни ја су, са мим тим, от по че ле про цес 
ре ги о нал них ин те гра ци ја и ус по ста вља ња све ве ћег бро ја ре ги о-
нал них ини ци ја ти ва и ор га ни за ци ја, као ка на ла за са рад њу из ме ђу 
др жа ва За пад ног Бал ка на и при пре ма ње до тич них зе ма ља, да се 
кроз ре ги о нал ни при ступ и ре ша ва ње про бле ма при бли же члан-
ству у Уни ји и по ка жу соп стве ну зре лост и пре ва зи ла же ње на сил-
них и кон фрон ти ра ју ћих ме то да ре ша ва ња ме ђу соб них про бле ма.2) 
Та ко ђе, раз ви ли су кри те ри ју ме и ме ха ни зме за члан ство и ти ме 
де фи ни са ли шта зна чи ”за пад ни тип” уре ђе ња дру штва и др жа ве 
и ка кви би од но си тре ба ло да се ус по ста ве у евро-атлант ском ме-
ђу на род ном дру штву. Ме ђу тим, слич но као и др жа ве ко је су про-
шле кроз про цес де ко ло ни за ци је од но сно за до би ја ња сво је не за ви-
сно сти, др жа ве ре ги о на За пад ног Бал ка на на ста ви ле су да ко ри сте 

1) По гле да ти: Ду шко Ло пан дић и Ја смин ка Кро ња, Ре ги о нал не ини ци ја ти ве и мул ти ла те
рал на са рад ња на Бал ка ну, Европ ски по крет у Ср би ји, Бе о град, 2010.

2) Урош Жив ко вић, „Ути цај про це са европ ске ин те гра ци је на спољ ну по ли ти ку Ср би је: 
при мер ре ги о нал не са рад ње и до бро су сед ских од но са“, Син те зис IV/1, 2012, стр. 115.
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кон цеп те на ци о на ли зма, те ри то ри ја ли те та и су ве ре ни те та, ка ко би 
оства ри ле сво је ци ље ве, и до ве ле до гра ђан ских ра то ва у оним др-
жа ва ма ко је ни су би ле ет нич ки хо мо ге не.

Да нас, та ко ђе, вр сте, кон фликт ни по тен ци јал и на чин ре ша-
ва ња на ру ше них би ла те рал них од но са, ко ји зах те ва ју упра вља ње 
од стра не ЕУ, ука зу ју да се ре ги он За пад ног Бал ка на у ти по ло ги ји 
ме ђу на род них дру шта ва мо же ока рак те ри са ти као ко ег зи стен ци ја 
у ко јој су кључ не уста но ве су ве ре ни тет, те ри то ри јал ни ин те гри-
тет, рав но те жа сна га, ди пло ма ти ја, упра вља ње од стра не ве ли ких 
си ла, рат и ме ђу на род но пра во.3) Ови прин ци пи и да нас пред ста-
вља ју зна чај не еле мен те спољ них по ли ти ка др жа ва За пад ног Бал-
ка на иако их је про цес ста би ли за ци је и при дру жи ва ња по ли тич ки 
и прав но (пот пи си ва њем Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи-
ва њу) усло вио, да оства ре ре ги о нал ну са рад њу и до бро су сед ске 
од но се. Чи ње ни ца да ре ги он у ко ме се на ла зе др жа ве кан ди да ти 
пред ста вља ујед но и гра нич ни по јас Европ ске уни је (ЕУ) и да је у 
Европ ској стра те ги ји без бед но сти Бал кан не ко ли ко пу та на ве ден 
као не у рал гич на тач ка за го то во сва ку од де фи ни са них без бед но-
сних прет њи,4) од но се ме ђу овим др жа ва ма чи ни из у зе те но зна чај-
ним за ста бил ност и без бед ност са ме Уни је. Из тог раз ло га, не би 
тре ба ло да за чу ди што је глав ни стра те шки од го вор ЕУ и ње них 
др жа ва чла ни ца у ци љу оси гу ра ва ња соп стве не без бед но сти из-
град ња без бед но сти у ње ном не по сред ном су сед ству.5) 

Има ју ћи у ви ду ову стра те ги ју ЕУ, циљ ра да је да кроз ана ли-
зу спољ но по ли тич ких при о ри те та и кла си фи ка ци ју на ру ше них би-
ла те рал них од но са др жа ва За пад ног Бал ка на, пре ма вр сти и фа зи у 
ко јој се на ла зе, од ре ди у ко јој ме ри они пред ста вља ју без бед но сни 
иза зов за Европ ску уни ју.

ТЕ О РИЈ СКИ ОКВИР

Ана ли за спољ но по ли тич ких при о ри те та др жа ва За пад ног 
Бал ка на омо гу ћа ва нам да са гле да мо ста во ве и мо гу ће ак ци је од ре-
ђе не др жа ве ко ји мо гу би ти у су прот но сти са ста во ви ма и ак ци ја ма 
дру гих др жа ва и у том сми слу пред ста вља ти из вор на ру ша ва ња 

3) Бе ри Ба зан раз ли ку је че ти ри оп шта ти па ме ђу на род них дру шта ва: по ли ти ку си ле, ко ег-
зи стен ци је, са рад ње и кон вер ген ци је. По гле да ти у: Ba rry Bu zan, “How re gi ons we re ma-
de, and the le ga ci es for world po li tics: an En glish School re con na is san ce”, in: In ter na ti o nal 
Re la ti ons The ory and Re gi o nal Tran sfor ma tion (edi ted by T. V. Paul), рp. 22-46.

4) Те ро ри зам, про ли фе ра ци ја оруж ја за ма сов но уни шта ва ње,  ре ги о нал ни су ко би, не у-
спех др жа ва (sta te fa i lu re) и ор га ни зо ва ни кри ми нал.

5) По гле да ти: Без бед на Евро па у бо љем све ту – Европ ска стра те ги ја без бед но сти, 2003.
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би ла те рал них од но са две зе мље. Они нам омо гу ћа ва ју иден ти фи-
ка ци ју про бле ма ко ји ће би ти кла си фи ко ва ни као спор или су коб и 
ко ји ће у скла ду са ти ме има ти ве ћи зна чај за без бед ност Европ ске 
уни је.

Из пре гле да на ру ше них од но са из ме ђу др жа ва кан ди да та и 
по тен ци јал них кан ди да та за члан ство у ЕУ, ко ји ће мо раз мо три ти 
у на ред ном де лу ра да, они се мо гу кла си фи ко ва ти у нај ма ње две 
вр сте. Пре ма ста ту су су бје ка та ко ји уче ству ју у на ру ше ном би ла-
те рал ном од но су, они се мо гу свр ста ти у на ру ше не од но се ко је ове 
др жа ве има ју ме ђу со бом и оне ко је има ју са др жа ва ма чла ни ца ма. 
На ру ше ни од но си др жа ва кан ди да та са др жа ва ма чла ни ца ма су од 
по себ ног зна ча ја за ста бил ност ЕУ, бу ду ћи да др жа ве чла ни це свој 
ста тус мо гу ко ри сти ти за бло ки ра ња на пре до ва ња пре го ва рач ког 
про це са др жа ва кан ди да та или по тен ци јал них кан ди да та за члан-
ство у ЕУ. Та ко ђе, на ру ше ни би ла те рал ни од но си се мо гу кла си-
фи ко ва ти пре ма са др жи ни и у том сми слу они се мо гу по де ли ти 
на на ру ше не од но се око гра ни ца и ста ту са те ри то ри ја, ста ту са на-
ци о нал них ма њи на, пи та ња иден ти те та, кул ту ре и је зи ка или оне 
про и за шле из рат ног на сле ђа. 

У на ред ном де лу ра да ис тра жи ће мо у ко јој ме ри сва ки од 
ове вр сте на ру ше них би ла те рал них од но са пред ста вља иза зов за 
без бед ност ре ги о на, али и са ме Европ ске уни је, пре гле дом спољ-
но по ли тич ких при о ри те та др жа ва За пад ног Бал ка на ко ји нам омо-
гу ћа ва да уочи мо од нос пре ма дру гим др жа ва ма ре ги о на, као и 
усме ре ност де ло ва ња од ре ђе не др жа ве ка ње ном су сед ству ко ја мо-
же би ти из вор по тен ци јал не не ста бил но сти. Та ко ђе, при ме ни ће мо 
кла си фи ка ци ју на ру ше них би ла те рал них од но са ко ју да је Мар та 
Зор ко са Фа кул те та по ли тич ких зна но сти из За гре ба, јер пред ста-
вља ме то до ло шки и те о риј ски је дин ствен и ла ко ра зу мљив оквир 
за ово ис тра жи ва ње. Ње га по себ но чи ни при јем чи вим и чи ње ни ца 
да га она у сво јим тек сто ви ма ко ри сти упра во на при ме ри ма спо-
ро ва/су ко ба из ме ђу ре пу бли ка бив ше Ју го сла ви је,6) иако пре све га 
ба зи ра ним на гра нич не спо ро ве/су ко бе.

Аутор ка раз ли ку је че ти ри фа зе би ла те рал них кон фли ка та. 
Пр ва фа за под ра зу ме ва пре по зна ва ње по сто ја ња про бле ма кроз 
по сто ја ње кон тра дик тор них ста во ва ко ји се мо гу про чи та ти из ме-
диј ских нат пи са, раз ли чи то де фи ни са них до ку ме на та, тех нич ких 

6) По гле да ти: Мар та Зор ко, „Кон фликт ни по тен ци јал до бро су сед ских од но са: Слу чај Хр-
ват ске и Сло ве ни је“, По ли тич ке пер спек ти ве, бр. 2/2011, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, 
Бе о град, стр. 43-62 и „Кон фликт ни по тен ци јал до бро су сед ских од но са: Слу чај Хр ват-
ске и Цр не Го ре“, По ли тич ке пер спек ти ве, бр. 1/2013, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе-
о град, стр. 57-75.
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про бле ма на те ре ну или сту ди је на уч не за јед ни це. Дру га фа за под-
ра зу ме ва укљу чи ва ње ши ре јав но сти, по је ди нач не еска ла ци је на-
си ља или изо ло ва не екс це се на те ре ну. С об зи ром да су коб, као 
та кав, још не по сто ји, у пр ве две фа зе ра ди се о спо ру. Тре ћу фа-
зу, ме ђу тим, ка рак те ри шу не га тив не ди пло мат ске ак ци је, као што 
су еко ном ске санк ци је, бло ка де не ких спо ра зу ма; оштре кри ти ке у 
јав но сти, мо гу ће упли та ње тре ће стра не, и сл. Тен зи је ра сту, на др-
жав ном и под др жав ном ни воу и мо гу ћи су раз ли чи ти ор га ни зо ва-
ни или спо ра дич ни ин ци ден ти. У овој фа зи спор но пи та ње по ста је 
по ли тич ка те ма те по чи ње мо да го во ри мо о су ко бу. Че твр ту фа зу 
ка рак те ри ше из би ја ње ору жа не ак ци је, не за ви сно од то га да ли се 
она до га ђа са мо у од ре ђе ним сег мен ти ма дру штва или на др жав-
ном ни воу. Ова фа за об у хва та еска ла ци ју на си ља пре ма де фи ни са-
ним пој мо ви ма вој них ме ђу др жав них спо ро ва и ра та.7)

СПОЉ НО ПО ЛИ ТИЧ КИ ПРИ О РИ ТЕ ТИ  
ДР ЖА ВА ЗА ПАД НОГ БАЛ КА НА И  
КЛА СИ ФИ КО ВА ЊЕ НА РУ ШЕ НИХ  

БИ ЛА ТЕ РАЛ НИХ ОД НО СА

При о ри те ти спољ не по ли ти ке Ал ба ни је од но се се на: стра-
те шко парт нер ство са САД и ЕУ, ис пу ња ва ње оба ве за про ис те клих 
из члан ства у НА ТО, на пре до ва ње у про це су при сту па ња Европ-
ској уни ји, по бољ ша ње од но са и про ду бљи ва ње еко ном ске са рад-
ње са су сед ним зе мља ма, пра ва Ал ба на ца у Ма ке до ни ји, Цр ној 
Го ри и „Пре шев ској до ли ни“ и ре ша ва ње пи та ња Ча ме ри је у Грч-
кој,8) кон со ли да ци ја од но са са су се ди ма ко је су чла ни це ЕУ и НА-
ТО по пут Ита ли је, Грч ке и Тур ске за сно ва на на стра те шким про-
јек ти ма за еко ном ски опо ра вак при че му ће пред ност би ти да та 
„енер гет ској ди пло ма ти ји“, као и стра те шки од но си са Ко со вом и 
бри га о Ал бан ци ма у све ту.9) Ста вља ње пи та ње ста ту са ал бан ске 
на ци о нал не ма њи не у су сед ним др жа ва ма или де ло ви ма др жа ва 
(по пут „Пре шев ске до ли не“) у при о ри те те спољ не по ли ти ке Ал ба-
ни је, као и из бор ин стру ме на та ко ји ма се ово мо же по сти ћи, мо же 
би ти су прот но сти са из ра же ним ста во ви ма и ак ци ја ма др жа ве на 

7) Мар та Зор ко, „Кон фликт ни по тен ци јал до бро су сед ских од но са: Слу чај Хр ват ске и Сло-
ве ни је“, По ли тич ке пер спек ти ве, бр. 2/2011, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, стр. 
54.

8) Ал бан ски на зив за се вер ни Епир.

9) Спољ но по ли тич ки при о ри те ти Ре пу бли ке Ал ба ни је, Ми ни стар ство спољ них по сло ва 
Ре пу бли ке Ал ба ни је, http://www.pu ne te jashtme.gov.al/en/mis sion/pri o ri ti es/pri o ri ti es, при-
сту пље но: 15.04.2015.
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ко је се од но си по пут Ср би је (ста тус Ал ба на ца у Пре шев ској до ли-
ни и ста тус тзв. Ко со ва), Цр не Го ре и Ма ке до ни је (ста тус ал бан ске 
ма њи не) и Грч ке (ста тус Ал ба на ца у се вер ној Грч кој и гра нич ни 
од нос на Јон ском мо ру). 

При ме њу ју ћи прет ход но на ве де ну кла си фи ка ци ју на ру ше ни 
би ла те рал ни од нос од нос Ал ба ни је са Ср би јом се од но си на ста тус 
на ци о нал них ма њи на и ста тус де ла те ри то ри ја и у овом мо мен ту 
на ла зи се на ни воу спо ра тј. по сто ја ња и ре а го ва ња на су прот не 
ста во ве и из ја ве. Ин ци ден ти по пут оног на фуд бал ској утак ми ци 
Ср би је и Ал ба ни је ка да је дрон ко ји је но сио ма пу тзв. Ве ли ке Ал-
ба ни је уле тео на те рен, по ста вља ње истих ма па на ре зи ден ци је ал-
бан ских зва нич ни ка, мо то под ко јим је 23. мар та 2015. го ди не одр-
жа на дру га за јед нич ка сед ни ца вла да Ал ба ни је и „Ко со ва“ а ко ји 
гла си „Јед на зе мља, је дан на род, је дан сан“ и из ја ва пре ми је ра Ал-
ба ни је на кон сед ни це у ко јој се на во ди да она пред ста вља ал бан ско 
на ци о нал но ује ди ње ње пре ко Европ ске уни је10), као и из ра жа ва ње 
на ме ре о ује ди ње њу Ал ба ни је са тзв. Ко со вом „на кла си чан на чин 
уко ли ко ЕУ не бу де отво ри ла пу те ве за европ ску ин те гра ци ју Ко со-
ва"11) пред ста вља ју не ке од по ка за те ља кон фликт но сти од но са две 
др жа ве.

На ру ше ни од но си из ме ђу Ал ба ни је и Ма ке до ни је та ко ђе се 
од но се на ста тус на ци о нал не ма њи не као и де ла те ри то ри је и мо-
гу се свр ста ти у ни во спо ра ко ји има ви сок сте пен кон фликт ног 
по тен ци ја ла, има ју ћи у ви ду по нов но огла ша ва ње Ал бан ске на-
ци о нал не ар ми је из апри ла 2012. го ди не и ње не ци ље ве ства ра ња 
Ве ли ке Ал ба ни је, при ту жбе Ал ба на ца на не про пор ци о нал но пред-
ста вља ње у ин сти ту ци ја ма Ма ке до ни је,12) као и по раст ал бан ског 
на ци о на ли зма на ко ји ука зу ју нај но ви је из ја ве зва нич ни ка Ал ба ни-
је у ве зи са ма пом и кон цеп том тзв. Ве ли ке Ал ба ни је. 

Од но си из ме ђу Ал ба ни је и Цр не Го ре та ко ђе се мо гу ве за-
ти за ста тус ал бан ске на ци о нал не ма њи не, што се мо же иш чи та ти 
из спољ но по ли итчких при о ри те та Ал ба ни је. Има ју ћи у ви ду спо-
ра дич не ин ци ден те као што је скр на вље ње пра во слав не цр кве на 
Ру ми ји 7. ав гу ста 2012. Го ди не, као и те ри то ри јал ни об у хват тзв. 

10) „Ра ма: ЕУ ује ди њу је Ал ба ни ју и КиМ“, Б92, 23.03.2015. http://www.b92.net/in fo/ve sti/in-
dex.php?yyyy=2015&mm=03&dd=23&nav_ca te gory=640&nav_id=971963, при сту пље но: 
15.04.2015.

11) Ре а го ва ње Ми ни стар ства спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је по во дом из ја ве пре ми је ра 
Ал ба ни је Еди ја Ра ме, 9. април 2015. Го ди не, http://www.mfa.gov.rs/sr/in dex.php/pres-ser-
vis/sa op ste nja/15072-2015-04-09-12-45-53?lang=cyr, при сту пље но: 15.04.2015.

12) Co un try Re ports on Hu man Rights Prac ti ces for 2013, U.S Sta te De part ment, Bu re au of De-
moc racy, Hu man Rights, and La bor, http://www.sta te.gov/j/drl/rls/hrrpt/hu man rightsre port/
in dex.htm?year=2013&dlid=220304, при сту пље но: 15.04.2015.
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Ве ли ке Ал ба ни је од но си из ме ђу Ал ба ни је и Цр не Го ре мо гу до ве-
сти до на ру ша ва ња би ла те рал них од но са две зе мље. 

На ру ше ност од но са Ал ба ни је и Грч ке об у хва та пи та ње ста-
ту са Ал ба на ца у Ча ме ри ји (грч ки: Тре спо ти ја) и пи та ње утвр ђи ва-
ње гра ни це на Јон ском мо ру. Зах тев тзв. Чам-Ал ба на ца (ко је Ал ба-
ни ја по др жа ва има ју ћи у ви ду ње не спољ но по ли тич ке при о ри те те) 
од но си се на до би ја ње грч ког др жа вљан ства, при зна ва ње ста ту са 
на ци о нал не ма њи не и по вра так имо ви не про те ра них Ал ба на ца 
на кон Дру гог свет ског ра та. Од нос око овог пи та ња свр ста ва мо у 
ни во спо ра са ви со ким кон фликт ним по тен ци ја лом где се раз ли-
чи тост ста во ва огле да у то ме да се ово пи та ње стал но по ку ша ва 
ста ви ти ви со ко на аген ди и ин тер на ци о на ли зо ва ти, док је за Грч ку 
оно одав но за тво ре но и не по сто ји као про блем.13) Са дру ге стра не, 
бу ду ћи да је до шло до бло ка де ра ти фи ка ци је Спо ра зу ма о гра ни ци 
на Јон ском мо ру, на ру ше не од но се Ал ба ни је и Грч ке по пи та њу 
гра ни це на мо ру свр ста ва мо у ни во су ко ба. Овај спо ра зум пот пи-
сан је 2009. го ди не, али га је Устав ни суд Ал ба ни је од ба цио 2010. 
го ди не због „по вре де те ри то ри јал ног ин те гри те та Ал ба ни је“, док 
је пар ла мен тар на ко ми си ја за спољ не по сло ве до шла до за кључ ка 
да Спо ра зум кр ши су ве ре ни тет и те ри то ри јал ни ин те гри тет Ал ба-
ни је. На кон овог по те за грч ки ми ни стар спољ них по сло ва је ука зао 
на то да ће пре го ва рач ки про цес са Ал ба ни јом по че ти тек на кон 
ра ти фи ка ци је по стиг ну тог Спо ра зу ма о гра ни ци.14)

Бо сна и Хер це го ви на као свој при мар ни циљ има очу ва ње и 
за шти ту соп стве не не за ви сно сти, су ве ре ни те та и те ри то ри јал ног 
ин те гри те та, пот пу ну и до след ну при ме ну Оп штег ми ров ног спо-
ра зу ма,15) као и при сту па ње БиХ евро а тлант ским ин те гра ци о ним 
про це си ма и уче шће у дру гим мул ти ла те рал ним фо ру ми ма. По ред 
то га, као основ не прав це и ак тив но сти спољ не по ли ти ке и трај-
ни при о ри тет, Бо сна и Хер це го ви на на во ди уна пре ђе ње са рад ње 
са су сед ним др жа ва ма – Хр ват ском, Ср би јом и Цр ном Го ром.16) У 
скла ду са пр вим и зад њим при о ри те том нај ве ћи иза зо ви Бо сне и 

13) Mi ran da Vic kers, “The Cham is sue – Whe re to Now?”, Con flict Stu di es Re se arch Cen tre, Bal
kans Se ri es, 07/01, De fen ce Aca demy of the Uni ted King dom, Ja nu ary 2007.

14) Ble rim Re ka, Gre e ce slams the EU do or to Al ba nia in ma ri ti me dis pu te, Uni ted Euro pe Blog, 
http://www.uni ted-euro pe.eu/news-and-to pics/euro pean-to pics/gre e ce-slams-the-eu-do or-to-
al ba nia-in-ma ri ti me-dis pu te/, 01.09.2014., при сту пље но: 16.4.2015.

15) Деј тон ски ми ров ни спо ра зум из 1995. го ди не. Ов де тре ба има ти у ви ду да по ли тич ке 
ели те у БиХ не ви де ову тач ку на исти на чин. Та ко пар ти је бо сан ских му сли ма на те же 
ве ћој цен тра ли за ци ји на фе де рал ном ни воу, пар ти је бо сан ских Ср ба те же очу ва њу над-
ле жно сти Ре пу бли ке Срп ске, док Хр ва ти ве ћи ном те же кре и ра њу соп стве ног ен ти те та.

16) Оп шти прав ци и при о ри те ти за про во ђе ње спољ не по ли ти ке Бо сне и Хер це го ви не, 
МИП БиХ, http://www.mvp.gov.ba/vanj ska_po li ti ka_bih/osnov ni_prav ci_vanj ske_po li ti-
ke_bih/de fa ult.aspx?id=2, при сту пље но: 15.04.2015.
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Хер це го ви не, по ред ду бо ких уну тра шњих по де ла и про бле ма, би ће 
утвр ђи ва ње гра ни це са Цр ном Го ром на Су то ри ни.17)

У скла ду са кла си фи ка ци јом ко ри шће ном у овом ис тра жи-
ва њу, не ре ше но пи та ње гра ни це Бо сне и Хер це го ви не и Цр не Го-
ре код Су то ри не ка рак те ри шу бло ка да до но ше ња Уго во ра о раз-
гра ни че њу, по стиг ну тог на кон шест го ди на про це са раз гра ни че ња 
ко ји је за вр шен сре ди ном 2014. го ди не, ор га ни зо ва ње ши ре јав не 
рас пра ве (што спа да у дру гу фа зу сте пе на кон фликт но сти), али и 
кон крет не не га тив не ди пло мат ске ак ци је, као што су од лу ка цр но-
гор ског пред сед ни ка да због те ри то ри јал них пре тен зи ја БиХ пре-
ма Су то ри ни од ло жи упу ћи ва ње ам ба са до ра Цр не Го ре у Са ра је во 
и ре ци проч на од лу ка Пред сед ни штва БиХ да по ву че ам ба са до ра 
БиХ из Цр не Го ре на кон сул та ци је. Све ово свр ста ва га у тре ћу 
фа зу кон фликт но сти тј. су коб. Има ју ћи у ви ду по ди за ње ни воа кон-
фликт но сти, ово пи та ње вр ло бр зо до би ја зна чај и за тре ће стра не 
по пут Европ ске уни је и САД, ко је су га ран ти ми ра у БиХ. 

Цр на Го ра је утвр ди ла три при о ри те та сво је спољ не по ли-
ти ке: ин те гра ци ју у ЕУ и НА ТО, уна пре ђе ње и одр жа ва ње до-
бро су сед ских од но са и ре ги о нал не са рад ње, као и раз ви ја ње би-
ла те рал не и мул ти ла те рал не са рад ње.18) Као и у слу ча ју Бо сне и 
Хер це го ви не, Цр на Го ра ће по се бан иза зов има ти у од ре ђи ва њу 
гра ни це са овом су сед ном др жа вом ре ша ва њем пи та ња Су то ри не. 
Има ју ћи у ви ду прет ход но на ве де ни при о ри тет Ал ба ни је у по гле-
ду пра ва Ал ба на ца, од по себ ног зна ча ја ће би ти од нос Цр не Го ре 
и Ал ба ни је по во дом ста ту са ал бан ске на ци о нал не ма њи не. Не би 
тре ба ло за не ма ри ти ни про блем око пи та ња цр но гор ске на ци о нал-
не ма њи не на Ко со ву и Ме то хи ји, као ни то пло-хлад ни од нос са 
Ср би јом, по себ но по пи та њу пра ва Ср ба у Цр ној Го ри.

По ред по ме ну тог не ре ше ног гра нич ног су ко ба на мо ру са 
Бо сном и Хер це го ви ном, Цр на Го ра има спор са Хр ват ском око 
гра ни це на по лу о стр ву Пре вла ка на ко јем је тре нут но на сна зи при-
вре ме ни ре жим уста но вљен Про то ко лом из 2002. го ди не. Бу ду ћи 
да се у по ја су Пре вла ке от по че ло са ис тра жи ва њем наф те и га са 
мо же до ћи до усло жња ва ња по сто је ћег спо ра.19) Ва жан фак тор, при 

17) „Су то ри на (не) при па да Бо сни“, Но во сти, 25.02.2015, http://www.no vo sti.rs/ve sti/pla ne-
ta.300.html:535499-Su to ri na-ne-pri pa da-Bo sni, при сту пље но: 15.04.2015.

18)  „Спољ но по ли тич ки при о ри те ти Цр не Го ре“, Ми ни стар ство вањ ских по сло ва и европ-
ских ин те гра ци ја Ре пу бли ке Цр не Го ре, http://www.mvpei.gov.me/mi ni star stvo/spolj no-
po li tic ki-pri o ri te ti?alp ha bet=cyr, при сту пље но: 15.04.2015.

19)  „За греб: Пре вла ка је под хр ват ском ју рис дик ци јом“, По ли ти ка, 02.08.2014,  http://www.
po li ti ka.rs/ru bri ke/re gion/Za greb-Pre vla ka-je-pod-hr vat skom-ju ris dik ci jom.lt.html, при сту-
пље но: 15.04.2015.
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том, је сте и чи ње ни ца да је Хр ват ска чла ни ца ЕУ, а Цр на Го ра у 
пре го во ри ма о члан ству. 

Ре пу бли ка Ма ке до ни ја, та ко ђе, из два ја три при о ри те та 
спољ не по ли ти ке: члан ство у ЕУ, члан ство у НА ТО и еко ном ску 
ди пло ма ти ју. Има ју ћи у ви ду пр ва два при о ри те та, од по себ ног је 
зна ча ја су коб око име на и иден ти те та са Грч ком и Бу гар ском ко ји 
су до ве ли до бло ки ра ње пре го ва рач ког про це са Ма ке до ни је са ЕУ 
и члан ства у НА ТО. 

На ру ше ни од но си Ма ке до ни је и Грч ке око име на др жа ве 
„Ре пу бли ка Ма ке до ни ја“, тра ју још од оса мо ста љи ва ња Ма ке до-
ни је 1992. го ди не. Иако је би ло од ре ђе них по ма ка у пре го во ри ма, 
као што је са гла сност стра на из 1993. го ди не да Ма ке до ни ја мо же 
да по ста не члан УН под при вре ме ним име ном „Бив ша Ју го сло вен-
ска Ре пу бли ка Ма ке до ни ја (БЈРМ)“ (Ре зо лу ци је СБ УН 817 и 845) 
или по стиг ну ти При вре ме ни до го вор из 1995. ко јим се Ма ке до ни ја 
оба ве за ла на про ме ну Уста ва и сво јих др жав них сим бо ла, а Грч ка 
да је не ће бло ки ра ти у ме ђу на род ним и ре ги о нал ним ор га ни за ци-
ја ма под при вре ме ним име ном, овај су коб до да нас оста је не ре шен. 
Да нас Грч ка од би ја да да са гла сност за члан ство Ма ке до ни је у ЕУ 
и НА ТО све док се не ре ши спор око име на, али и из ме не Уста ва у 
по гле ду на зи ва ма ке дон ске на ци је. Ве то Грч ке на члан ство Ма ке до-
ни је у НА ТО на Са ми ту у Бу ку ре шту 2008. го ди не иза звао је оп шту 
осу ду, а Ме ђу на род ни суд прав де је, на осно ву ту жбе Ма ке до ни је, 
пре су дио да је Грч ка та да пре кр ши ла сво је ме ђу на род но пре у зе-
те оба ве зе из При вре ме ног до го во ра.20) Са дру ге стра не, про је кат 
вла де де сног цен тра у Ма ке до ни ји „ан тич ка Ма ке до ни ја“, као по-
ку шај гра ђе ња иден ти те та са вре ме не Ма ке до ни је на осно ва ма оне 
ан тич ке,21) још ви ше под гре ва тен зи је и ја ча сум њи ча вост зва нич не 
Ати не. Има ју ћи у ви ду број не не га тив не ди пло мат ске ак ци је и не-
при ме њи ва ње по стиг ну тих спо ра зу ма, као и зна чај ну уло гу тре ће 
стра не, овај на ру ше ни би ла те рал ни од нос сва ка ко спа да у су коб.

На ру ше ни од но си Ма ке до ни је и Бу гар ске су, та ко ђе, ком пли-
ко ва ни бу ду ћи да је ова др жа ва би ла пр ва ко ја је при зна ла не за ви-
сност Ре пу бли ке Ма ке до ни је, али ни је при зна ла по сто ја ње по себ-
не ма ке дон ске на ци је или је зи ка, већ их сма тра под гру пом од но сно 
ди ја лек том бу гар ског на ро да и је зи ка. Бу гар ска је кра јем 2012. го-
ди не би ла про тив од ре ђи ва ња да ту ма за по че так пре го во ра са Ма-

20)  Пре су да Ме ђу на род ног су да прав де у слу ча ју Ма ке до ни ја про тив Грч ке, 05.12.2011, 
http://www.icj-cij.org/doc ket/fi les/142/16827.pdf, при сту пље но: 15.04.2015.

21) „Му ке по Алек сан дру“, Вре ме, 01. 03. 2012, http://www.vre me.com/cms/vi ew.php?id= 
1038309,  при сту пље но: 15.04.2015.
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ке до ни јом,22) због „ан ти бу гар ске про па ган де“, а је дан од раз ло га 
је и об ја вљи ва ње Ен ци кло пе ди је Ма ке дон ске ака де ми је на у ка и 
умет но сти. Оп ту жу ју ћи је за ад ми ни стра тив не и дру ге при ти ске на 
бу гар ску на ци о нал ну ма њи ну у Ма ке до ни ји, Бу гар ска је већ 2006. 
го ди не на ја ви ла пре и спи ти ва ње по сту па ка Ма ке до ни је у та квим 
слу ча је ви ма као је дан од кри те ри ју ма на осно ву ко га ће се про це-
ни ти спрем ност ове др жа ве за члан ство у ЕУ. Све ово свр ста ва овај 
на ру ше ни од нос у ка те го ри ју су ко ба. 

Ка рак тер ових су ко ба Ма ке до ни је са Грч ком и Бу гар ском го-
во ри о то ме да Ма ке до ни ју пре све га бри ну пи та ња ко ја про ис ти чу 
из тзв. со ци је тал ног сек то ра без бед но сти,23) што мо же да про у зро-
ку је не са мо ви ше де це ниј ску фру стра ци ју, пот пи ри ва ну спо ља и 
уну тра, већ и еска ла ци ју на си ља ши рих раз ме ра. 

Та ко ђе, упо ре ђи ва њем при о ри те та Ал ба ни је са при о ри те-
ти ма Ма ке до ни је у по гле ду члан ства у ЕУ, као и има ју ћи у ви ду 
по бу ну Ал ба на ца ко ја се де си ла 2001. го ди не, мо же се за кљу чи ти 
да ће јед но од зна чај них пи та ња би ти ста тус Ал ба на ца ко ји чи не 
кон сти ту тив ни на род Ре пу бли ке Ма ке до ни је. 

На кра ју, Ре пу бли ка Ср би ја као свој пр ви стра те шки спољ-
но по ли тич ки при о ри тет од ре ђу је члан ство у ЕУ, али и ства ра ње и 
про мо ци ју ре ги о нал не са рад ње зе ма ља За пад ног Бал ка на, као де-
ла про це са „ис пу ња ва ња по ли тич ких и дру гих усло ва за не сме тан 
про цес при сту па њу Европ ској уни ји“.24) Не сме тан про цес при сту-
па ња Ре пу бли ке Ср би је Уни ји зна чи и ре ша ва ње пи та ња ста ту са 
тзв. Ко со ва, чи ју су не за ви сност при зна ле све су сед не др жа ве осим 
Бо сне и Хер це го ви не и Ру му ни је.

На ру ше ни од но си Ср би је са Ал ба ни јом, као што је прет ход-
но на ве де но, од но се се на ста тус ал бан ске на ци о нал не ма њи не и 
ста тус де ла те ри то ри ја и у овом мо мен ту се на ла зи на ни воу спо ра 
тј. по сто ја ња и ре а го ва ња на су прот не ста во ве и из ја ве. 

22) „Бу га ри бло ки ра ју при сту па ње Ма ке до ни је ЕУ“, Но во сти, 11.12.2012, http://www.no vo-
sti.rs/ve sti/pla ne ta.300.html:409994-Bu ga ri-blo ki ra ju-pri stu pa nje-Ma ke do ni je-EU, при сту-
пље но: 15.04.2015.

23) По гле да ти: Фи лип Еј дус, Ме ђу на род на без бед ност: Те о ри је, сек то ри и ни вои, Слу жбе-
ни гла сник, Бе о град 2012, стр. 177-192.

24) „Европ ска уни ја и ре ги о нал на са рад ња, Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср-
би је, 25.09.2012, http://www.mfa.gov.rs/sr/in dex.php/spolj na-po li ti ka/eu?lang=lat, при сту-
пље но: 15.04..2015.
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Иако је по сто ја ла не га тив на ди пло мат ска ак ци ја Ср би је пре-
ма Ма ке до ни ји25) и Цр ној Го ри26) ко ја је об у хва та ла про гла ше ње ам-
ба са до ра ових др жа ва у Ср би ји пер со на ма нон гра та, исто се ни је 
де си ло са дру гим др жа ва ма су се ди ма Ср би је. Због бр зе нор ма ли-
за ци је ди пло мат ских од но са Ср би је са овим др жа ва ма, ове би ла те-
рал не од но се не свр ста ва мо у спор не. Ипак, има ју ћи у ви ду прет-
ход но на ве де не од но се Ал ба ни је, уоч љи ве су тен зи је око ста ту са 
тзв. Ко со ва у по гле ду мо гу ћег ује ди ње ња са Ал ба ни јом.

Што се ти че ма њин ског пи та ња, у Пре ше ву и Бу ја нов цу Ал-
бан ци чи не ви ше од по ло ви не ста нов ни штва, док у Ме две ђи они 
чи не око јед не тре ћи не ста нов ни штва. Слич но као у Ма ке до ни ји и 
на Ко со ву и Ме то хи ји, Ал бан ци са овог под руч ја су 1992. го ди не 
ор га ни зо ва ли ре фе рен дум у ко јем су из ра зи ли же љу да Пре ше во, 
Бу ја но вац и Ме две ђа уђу у са став тзв. Ко со ва. На кон тзв. Ко сов-
ске кри зе, до ступ но сти на о ру жа ња и по др шке Ал ба на ца са Ко со ва 
и ди ја спо ре ор га ни зо ва на је Осло бо ди лач ка вој ска Пре ше ва, Ме-
две ђе и Бу ја нов ца (ОВПМБ), по угле ду на Осло бо ди лач ку вој ску 
Ко со ва, ко ја је ор га ни зо ва ла ору жа ну по бу ну у овом де лу Ср би је 
од мах на кон пот пи си ва ња Ку ма нов ског спо ра зу ма и усва ја ња Ре зо-
лу ци је СБ УН 1244, по чет ком 2001. го ди не до шло је до по бу не Ал-
ба на ца на ју гу Ср би је. За вр ше так ове по бу не, де ми ли та ри зо ва њем 
ОВПМБ, у зна чај ној ме ри је ре зул тат де ло ва ња КФОР-а.

Има ју ћи у ви ду про кла мо ва не спољ но по ли тич ке при о ри те-
те ал бан ске спољ не по ли ти ке, жал бе Ал ба на ца и Бо шња ка на не-
до вољ ну за сту пље ност у др жав ним ин сти ту ци ја ма на ло кал ном 
ни воу и ма њак књи га на ал бан ском је зи ку за се кун дар но обра зо-
ва ње,27) мо же се оче ки ва ти по раст кон фликт но сти би ла те рал них 
од но са Ср би је и Ал ба ни је у на ред ном пе ри о ду.

Са дру ге стра не, Ср би ја има не ре шен те ри то ри јал ни од нос 
са Хр ват ском у под руч ју Ша рен град ске аде на Ду на ву, на стао на-
кон ме ан дри ра ња ре ке и про тив плав них ра до ва на њој. Због не-
по ду да ра ња прет ход но де фи ни са не гра ни це и са да шњег то ка ре ке 
по сто је ко ма ди (џе по ви) коп на и реч на остр ва ко ји се на ла зе са су-

25) „Про те ран и ам ба са дор Ма ке до ни је“, Блиц, 10.10.2008, http://www.blic.rs/Ve sti/Po li ti-
ka/60335/Pro te ran-i-am ba sa dor-Ma ke do ni je, при сту пље но: 15.04.2015.

26) „Цр но гор ски ам ба са дор не по же љан у Бе о гра ду“, Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, 09.10.2008, 
http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/sr/story/9/Po li ti ka/21220/Cr no gor ski+am ba sa dor+ne-
po%C5%BE e ljan+u+Be o gra du.html, при сту пље но: 15.04.2015.

27) Co un try Re ports on Hu man Rights Prac ti ces for 2013, U.S. Sta te De part ment, Bu re au of De-
moc racy, Hu man Rights, and La bor, http://www.sta te.gov/j/drl/rls/hrrpt/hu man rightsre port/
in dex.htm?year=2013&dlid=220329, при сту пље но: 15.04.2015.
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прот не стра не оба ле Ду на ва, што оте жа ва упра вља ње гра ни цом.28) 
Овај те ри то ри јал ни од нос на ла зи се у пр вој фа зи спо ра бу ду ћи да 
по сто је зва нич но из ра же ни су прот ни ста во ви две стра не. Док Ср-
би ја за сту па став да је гра ни ца на сре ди ни плов ног пу та на Ду на ву, 
Хр ват ска за го ва ра ка та стар ску гра ни цу ко ја би од сту па ла од то ка 
Ду на ва. 

Та ко ђе, би ла те рал ни од но си Хр ват ске и Ср би је око оп ту жни-
ца за рат не зло чи не кул ми ни ра ле су у слу ча ју Во ји сла ва Ше ше-
ља. На кон што је тзв. ха шки три бу нал тра жио ње го во вра ћа ње у 
при твор усле ди ла је оштра раз ме на ста во ва ми ни ста ра из Ср би је 
и Хр ват ске и па ље ње хр ват ске за ста ве од стра не Ше ше ља, на кон 
че га је ам ба са дор Хр ват ске у Бе о гра ду по ву чен на кон сул та ци је 
у За греб, а от прав ни ци по сло ва Ср би је у За гре бу упу ћен про тест 
Ми ни стар ства спољ них и европ ских по сло ва Хр ват ске (МСЕПХ). 
На ве де не не га тив не ди пло мат ске ак ци је ука зу ју на по ди за ње ни воа 
кон фликт но сти и на ру ша ва ња би ла те рал них од но са две зе мље што 
ће си гур но зах те ва ти ве ће ан га жо ва ње тре ће стра не тј. Европ ске 
уни је. Ипак, има ју ћи у ви ду да ја до шло до по нов ног вра ћа ња ам-
ба са до ра Хр ват ске у Бе о град, али да по сто је из гле ди за при ме ну 
не га тив них ди пло мат ских ак ци ја овај на ру ше ни би ла те рал ни од-
нос свр ста ва мо у би ла те рал ни спор.

КОН ФЛИКТ НОСТ БИ ЛА ТЕ РАЛ НИХ 
ОДНОСА ДР ЖА ВА ЗА ПАД НОГ БАЛ КАНА 

И БЕЗ БЕД НОСТ ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

Са кра јем хлад ног ра та пра вил но раз у ме ва ње обра за ца ре ги-
о нал них кон фли ка та и са рад ње до би ло је ши ри зна чај. Кон флик ти 
и ефе кат пре ли ва ња ко ји они про из во де да ју би ла те рал ним спо ро-
ви ма и су ко би ма зе ма ља За пад ног Бал ка на по се бан зна чај за без-
бед ност Европ ске уни је. У усло ви ма ка да су као јед не од нај ве ћих 
прет њи иден ти фи ко ва ни те ро ри зам, про ли фе ра ци ја оруж ја за ма-
сов но уни ште ње и не ле гал не ми гра ци је, ус по ста вља ње до бро су-
сед ских од но са и ре ги о нал не са рад ње на гра нич ним по ја се ви ма 
Европ ске уни је по ста ју из у зет но зна чај ни за ста бил ност и без бед-
ност са ме Уни је.

У скла ду са кон ти ну и ра ним про це сом про ши ре ња ЕУ, др жа-
ве на про сто ру Ју го и сточ не Евро пе по ста ле су део по ли ти ке про-
ши ре ња ЕУ као спе ци фич ног по ља уре ђе но сти од но са Уни је са 

28) Ви ше слав Ра ос, „По ми ца ње гра ни це Еуроп ске уни је на ју го и сток и ви ше стру ки про це-
си те ри то ри ја ли за ци је“, По ли тич ка ми сао, бр.3/2013, За греб, стр. 41. 
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др жа ва ма из ван ње за ко је по сто ји обо стра на са гла сност да тре ба 
да по ста ну ње не чла ни це и ко ју ка рак те ри шу на че ла де мо кра ти-
је, тр жи шне при вре де и мул ти ла те ра ли зма, као и нор ме усло вља-
ва ња и ди фе рен ци ја ци је и број на дру га про це ду рал на пра ви ла.29) 
Про цес европ ских ин те гра ци ја, као и пер цеп ци ја Европ ске уни је 
као, за са да, је ди не оп ци је за еко ном ски про спе ри тет и до сти за ње 
ци ви ли за циј ских вред но сти, од стра не др жа ва кан ди да та и по тен-
ци јал них кан ди да та, омо гу ћа ва кре и ра ње ин сти ту ци о нал них ме ха-
ни за ма и по ли тич ког при ти ска на др жа ве ре ги о на да сво је спо ро ве 
ре ша ва ју мир ним пу тем. Ме ђу тим, кри за по ли ти ке про ши ре ња ЕУ, 
те рас плам са ва ње ге о по ли тич ког су ко ба из ме ђу евро а тлант ских 
зе ма ља и Ру си је, мо гу ве о ма не га тив но ути ца ти на по ли тич ку и 
без бед но сну си ту а ци ју на Бал ка ну. Пи та ње енер гет ске ста бил но-
сти то у мно го ме и до ка зу је. Има ју ћи то у ви ду, као и чи ње ни цу да 
је ре ги он део ши ре Евро пе и да се не по сред но на сла ња на гра ни це 
ЕУ, ја сно је да сва ка не ста бил ност, слу чај но или на мер но иза зва на, 
спољ ним или уну тра шњим при ти сци ма, мо ра не дво сми сле но ути-
ца ти на ста бил ност и без бед ност ЕУ као це ли не. Има ју ћи у ви ду 
бли ску про шлост и ути цај ју го сло вен ске кри зе 90-тих го ди на ХХ 
ве ка на без бед ност ЕУ, као и на раз вој За јед нич ке спољ не, а по себ-
но без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ, др жа ве чла ни це су то га 
бол но све сне и чи ни ће све да до но вог су ко ба на Бал ка ну не до ђе.

У ко јој ме ри је, ме ђу тим, мо гу ћа тран сфор ма ци ја ре ги о на 
За пад ног Бал ка на у ми ро љу би ву за јед ни цу на кон Хлад ног ра та? 
Ис тра жи ва ње спро ве де но у овом ра ду ука зу је нам да све др жа ве 
ко је су кан ди да ти или по тен ци јал ни кан ди да ти за члан ство у ЕУ 
има ју зна чај не на ру ше не би ла те рал не од но се. На ру ше ни од но си 
на ни воу су ко ба об у хва та ју пи та ња иден ти те та и кул ту ре, као и 
гра нич на пи та ња. При том, до са да шња ис ку ства по ка зу ју да је на-
ру ше ност тзв. со ци је тал них од но са трај ни ја и ин тен зив ни ја, док 
се они око гра ни це мо гу ре ша ва ти и суд ским пу тем, као у слу ча ју 
Сло ве ни је и Хр ват ске око гра ни це у Пи ран ском за ли ву, или Цр не 
Го ре и Хр ват ске око гра ни це на Пре вла ци. Та ко ђе, до са да је по ка-
за но да су за ЕУ зна чај ни ји они спо ро ви или су ко би ко ји се од но се 
на ње не др жа ве чла ни це бу ду ћи да се они пре но се у ин сти ту ци је 
и ре ги о нал не ин стру мен те и ме ха ни зме ЕУ. По ред то га, Ма ке до-
ни ја са два на ру ше на би ла те рал на од но са на ни воу су ко ба ко ји су 
со ци је тал не при ро де и са др жа ва ма ко је су већ чла ни це Европ ске 
уни је – са Грч ком око име на и иден ти те та и Бу гар ском око иден-

29) Ма ри на Т. Ко стић, „По ли ти ка про ши ре ња Европ ке уни је: кон цепт, на у че не лек ци је 
и слу чај Ср би је“, Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2014, стр. 221.
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ти те та, кул ту ре и је зи ка – као и са спо ром око по ло жа ја Ал ба на ца, 
пред ња чи као по тен ци јал ни из вор не бе збед но сти ре ги о на и Европ-
ске уни је. Та ко ђе, Ал ба ни ја са гра нич ним су ко бом са Грч ком, као 
чла ни цом ЕУ, око гра ни це на Јон ском мо ру и Ср би ја са су ко бом са 
Хр ват ском, као чла ни цом ЕУ, око не ре ше них пи та ња про ис те клих 
из ра то ва на про сто ру бив ше Ју го сла ви је и оп ту жни ца за рат не 
зло чи не, пред ста вља ју зна чај не иза зо ве за ста бил ност ЕУ. Ове две 
др жа ве, по ред на ве де них од но са су ко ба, са чла ни ца ма ЕУ, има ју 
и спо ро ве ко ји се од но се на њи хо во на ци о нал но пи та ње што пред-
ста вља зна ча јан по тен ци јал ни из вор не ста бил но сти ре ги о на и ЕУ. 

По ред кла си фи ка ци је са мих на ру ше них од но са др жа ва За-
пад ног Бал ка на и њи хо вог ути ца ја на без бед ност ЕУ, по треб но је 
има ти у ви ду и да у слу ча ју но вих гло бал них за о штра ва ња на ре-
ла ци ји Ис ток-За пад, као што је на то ука зао су коб у Укра ји ни, раз-
ли чи ти фак то ри на Бал ка ну мо гу пред ста вља ти „ис ту ре не ру ке“ 
по је ди них ве ли ких си ла, чи ме би се би ла те рал ни спо ро ви/су ко би 
мо гли ко ри сти ти у ту ђем ин те ре су. У том сми слу, кон цепт ве ли ке 
Ал ба ни је мо же би ти при хва тљив за САД и ЕУ уко ли ко се има у 
ви ду ве ро ва ње у „Европ ску Ал ба ни ју као мо де ла ин спи ра ци је и 
фак то ра ми ра и де мо крат ске ста бил но сти“, ко је је дик ти ра но „ге о-
стра те шком од го вор но шћу као НА ТО чла ни це, зна ча јем ко ји је ал-
бан ски фак тор до био на кон про гла ше ња не за ви сно сти и про спек та 
Евро-Атлант ске ин те гра ци је, ко ји усме ра ва ју док три ну на ци о нал-
не без бед но сти у ре ги о ну.“30) Из истог раз ло га, евен ту ал но ује ди-
ње ње Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске не ће би ти при хва тљи во уко ли ко 
се има у ви ду ге о стра те шка пер цеп ци ја Ср ба као про ду же не ру ке 
ру ског ути ца ја на Бал ка ну. Та ко ђе, при ме њу ју ћи исте узро ке мо-
же се оче ки ва ти да у ме ри у ко јој се Вој во ди на бу де дис тан ци ра ла 
од по ли ти ке не у трал но сти, ње не тен ден ци је за оса мо ста љи ва њем 
би ће све зна чај ни је. На ве де но ука зу је да до ре ги о нал не тран сфор-
ма ци је За пад ног Бал ка на, на кон рас па да СССР-а, још увек ни је у 
пот пу но сти до шло.
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Ma ri na T. Ko stic, Uros V. Ziv ko vic

STRA I NED BI LA TE RAL RE LA TI ONS 
 IN THE WE STERN BAL KANS AND  

SE CU RITY OF THE EURO PEAN UNION

Re su me
Re se arch of the stra i ned bi la te ral re la ti ons and re gi o nal co o pe

ra tion in the bor der zo ne of the Euro pean Union, which We stern Bal
kans al so re pre sents, is very sig ni fi cant ta king in to ac co unt that so me of 
the gre a test thre ats to the EU se cu rity, that re qu i res good co o pe ra tion 
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bet we en the co un tri es of the re gion, are ter ro rism, pro li fe ra tion of we
a pons of mass de struc tion and il le gal mi gra tion.

From a re vi ew of stra i ned bi la te ral re la ti ons bet we en the EU 
can di da te co un tri es and po ten tial can di da tes for EU mem ber ship, they 
can be clas si fied in to at le ast two types. Ac cor ding to the sta tus of the 
su bjects par ti ci pa ting in the stra i ned bi la te ral re la ti on ship, they can be 
clas si fied as stra i ned re la ti ons that the se co un tri es ha ve among them
sel ves and tho se which they ha ve with the EU Mem ber Sta tes. Stra i ned 
re la ti ons of the We stern Bal kans sta tes that are can di da tes for the EU 
mem ber ship with the EU Mem ber Sta tes are of par ti cu lar im por tan ce 
for the sta bi lity of the EU, sin ce the Mem ber Sta tes may use the ir sta tus 
for bloc king the pro gress of the ne go ti a tion pro cess of the can di da te 
co un tri es and po ten tial can di da tes for the EU mem ber ship. Al so, stra
i ned bi la te ral re la ti ons in the re gion can be clas si fied ac cor ding to the 
con tents and in this sen se they can be di vi ded in to the dis tur bed re la
ti ons over bor ders and the sta tus of the ter ri tory, the sta tus of na ti o nal 
mi no ri ti es, is su es of iden tity, cul tu re and lan gu a ge, or tho se re sul ting 
from war he ri ta ge.

The re se arch re sults in di ca te that the We stern Bal kans re gion has 
not yet been tran sfor med in to a pe a ce ful com mu nity and is still at the 
le vel of co e xi sten ce cha rac te ri zed by in sti tu ti ons such as the so ve re
ignty, ter ri to rial in te grity, ba lan ce of po wer, con trol con duc ted by the 
ma jor po wers, War and In ter na ti o nal Law (Bu zan).

The sur vey has, al so, fo und that bi la te ral re la ti ons of the R. Ma
ce do nia re pre sents the big gest se cu rity chal len ge for the EU, sin ce it 
re ve als that this co un try has two stra i ned bi la te ral re la ti ons at the le vel 
of con flict that ha ve so ci e tal na tu re and with co un tri es that are al ready 
mem bers of the Euro pean Union  with Gre e ce over its na me and iden
tity, and Bul ga ria over the is su es of iden tity, cul tu re and lan gu a ge. It 
al so in di ca tes that the dis rup tion of the socal led so ci e tal re la ti on ships 
is mo re la sting and in ten se than tho se aro und the bor der, which can be 
re sol ved thro ugh the co urts, as in the ca se of Cro a tian and Slo ve nian 
ma ri ti me bor der is sue.

Fi nally, Al ba nia with the ma ri ti me bor der con flict with Gre e ce, 
as a EU Mem ber Sta te, over bor der on the Ionian Sea and Ser bia with 
the con flict with Cro a tia, as a mem ber of the EU, over the un re sol ved 
is su es ari sing from the wars in the for mer Yugo sla via and the war cri
mes in dic tment, re pre sent sig ni fi cant chal len ges for the sta bi lity of the 
EU. The se two co un tri es, in ad di tion to the abo ve men ti o ned con flicts 
with EU Mem ber Sta tes, ha ve dis pu tes re la ting to the ir na ti o nal is sue 
as an im por tant po ten tial so ur ce of in sta bi lity in the re gion and the EU. 
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The se na ti o nal is su es can be used as a tool for the con flict of in te rest of 
two ma jor po wers li ke the Uni ted Sta tes and Rus sian Fe de ra tion.
Keywords: bi la te ral re la ti ons, We stern Bal kans, Euro pean Union, con flicts, 

se cu rity
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