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УВод

Кроз историју, односи Срба и Албанаца били су условљени отоманским наслеђем и испреплетаним 
релацијама међу раштрканим различитим етничким и верским заједницама на релативно малом 
географском простору. Стварање националних држава крајем XIX и почетком XX века, допринело је 
формирању нових линија раздвајања и самоидентификацији заједница, односно међу конкурентним 
историјским наративима, традицијама и националним интересима. Однос Југославије и Албаније 
после Другог светског рата, односно у периоду од 1948. до 1991. године, био је обележен идеолошким 
сукобима Савеза комуниста Југославије и Комунистичке партије Албаније, који су додатно ојачали 
дистанцу између два народа. Она је нарочито била видљива током сукоба на Косову 1998-1999, који је 
још више погоршао ситуацију и продубио међусобно неповерење. 

Превазилажење проблема из прошлости требало би да буде један од најважнијих задатака про-
европских елита Србије и Албаније. Подстицање дијалога између ове две државе требало би да 
допринесе међусобном приближавању и проналажењу нових путева и начина за унапређење односа. 
Унапређење односа Србије и Албаније не само да би учврстило регионалну стабилност и развој, већ 
би и допринело процесу европских интеграција, поред тога што би сигурно олакшало последице 
проглашења независности Косова. Међусобна сарадња земаља Западног Балкана (ЗБ) један од услова 
за успех њихових перспектива ка пуноправном чланству у Европској унији (ЕУ). 

билАТерАлНи одНоСи 1990-2010.

Током деведесетих година XX века односи између Србије и Албаније били су на веома ниском нивоу, 
пре свега због Косовског питања. Међусобни дипломатски односи били су прекинути 17. Априла 1999. 
године током НАТО бомбардовања СР Југославије и избијања Косовске кризе. Након промене режима 
у Србији октобра 2000. године, дипломатски односи су поново успостављени 17. јануара 2001. године. 
Одмах потом, уследили су бројни састанци високих функционера, чији је главни циљ био побољшање 
сарадње и превазилажење отворених питања у билатералним односима1 . Министар иностраних 
послова, сада бивше, Државне заједнице Србије и Црне Горе, Вук Драшковић, посетио је Албанију у 
децембру 2004. године, што је била прва посета једног високог државног званичника од 1948. године. 
Већ маја следеће године тадашњи министар иностраних послова Албаније, Кастриот Ислами, узвратио 
је посету Србији. Овај напредак прихваћен је као важан продор у унапређењу билатералних односа 
Србије и Албаније. Ускоро су уследили нови састанци министара иностраних послова обе државе на 
билатералном и мултилатералном нивоу, као и на маргинама мултилатералних форума. 

Међутим, после проглашења независности Косова 17. фебруара 2008. године, односи су сведени 
на најмању могућу меру, пошто су власти у Београду посматрале Албанију као једног од главних 
промотера независности Косова.

Однедавно видљива је промена у односима две државе. Илир Мета, министар иностраних послова 
Албаније, посетио је Србију 11. марта 2010. године, и том приликом се сусрео се са својим српским 
колегом Вуком Јеремићем, као и са председником Србије Борисом Тадићем. Министар Мета је тада 
посетио и области у Јужној Србији насељене Албанцима, те се састао са њиховим локалним лидерима. 
У овом тренутку одвијају се консултације око посете председника Тадића Албанији. Ове најновије 
тенденције отварају перспективе у међусобним односима две државе. Албанија је недавно упутила 
новог амбасадора у Србију, што је био отворен позив Србији да подигне ниво свог дипломатског 
представника у Тирани са тадашњег отправника послова (Chargé d’affaires) на ниво амбасадора. Србија 
је то и учинила 28. јуна 2010. године, именовањем г. Мирољуба Зарића за амбасадора Републике Србије 
у Тирани.
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1) На пример, сусрет председника Владе Србије Зорана Ђинђића са председником Владе Албаније, Илиром Метом, 
2001. године у Грчкој; незванична посета министра спољних послова СР Југославије Горана Свилановића Албанији итд.



СрбијА и АлбАНијА У МеЂУНАродНиМ одНоСиМА 
Потенцијално чланство у ЕУ главни је спољнополитички приоритет обе државе. Албанија је поднела 
захтев за чланство у ЕУ 29. априла 2009. године и тренутно чека на мишљење Европске Комисије о 
одговорима на Упитник о припремама за приступање поднетим 14. априла 2010. године. Србија је свој 
захтев за чланство поднела осам месеци касније, 22. децембра 2009. године. Државе чланице ЕУ су и даље 
у процесу ратификације Уговора о стабилизацији и придруживању са Србијом, али је питање када ће 
Комисија отпочети процес прегледа усклађености националног законодавства Србије са законодавством 
ЕУ (screening). У овом тренутку, Албанија напредује брже од Србије у процесу европских интеграција. 

У складу са својом европском оријентацијом, и Србија и Албанија су вољне да докажу своју посвећеност 
унапређењу регионалне сарадње. Обе државе су чланице различитих регионалних тела и организација, 
као што су Савет за регионалну сарадњу, Процес сарадње у Југоисточној Европи, ЦЕФТА 2006 (CEFTA - 
Central European Free Trade Agreement), Иницијатива за сарадњу у Југоисточној Европи (SECI), Енергетска 
заједница и друге. Допринос ових иницијатива огледа се у јачању стабилности региона, што утире пут 
бржем приступању ЕУ.

Ситуација је нешто различита у сфери безбедности. Србија је прогласила „војну неутралност“ те јој 
приступање у чланство НАТО не представља спољнополитички приоритет, за разлику од Албаније која 
је недавно постала пуноправна чланица овог политичко, војног савеза. Међутим, Србија је члан НАТО 
програма Партнерство за мир и активно сарађује са многим државама чланицама НАТО, укључујући и 
САД. Од 2008. године Србија је у статусу посматрача при Јадранској повељи, асоцијацији коју су 2003. 
године формирале Албанија, Хрватска, Македонија и САД, у жељи да унапреде сарадњу ове три балканске 
државе са НАТО и тиме убрзају њихов напредак у евроатлантским интеграцијама. Такође треба споменути 
да је Албанија и чланица Организације исламске конференције. 

Албанија је као свој спољнополитички приоритет одредила јако партнерство са САД. С друге стране, 
Председник Тадић је прецизирао да постоје четири стуба српске спољне политике (ЕУ, САД, Руска 
федерација и Народна Република Кина), сугеришући једну ширу спољнополитичку оријентацију, која, 
међутим, није поменута ни у једном званичном документу Републике Србије.

САрАдЊА Србије и АлбАНије
После 2005. године Србија и Албанија потписале су следеће заједничке документе: Споразум о 
избегавању двоструког опорезивања, Споразум о економској и трговинској сарадњи, Споразум о 
сарадњи у области туризма, као и Протокол о сарадњи привредних комора. Протокол о сарадњи 
Министарстава правде Србије и Албаније потписан је 2006. године. Приликом последње посете 
министра иностраних послова Албаније Илира Мете Србији потписан је и веома значајан Споразум 
о сарадњи у борби против организованог криминала, међународне илегалне трговине дрогама и 
међународног тероризма.

a) економска сарадња1

И Србија и Албанија суочавају се са сличним економским изазовима. Како би увећале своју економску 
ефикасност, и самим тиме сопствену спремност за јединствено тржиште ЕУ, обе државе изразиле су 
жељу да побољшају економску сарадњу. Први корак ка бољој билатералној сарадњи начињен је 1. 
августа 2004. године када је ступио на снагу споразум о слободној трговини између ове две државе. Од 
2006. године обе државе су постале чланице ЦЕФТА 2006. Од почетка деценије, а посебно откако је на 
снагу ступио споразум о слободној трговини, уочљив је напредак у спољно-трговинској размени – са 
22 милиона америчких долара у 2005. године на 75 милиона у 2009. години. У размени са Албанијом, 
Србија константно остварује добитак, који је само у 2009. години износио 64 милиона америчких долара. 
Албанија се током последњих пет година подигла на лествици најзначајнијих спољнотрговинских 
партнера Србије (са 27. места на 23. место). Привредна комора Србије (ПКС) је од 2005. године увећала 
своје активности ка албанском тржишту. У фебруару 2005. године ПКС је потписала Уговор о сарадњи са 
Унијом комора Албаније, а у септембру исте године ПКС је формирала своју секцију за Албанију.
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2) Извор: Привредна комора Србије - Одбор за економске односе са иностранством, Информација о привредној 
сарадњи Србије и Албаније, март 2010.



Структура трговинске размене 1998-2009 (у хиљадама УСД)

Година
Извоз Србије у 

Албанију
Извоз Албаније у 

Србију Укупно

1998 757 317 1.074

1999 281 29 310

2000 232 1 233

2001 1.132 16 1.148

2002 6.399 89 6.488

2003 14.572 329 14.901

2004 16.241 640 16.881

2005 21.667 2.124 23.791

2006 34.485 4.695 39.180

2007 80.834 11.118 91.952

2008 76.785 13.292 90.077

2009 70.035 6.486  76.521

Трговинска размена Србија – Албанија – водећи производи

Српски извоз у Албанију Албански извоз у Србију

Производи од гвожђа и отпаци од гвожђа (15,4%) Топловаљане шипке са деформацијама (36,3%)

Жути кукуруз (12,9%) Дрвени намештај за спаваће собе (15,7%)

Електрична енергија (7,7%) Лака уља за прераду (12,05) 

Безалкохолна пића (3,4%) Свеже лубенице 

Детерџенти за рубље и судове Обућа за мушкарце

Брашно од обичне пшенице, пира Оријентални дуван

Бурад, лименке, кутије и сл. контејнери мањи од 50 литара Бетонско гвожђе

Кровни црепови од керамике Диње свеже

Конструкције од лима, гвожђа и челика Со

Хартија, картон-импрегнирани Биље и делови биља за индустријску прераду

Отпаци и остаци од ливеног гвожђа Женске панталоне од тексаса

Дизел горива Женске панталоне од памука

Лекови готови за малопродају Обућа остала са лицем од коже

Сладолед Профили топловаљани, висине од 80мм до 220мм

Производи од брашна, гриза, остало Профили од легура алуминијума

Књиге, брошуре, леци Мушке панталоне од памука

Кромпир Профили топловаљани, висине преко 80мм

Главни извозници из Србије у Албанију/Главни увозници из Албаније у Србију (српске компаније)

Главни извозници из Србије у Албанију 2009 Главни увозници из Албаније у Србију 2009.години

Steel Impex, Бачка Паланка Мундиал Београд 

ЧЕЗ Србија Феромет, Београд

ГЕН-И Београд Новометал, Нови Сад

Бал Паковања, Београд Концерн Фармаком, Шабац

Rauch Сокови, Коцељева Четник Ваљево

Нови Балкан, Нови Сад ХИП Петрохемија, Панчево

Хемофарм Вршац РП Технометал, Београд

Потисје, Кањижа Steel Impex, Бачка Паланка

Беохемија, Београд Браћа Илић, Бачка Паланка

Руднап, Београд Т П Гаги, В.Трновац, Бујановац
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У последњих неколико година, неке од угледних компанија из Србије ушле су на албанско тржиште, 
као што су: Галеб Група, Kомтрејд група, Делта Макси (куповином албанског ланца супермаркета – 
Еуромаркет), Хемофарм итд. 

б) Сарадња у сферама транспорта и енергетике
Још 2001. године Европска Kомисија је предвидела већу потребу за сарадњом у сферама транспорта 
и енергетике на ЗБ3 . Потписивањем Меморандума о разумевању за развој Основне регионалне 
транспортне мреже (МоР) 11. јуна 2004. године, владе држава ЗБ и Европска Комисија основале су 
регионалну транспортну организација Транспортну опсерваторију за Југоисточну Европу (SEETO). 
Изградњом два пан-европска коридора у региону – Коридора X и Коридора VIII, ове две државе ће 
успоставити инфраструктурне везе као никада пре у историји. Такође, од посебне важности су и 
изградња аутопута Београд – Јужни Јадран (Београд – Бар), ремонт железничке пруге Београд – Бар, 
аутопута Драч – Кукеш и прикључака (Приштина) ка другим важним путним правцима (Београд – 
Јужни Јадран, Коридори X (Ниш) i VIII (Скопје)). У овом тренутку главне луке за извоз српских добара су 
Ријека, Солун, Констанца, Бар и Копар. Изградња и ремонт горепоменутих путних праваца увећали би и 
атрактивност луке Драч за српске компаније.

Побољшање регионалног транспорта може се очекивати након потписивања Споразума о царинској 
сарадњи и Споразума о сарадњи у области ваздушног саобраћаја и међународног путног транспорта 
путника и добара. Штавише, за регионални транспорт и трговину било би веома корисно потпуно 
укидање визног режима између две државе. Албанија је недавно унилатерално укинула визни режим 
са Србијом. Србија и даље одржава визни режим према Албанији, међутим албански држављани 
који поседују Шенгенску визу или дозволу боравка у земљама Шенгенског споразума могу да буду у 
транзиту преко територије Србије без визе у периоду од 5 дана.

Енергетика је један од кључних сектора где је преко потребно побољшање међусобне сарадње и 
координације. Са сталним порастом енергетских потреба држава региона перспективе за сарадњу 
међу овим државама постају још значајније, поготово ако имамо у виду потенцијал Србије да постане 
једна од главних транзитних рута за транспорт руског и каспијског гаса и нафте ка Европи (пројекти 
гасовода Јужни ток, Паневропски нафтовод). Такође, не би требало заборавити да је кључан интерес 
ЕУ да одржи овај регион енергетски стабилним. Тражња за гасом у Србији расте по годишњој стопи 
од 1,9%, док је стопа у Албанији 5 пута већа – 10.2%4 . Једно од решења за овај све значајнији проблем 
је интензивирање регионалне сарадње и комуникације, са циљем изградње регионалних интер-
конектора. Србија и Албанија су потписнице Споразума о успостављању енергетске заједнице у 
Југоисточној Европи из 2006. године, којим је створено јединствено тржиште електричне енергије и 
гаса земаља Југоисточне Европе и ЕУ. Имплементација овог споразума инкорпорираће енергетске 
секторе електричне енергије и гаса држава ЗБ у ЕУ знатно пре него што саме државе постану чланице 
ЕУ. Постоје и значајне могућности за сарадњу и трансфер знања и вештина током развоја, изградње и 
ремонта електричних мрежа, као и током процеса гасификације у обе државе, што  би омогућило дубљу 
сарадњу  експерата и компанија из Србије и Албаније.

в) Културна сарадња
Иако политички односи често бацају у сенку културну сарадњу, културна размена је у сталном порасту 
између Србије и Албаније. Сарадња почива пре свега на индивидуалним иницијативама, где мреже 
цивилног друштва представљају главни канал за комуникацију. Од 2000. године разне институције, 
уметничке групе, аматерска позоришта и други успоставили су сарадњу и сталну размену културних 
садржаја. Да споменемо само неке од њих: учешће Дечијег културног центра из Београда на Дечијем 
фестивалу у Драчу (октобра 2007. године), заједничка српско-албанска копродукција филма “Медени 
месец” српског режисера Горана Паскаљевића у сарадњи са Генцом Перметијем из Албаније итд. Главни 
канали званичне сарадње (на државном нивоу) успостављени су кроз мултилатералне иницијативе и 
програме као што су Савет министара културе Југоисточне Европе (Први округли сто: туризам, култура 
и међу-универзитетска сарадња), Културно наследство: Мост ка заједничкој будућности (регионални 
процес сарадње у области културе и културног наслеђа основан 2004. године) итд.

Катедра за албанологију на Филолошком факултету Универзитета у Београду има дугу традицију 
образовања нових генерација професора албанског језика, књижевности и културе. Према постојећем 
плану и програму, сваке нове академске године отвара се 19 места за упис нових студената . Од 1990. до 
2010. године уписано је 283 студента, од којих је 69 дипломирало до маја 2010. године. До сада, факултет 
је успоставио сарадњу са Универзитетом у Скадру и Универзитетом у Тирани. Тренутно на овом 
факултету предају два гостујућа професора са Универзитета у Скадру, док је маја 2010. године одсек 
угостио делегацију са Универзитета у Тирани.
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3) European Commission, Transport and Energy Infrastructure in South East Europe, 15.X 2001.
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www.isac-fund.org/download/06-Dr%20Zorana%20Mihajlovic%20-%20Energetska%20bezbednost%20zemalja%20JIE.pdf 



д) Мањине

Током последњих неколико година дошло је до напретка у сфери заштите националних мањина. 
Албанске културне организације редовно учествују на конкурсима за финансирање пројеката 
Министарства културе Републике Србије. Међутим, припадници албанске националне мањине се 
и даље жале на раширену дискриминацију и недостатак системских претпоставки за економски 
просперитет, које с њихове тачке гледишта представљају пре свега резултат етнички-оријентисаних 
политика српских влада. Многи одбијају да учествују у јавном и политичком животу, иако је формиран 
Национални савет албанске националне мањине, после успешних избора за ово тело у јуну 2010. 
Етничке тензије и трвења нису реткост у овом региону пошто су практично све државе мултиетничке по 
саставу. Међутим нити једна од њих није консолидована као заиста мултиетничко друштво.

Према попису из 2002. године, 61.647 припадника албанске националне мањине живи у Републици 
Србији (без територије Косова), са највећом концентрацијом у три општине на југу Србије: Прешеву, 
Бујановцу и Медвеђи. Као и свим осталим признатим мањинама у Србији гарантовано им је право 
употребе националних симбола, употребе албанског језика на локалном нивоу, образовање на 
матерњем језику, као и нека друга права. Албанска национална заједница има право на представнике 
у Координационом телу за Прешево, Бујановац и Медвеђу. На парламентарним изборима 2008. године 
са листе коалиције (мањинских) албанских партија са југа Србије изабран је један народни посланик 
у постојећи сазив Народне Скупштине Републике Србије. Изборни систем Републике Србије допушта 
позитивну дискриминацију на изборима за Народну Скупштину, која је оличена у тзв. „природном 
цензусу“ за партије националних мањина, док је званични цензус за све остале партије износи 5% 
гласова . Позиција албанске националне мањине на југу Србије веома је условљена питањем статуса 
Косова. Њени припадници и даље подвлаче недостатак интереса и активности званичних органа 
Републике Србије како би се побољшала економска и социјална ситуација у региону. Штавише, они 
истичу проблем „милитаризације“ региона, мањак шанси за младе, као и проблеме везане са питање 
статуса Косова.

У Албанији, припадници Српско-Црногорске националне мањине су углавном концентрисани у региону 
око Скадра и долине Враке. Њихов број није прецизно утврђен у Србији, али неке процене говоре да 
он износи између 2.000 и 8.000 Срба-Црногораца. Неке друге процене говоре чак и о броју од 30.000. У 
Србији нема информација о постојању системских решења за заштиту права ове националне мањине 
у Албанији. Њени представници, окупљени око удружења националне мањине Срба-Црногораца 
Морача-Розафа траже следеће: интеграцију у политички, јавни и културни живот земље; заштиту и 
промоцију националног идентитета; учење матерњег језика и могућност образовања на истом, као 
и представљање у медијима који се финансирају из државних програма. Припадници организације 
успели су да остваре контакте са представницима Владе Албаније, као и са представницима Европске 
Комисије. Министарства културе и дијаспоре Републике Србије помогла су рад удружења Морача-
Розафа, што је омогућило покретање њиховог интернет портала (првог медија на српском језику у 
Албанији), као и покретање курсева српског језика. Однедавно та министарства подржавају и културне 
активности удружења Морача-Розафа. Уз помоћ Министарства за дијаспору Републике Србије 2008. 
године основан је Информациони, културни и економски центар Републике Србије у Скадру, као 
институција за сарадњу са релевантним организацијама из Србије на пољу културе и културног 
наследства.
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5) Извор: http://www.fil.bg.ac.rs/ssluzba/upis2009/kvote.pdf
6) Република Србија, Закон о избору народних посланика, http://www.rik.parlament.gov.rs/cirilica/propisi_frames.htm



ПУТеВи НАПред
Односи Србије и Албаније током задње две деценије били су веома ограничени, чак и непостојећи 
током појединих периода. Иако су недавно повучени први потези који би требали да омогуће њихово 
поправљање, неопходно је даље подстицање и напредак.

Добри суседски односи између Србије и Албаније нису само предуслов за остваривање заједничког 
спољнополитичког приоритета – европских интеграција, него и суштинска потреба обе земље. 
Заузимање за сарадњу и откривање могућности за њено унапређење у циљу остваривања практичних 
политичких резултата сигурно ће омогућити бољи развој приватних и индивидуалних иницијатива, 
а самим тим бољу економску сарадњу. На пример, постоји доста простора за бољу сарадњу Србије и 
Албаније у секторима који су веома „опипљиви“, као што су економија, енергетика, транспорт и култура. 
Стога је разумно претпоставити да оваква сарадња са практичним резултатима на добробит свих 
учесника може да има само позитивни ефекат преливања и у друге сфере јавног и социјалног живота. 

Трговинска размена између две државе је на веома ниском нивоу и може се сматрати да је то умногоме 
резултат ниског нивоа политичких односа.

Постојећи визни режим, који је Албанија унилатерално укинула, и даље омета унапређење сарадње 
и комуникације. Било би пожељно да и Србија укине визе за грађане Албаније, као знак добре воље и 
добросуседских односа. Нужно је да Србија својим спољно-политичким потезима демонстрира да може 
да сарађује са свим земљама у региону са којима дели заједничку европску будућност. 

Односи би се такође осетно могли поправити у сфери културе, као и код питања положаја националних 
мањина у обе државе. Како културне и мањинске политике могу бити један од фактора консолидације 
држава на Балкану, управо би стварање претпоставки да мањине у потпуности уживају своја права 
могло допринети превазилажењу препрека у односима две државе и два народа. Припадници мањина 
пре свега треба да се осећају довољно безбедно и просперитетно у средини у којој живе, како би могли 
бити мотивисани да активно лобирају за боље међусобно разумевање и бољу сарадњу између држава 
и народа. За јачање веза између два народа неопходна је институционална подршка културној размени 
и сарадњи, као и подршка културној аутономији мањина.
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У служби преображаја Србије

ISAC доприноси и служи преображају Србије на путу 
ка чланству у ЕУ и Евроатланским институцијама, 
суочавајући се са изазовима кији стоје пред нашом 
земљом и регионом, утичући на политику и доношење 
одлука кроз истраживања, предлоге деловања, 
политичке анализе и процене, као и специјалистичко 
образовање, са коначним циљем достизања 
напредније будућности за садашње и долазеће 
генерације.

Serving the transformation of Serbia

ISAC promotes and serves the transformation of Serbia 
towards EU and Euro-Atlantic membership by addressing 
the challenges facing the country and the region, 
influencing policy and decision-making through research, 
policy proposals, political analysis and forecasts, and 
specialist education, with the ultimate aim of attaining 
a more prosperous future for the present and coming 
generations.
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