
267

УДК 341.222(497.16)(497.5)

Ори ги нал ни  
на уч ни рад

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС
NATIONAL INTEREST

Година X, vol. 21
Број 3/2014.
стр. 267-283

267

*	 Научни	сарадник.	Ин	сти	тут	за	по	ли	тич	ке	сту	ди	је	у	Бе	о	гра	ду

**	 Истраживач-сарадник,	Ин	сти	тут	за	по	ли	тич	ке	сту	ди	је	у	Бе	о	гра	ду

***	Овај	рад	је	настао	као	резултат	рада	на	пројекту	бр.	179009,	а	који	финансира	
Министарство	просвете,	науке	и	технолошког	развоја	Републике	Србије.

ВладанСтанковић*
ЗоранМилосављевић**

ПОЛИТИЧКОРЕШЕЊЕ
СЛУЧАЈАПРЕВЛАКА***

Са	же	так

Овај на уч ни рад за пред мет ис тра жи ва ња има из на
ла же ње по ли тич ког ре ше ња за слу чај Пре вла ка. По лу о стр во 
Пре вла ка чи ни, за пра во, зе мљо уз (истог име на) ко ји се про ду
жа ва у по лу о стр ворт Оштра (или Оштро) на са мом ула зу 
у Бо ко ко тор ски за лив, на ње го вој крај њој, ју го за пад ној стра
ни. Из ду же но по лу о стр ворт је спор на те ри то ри ја Ре пу бли
ке Цр не Го ре и Ре пу бли ке Хр ват ске, и од ве ли ког је зна ча ја 
за кон тро лу чи та вог Бо ко ко тор ског за ли ва, је ди ног фјор да 
у по ја су Ме ди те ра на. Те ри то ри јал ни зна чај ко ји спор но под
руч је има по Ре пу бли ку Хр ват ску, и без бед но сни зна чај ко ји 
има за Ре пу бли ку Цр ну Го ру до дат но се усло жња ва зна ча јем 
ко ји овај про стор има за Ре пу бли ку Срп ску (БиХ) – на ко ју 
се по сред но и не по сред но на сла ња, али и за Ре пу бли ку Ср би
ју – због број не срп ске по пу ла ци је у оп шти ни Хер цег Но ви, 
и не по сред ног су де ло ва ња Ср би је (као кон сти ту ен та СРЈ и 
СЦГ) у пре го во ри ма око Пре вла ке. Ис тра жи ва ње за хва та 
пе ри од од рас па да СФРЈ (1991) до да нас. Ауто ри су ис тра
жи ва њу фе но ме на при шли мул ти ди сци пли нар но (ме ђу на
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род ни од но си, ме ђу на род но јав но пра во, ми ров не сту ди је), уз 
ко ри шће ње ра зно род них ме то да (упо ред ни ме тод, сту ди ја 
слу ча ја, ста ти стич ки ме тод, ана ли за са др жа ја...) ка ко би 
до шли до пред ло га ме ра за ре ше ње слу ча ја.
Кључ не ре чи: Пре вла ка, ми ров не сту ди је, ме ђу на род не гра

ни це, рас пад Ју го сла ви је
Тре	ба	ли	уоп	ште	по	ја	шња	ва	ти	зна	чај	ко	ји	ме	ђу	на	род	ни	

спор	по	пи	та	њу	Пре	вла	ке	има	по	на	ци	о	нал	не	ин	те	ре	се	Ре	пу-
бли	ке	Ср	би	је?	

Про	стор	Пре	вла	ке	има	ва	жну	уло	гу	по	срп	ски	на	ци	о-
нал	ни	про	стор	уоп	ште,	па	та	ко	и	по	Ре	пу	бли	ку	Ср	би	ју.	Нај-
пре:	а)	Ре	пу	бли	ка	Ср	би	ја	је	до	ско	ра	би	ла	јед	на	од	две	др	жа-
ве-чла	ни	це	(кон	сти	ту	ен	те)	Др	жав	не	за	јед	ни	це	Ср	би	ја	и	Цр-
на	Го	ра	(и	пре	то	га	Са	ве	зне	Ре	пу	бли	ке	Ју	го	сла	ви	је	–	СРЈ),	и	
за	јед	но	са	Цр	ном	Го	ром	уче	ство	ва	ла	 је	у	оно	ме	што	би	смо	
на	зва	ли	исто	ри	јом	по	ли	тич	ких	од	но	са	у	 слу	ча	ју	Пре	вла	ке;	
б)	у	Цр	ној	Го	ри	жи	ви	го	то	во	1/3	по	пу	ла	ци	је	ко	ја	се	из	ја	шња-
ва	да	је	срп	ског	ет	нич	ког	по	ре	кла,	па	Ср	би	ја	има	ле	ги	тим	не	
ин	те	ре	се	 у	 тој	Ре	пу	бли	ци;	 в)	 у	по	гра	нич	ној	 оп	шти	ни	Хер-
цег-Но	ви	(о	чи	јем	ће	про	сто	ру	у	ди	сер	та	ци	ји,	из	ме	ђу	оста	лог,	
би	ти	ре	чи)	се	чак	63%	ста	нов	ни	штва	из	ја	шња	ва	да	су	ет	нич-
ки	Ср	би;	г)	упра	во	у	оп	шти	ни	Хер	цег	Но	ви	на	ла	зи	се	је	дан	
од	кон	зу	ла	та	Ре	пу	бли	ке	Ср	би	је	у	Цр	ној	Го	ри	(што	сли	ко	ви	то	
го	во	ри	о	зна	ча	ју	ко	ји	овај	део	Цр	не	Го	ре	има	и	за	Ре	пу	бли-
ку	Ср	би	ју);	д)	Ре	пу	бли	ка	Ср	би	ја	 је	и	не	по	сред	но	 за	ин	те	ре-
со	ва	на	за	ре	ша	ва	ње	спо	ра	у	ве	зи	Пре	вла	ке	не	са	мо	за	то	што	
су	не	ки	од	ак	те	ра	до	га	ђа	ња	у	ве	зи	спо	ра	око	Пре	вла	ке	би	ли	
др	жа	вља	ни	Ср	би	је	већ	и	ка	ко	би	до	при	не	ла	раз	во	ју	и	про-
спе	ри	те	ти	под	руч	ја	 на	 ко	ме	жи	ви	 број	на	 срп	ска	 за	јед	ни	ца;	
ђ)	Пре	вла	ка	је	про	стор	ко	ји	је	ду	го	вре	ме	на	(са	Ко	на	вли	ма)	
био	у	са	ста	ву	срп	ских	зе	ма	ља,	на	њој	се	на	ла	зи	пра	во	слав	на	
цр	ква	из	ра	ног	сред	њег	ве	ка,	а	чак	је	и	би	ла	се	ди	ште	пра	во-
слав	не	 (зет	ске)	 епи	ско	пи	је;	 е)	 не	по	сред	но	 на	сла	ња	ње	Ре	пу-
бли	ке	Срп	ске	(БиХ)	на	окру	же	ње	Пре	вла	ке,	на	ја	вље	ни	спор	
око	Су	то	ри	не	и	Ига	ла,	и	по	тре	ба	мир	ног	су	жи	во	та	гра	ђа	на	
Цр	не	Го	ре,	Хр	ват	ске	и	БиХ	(Ре	пу	бли	ке	Срп	ске)	до	дат	но	уве-
ћа	ва	ју	зна	чај	ове	те	ме.

Ети мо ло ги ја и ге о гра фи ја Пре вла ке
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Ов	де	ће	би	ти	ре	чи	о	Пре	вла	ци.	Ети	мо	ло	шки	и	ге	не	рич-
ки	реч	Пре	вла	ка	по	ти	че	од	«пре	вла	чи	ти».	То	је	про	стор	пре-
ко	ко	га	се	мо	же	пре	ћи.	Реч	је	да	кле	о	уза	ном	и	тан	ком	зе	мљо-
у	зу,	где	се	са	јед	не	оба	ле	на	дру	гу	оба	лу	мо	же	пре	ћи	коп	ном,	
ла	га	ним	хо	дом	–	очас.	Због	ди	мен	зи	ја	по	лу	о	стр	ва	(по	вр	ши	не	
све	га	1	km²/	тач	ни	је	93,33	хек	та	ра,	ду	жи	не	прав	цем:	се	ве	ро	и-
сток→ју	го	за	пад	од	2600m,	и	ши	ри	не	од	150-500m),	Пре	вла	ка		
је	не	што	из	ме	ђу	по	лу	о	стр	ва	и	рта,	па	се	у	струч	ној	тер	ми	но-
ло	ги	ји	на	зи	ва	рт	Оштра,	од	но	сно	рт	Оштро.	Сме	ште	но	је	у	
ју	жном	Ја	дра	ну,	на	 ју	го	за	пад	ној	стра	ни	ула	за	у	Бо	ко	ко	тор-
ски	 за	лив.	 У	 до	 кра	ја	 нео	д	ре	ђе	ној	 ге	о	гра	фи	ји	 не	ки	 чи	та	во	
под	руч	је	од	Њи	ви	ца	на	ис	то	ку	до	Мо	лу	на	та	на	за	па	ду	на	зи-
ва	ју	Пре	вла	ка.	Ипак	ве	ћи	на	љу	ди	под	Пре	вла	ком	под	ра	зу	ме-
ва	са	мо	спор	но	под	руч	је	др	жав	не	гра	ни	це	из	ме	ђу	Цр	не	Го	ре	
и	Хр	ват	ске	и	то	оно	уну	тар	бо	ко	ко	тор	ских,	за	лив	ских	во	да.	
Још	је	уже	ту	ма	че	ње	пре	ма		ко	ме	Пре	вла	ку	чин	са	мо	рт	Ош-
тра	и	 уну	тра	шње	оба	ле	 и	 во	де	 за	ли	ва.	Ипак,	 нај	пре	ци	зни-
је	од	ре	ђе	ње	од	ба	цу	је	чак	и	да	је	сам	рт	Оштро	–	Пре	вла	ка,	
већ	Пре	вла	ком	на	зи	ва	са	мо	ма	ли	зе	мљо	уз	ко	ји	спа	ја	коп	но	са	
ртом.	(Ви	де	ти	ма	пу	1,	ис	под).
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Исто ри јат при пад ни штва Пре вла ке

Ар	хе	о	ло	шка	ис	ко	па	ва	ња	на	овом	ло	ка	ли	те	ту	не	ука	зу-
ју	на	по	сто	ја	ње	стал	них	на	се	о	би	на	ни	у	по	зном	па	ле	о	ли	ту.	
У	 ан	тич	ко	до	ба	Пре	вла	ка	 се	на	ла	зи	у	 са	ста	ву	рим	ске	про-
вин	ци	је	Или	ри	кум.	Са	Ве	ли	ком	 се	о	бом	 то	ком	V,	VI	 и	VII 
ве	ка	око	ли	ном	Пре	вла	ке	овла	да	ва	сло	вен	ско	ста	нов	ни	штво.	
То	ком	сред	њег	ве	ка	на	Пре	вла	ци	је	из	гра	ђе	на	цр	ква	Све	тог	
Ар	хан	ђе	ла	Ми	хај	ла.	Не	што	ка	сни	је	на	овом	по	лу	о	стр	ву-рту	
сто	лу	је	зет	ска	пра	во	слав	на	епи	ско	пи	ја.	Та	ко	 је	по	ред	гра	да	
Сто	на	на	Пе	ље	шцу,	и	Пре	вла	ка	би	ло	ва	жно	сре	ди	ште	 грч-
ког	об	ре	да	хри	шћан	ске	цр	кве,	и	ка	сни	је	пра	во	сла	вља,	у	овом	
де	лу	 Евро	пе.	 Од	VI II	 ве	ка	 Пре	вла	ка	 је	 у	 са	ста	ву	 срп	ских	
др	жа	ва:	Тра	ву	ни	је	(Тре	бињ	ске	обла	сти),	а	по	том	и	Бо	ди	но-
ве	Ду	кље.1	Ду	бро	вач	ка	Ре	пу	бли	ка	от	ку	пи	ла	је	24.	ју	на	1419.	
го	ди	не	од	Сан	да	ља	Хра	ни	ћа	Ко	са	че	ис	точ	ни	део	Ко	на	вла.2 
(Ви	де	ти	сли	ку	2,	ис	под)

1	 Срп	ске	 зе	мље	про	те	за	ле	су	се	од	ушћа	Це	ти	не	до	ушћа	Бо	ја	не.	По	ла	ста-
нов	ни	штва	би	ло	 је	грч	ког,	а	по	ла	ла	тин	ског	об	ре	да.	 (Lu ka Svi lo vić:	Krat ka 
po vje sni ca Dal ma ci je,	Du brov nik,	1861,	str.	42:	«Ze	mlja	Sr	bljah	se	je	me	đu	Ce	ti-
nom	i	Ba	rom	lu	či	la	u	če	ti	ri	žu	pa	ni	je:	Ne	re	tva	ili	Po	ga	ni	ja,	Za	hu	mlje,	Tra	vu	ni	ja	sa	
Ko	na	vli	ma	i	Du	klja.»)

2 Рас	ти	слав	В.	Пе	тро	вић:	Ду бров ник и Пре вла ка до 1939. ни ка да ни су при па
да ли Хр ват ској,	Струч	на	књи	га,	Бе	о	град,	2002,	стр.	39:	«Кнез	Гр	гур	Ву	ко-
са	вље	вић	1418.	го	ди	не	спо	ми	ње	ме	ђу	љу	ди	ма	ко	ји	су	пла	ћа	ли	ца	ри	ну	пред	
Сто	ном	Ср	бље	и	Вла	хе.»



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС - бр. 3/2014, год. X vol. 21 стр. 267-283

271

Ово	 те	ри	то	ри	јал	но	 ши	ре	ње	 за	хва	та	 про	стор	 од:	 се-
ла	По	по	ви	ћи	пре	ма	утвр	ђе	њу	Со	ко	на	Сње	жни	ци,	те	област	
Су	то	ри	не	до	рта	Оштро.	Та	ко	се	Ду	бро	вач	ка	ре	пу	бли	ка	нов-
цем	ши	ри	на	ис	точ	ну	стра	ну	и	ула	зи	у	бо	ко	ко	тор	ски	за	лив.3 
Са	ото	ман	ским	осва	ја	њи	ма	Тур	ска	из	би	ја	на	ове	про	сто	ре,	а	
ње	но	по	вла	че	ње	пра	ће	но	 је	тур	ским	там	пон	зо	на	ма	из	ме	ђу	
Ду	бров	ни	ка	и	Ве	не	ци	је:	јед	на	код	Не	у	ма,	а	дру	га	у	Ига	лу	и	
Су	то	ри	ни.	(Ви	де	ти	ма	пу	3,	ис	под)

Не	стан	ком	 Ду	бро	вач	ке	 ре	пу	бли	ке	 (1806)	 про	стор	 на	
ду	же	вре	ме	пот	па	да	под	Аустриј	ску	ца	ре	ви	ну,	а	гра	ни	ца	Ду-
бро	вач	ке	 ре	пу	бли	ке	 не	ста	је.	 Аустри	јан	ци	 схва	та	ју	 стра	те-
шко-без	бед	но	сни	 зна	чај	Пре	вла	ке	и	 гра	де	утвр	ђе	ње	на	рту	
Оштра.4	Рас	па	дом	Аустро-Угар	ске	Пре	вла	ка	ула	зи	у	 са	став	
кра	ље	ви	не	СХС,	а	по	то	њом	ре	ги	о	на	ли	за	ци	јом	при	па	да	Зет-
ској	ба	но	ви	ни.	Спо	ра	зу	мом	Цве	то	вић-Ма	чек	(1939),	ко	ји	ни-
ка	да	ни	је	сту	пио	на	сна	гу,	Пре	вла	ка	(и	по	јас	око	ње)	ула	зе	у	
са	став	ба	но	ви	не	Хр	ват	ске.	То	ком	Дру	гог	свет	ског	ра	та	Бо	ка	
ко	тор	ска	по	ста	је	са	став	ни	део	ита	ли	јан	ске	кра	ље	ви	не,	а	гра-
ни	ца	из	ме	ђу	НДХ	и	Кра	ље	ви	не	Ита	ли	је	се	по	ме	ра	за	пад	но,	

3	 Иван	Ка	лу	ђе	ро	вић:	Оштри рт – а не Пре вла ка,	Бе	о	град,	2004,	стр.	93:	«Ро-
вин	ски	ка	же:	Иван Цр но је вић је про дао сво ју про вин ци ју Ко на вле, а у Ље
то пи су сто ји: да је Иван Цр но је вић «дао у за лог» Ко на вле Ду бров ча ни ма	за	
не	ко	ли	ко	хи	ља	да	сре	бр	них	ду	ка	та.»

4	 Stje po Obad:	“Ko na vo ska Pre vla ka u sre di štu di je la europ ske di plo ma ci je”,	Zbor
nik ra do va – Ju go i stoč na Euro pa 19181995,	http://www.hic.hr/bo oks/ju go i stoc
naeuro pa/obad.htm#pre vla ka:	 “Za austrij ske,	 od no sno austro u gar ske upra ve,	
Pre vla ka do bi va stra te ško zna	če nje i to ta ko sto je sre di nom pe de se tih go di na na 
nje zi nu vr hu iz gra	đe na tvr	đa va	(For),	po tom svje ti o nik,	mol i ce sta,	sve u voj ne 
svr he.	Ota da je u tvr	đa vi stal na voj na po sa da ko ja osta je sve do ras pa da Mo nar hi je 
go di ne	1918.”
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ван	бо	ко	ко	тор	ског	за	ли	ва,	на	до	мак	Ћи	ли	па.	(Ви	де	ти	ма	пу	4,	
ис	под)

На	кон	 Дру	гог	 свет	ског	 ра	та	 уред	бом	 из	 1952.	 го	ди	не	
раз	гра	ни	че	ње	из	ме	ђу	Цр	не	Го	ре,	Хр	ват	ске	и	БиХ	спро	во	ди	
се	 та	ко	што	 гра	ни	це	Ду	бро	вач	ке	 ре	пу	бли	ке	 уну	тар	 за	ли	ва	
оста	ју	не	так	ну	те,	али	ви	ше	не	ма	там	пон	зо	не	пре	ко	Су	то	ри-
не	до	Ига	ла	(и	из	ла	ска	БиХ	на	“дру	го”	мо	ре	кроз	Су	то	ри	ну	
до	Ига	ла).	Ово	ста	ње	тра	је	до	рас	па	да	СФРЈ.

Су коб око Пре вла ке (19911992) и почет не ми
ров не ини ци ја ти ве

Ми	ров	ни	про	цес	ре	ша	ва	ња	спор	ног	про	бле	ма	Пре	вла-
ке	на	стао	је	у	мо	мен	ту	ве	ли	ких	рат	них	су	ко	ба	на	про	сто	ру	
бив	ше	СФРЈ.	Су	коб	из	ме	ђу	кра	ји	шких	Ср	ба	и	хр	ват	ских	сна-
га	уве	ли	ко	је	бе	снео	сеп	тем	бра	ме	се	ца	1992.	го	ди	не	ка	да	је	
пот	пи	сан	пр	ви	ми	ров	ни	спо	ра	зум.	Рат	на	про	сто	ру	БиХ	се	
тек	рас	плам	са	вао,	и	чи	та	во	окру	же	ње	је	би	ло	за	хва	ће	но	рат-
ним	по	жа	ром.	Вла	сти	СФРЈ	су,	од	ок	то	бра	до	де	цем	бра	1991.	
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го	ди	не,	за	по	се	ле	те	ри	то	ри	је	из	над	Ду	бров	ни	ка	(до	Сла	ног).	
По	што	 су	 оне	мо	гу	ћи	ле	 угро	жа	ва	ње	 оп	шти	не	Хер	цег	Но	ви	
вла	сти	СФРЈ/СРЈ	су	од	лу	чи	ле	да	се	по	ву	ку	са	Ду	бро	вач	ког	
ра	ти	шта.	 Ти	ме	 је	 те	ри	то	ри	ја	 пре	пу	ште	на	 са	да	 већ	ме	ђу	на-
род	но	при	зна	тој	Ре	пу	бли	ци	Хр	ват	ској,	а	је	ди	но	што	је	оста-
ло	 спор	но	 је	сте	 по	јас	Пре	вла	ке.	На	кон	муч	них	 по	сред	нич-
ких	пре	го	во	ра	обе	стра	не	су	ре	ши	ле	да	се	спор	ре	ши	не	кон-
фликт	ним	сред	стви	ма	–	пу	тем	пре	го	во	ра	из	ме	ђу:	Ре	пу	бли-
ке	Хр	ват	ске	 са	 јед	не	 стра	не,	и	 са	да	већ	Са	ве	зне	Ре	пу	бли	ке	
Ју	го	сла	ви	је	 –	 дво	чла	не	фе	де	ра	ци	је:	Ср	би	је	 и	Цр	не	 Го	ре	 са	
дру	ге.	Због	то	га	је	6.	сеп	тем	бра	1992.	го	ди	не	пот	пи	сан	спо	ра-
зум	о	по	вла	че	њу	тру	па	Вој	ске	СРЈ	са	Ду	бро	вач	ког	ра	ти	шта,	
као	и	спо	ра	зум	о	мир	ном	раз	ре	ше	њу	спо	ра	око	ула	за	у	Бо-
ко	ко	тор	ски	за	лив.5	Тај	про	цес	је	об	у	хва	тао:	по	вла	че	ње	сна	га	
Вој	ске	Ју	го	сла	ви	је	ка	СРЈ,	до	во	ђе	ње	ми	ров	них	сна	га	Ује	ди-
ње	них	 на	ци	ја	 на	 спо	ран	 про	стор	 ула	за	 у	 бо	ко	ко	тор	ски	 за-
лив,	де	ми	ли	та	ри	за	ци	ју	ши	ре	по	гра	нич	не	зо	не	и	от	по	чи	ња	ње	
нор	ма	ли	за	ци	је	од	но	са	са	обе	стра	не	спор	ног	под	руч	ја.6	Са	вет	
без	бед	но	сти	УН	је	на	осно	ву	гла	ве	VII	По	ве	ље,	до	нео	ре	зо-
лу	ци	ју	бр.	779	од	6.	ок	то	бра	1992.	го	ди	не,	ко	јом	је	по	твр	дио	
оба	ве	зу	стра	на	у	спо	ру	да	вој	но	на	пу	сте	те	ри	то	ри	ју,	ста	вља-
ју	ћи	исто	вре	ме	но	Пре	вла	ку		под		над	зор	УН.	Ман	дат	ми	си	је	
је	об	на	вљан	ше	сто	ме	сеч	но	на	осно	ву	од	лу	ка	Са	ве	та	без	бед-
но	сти	УН,	 све	 док	 ни	је	 до	шло	 до	 по	ли	тич	ких	 за	о	кре	та	 на	
обе	стра	не.	Де	ми	ли	та	ри	зо	ва	на	зо	на	је	би	ла	из	де	ље	на	на	две	
обла	сти.		У		жу	тој		су		бо	ра	ви	ле		по	ли	циј	ске		сна	ге		стра	на		у		
спо	ру,		док		су		у		пла	вој	су	пер	ви	зи	ју		оба	вља	ле		по	сма	трач-
ке	ми	си	је	ме	ђу	на	род	них	сна	га.	По	сле	за	кљу	че	ња	Спо ра зу ма 
о нор ма ли за ци ји од но са из ме ђу СР Ју го сла ви је  и  Ре пу бли ке  
Хр ват ске	1996.	го	ди	не,	стра	не	су	се	оба	ве	за	ле	да	при	сту	пе	
ре	ша	ва	њу	про	бле	ма	око	спор	ног	под	руч	ја.	Не	кон	фликт	ност	

5	 Га	вро	Пе	ра	зић:	«Гра	ни	це	уну	тар	ју	го	сло	вен	ских	те	ри	то	ри	ја,	рад	Ко	ми	си	је	о	
уну	тра	шњим	гра	ни	ца	ма	Ју	го	сла	ви	је	и	про	блем	Пре	вла	ке	као	Ју	го	сло	вен	ски	
про	блем»,	Збор ник ра до ва – Основ ни прин ци пи раз гра ни че ња:	31-36,	Вој	но-
ге	о	граф	ски	ин	сти	тут,	Бе	о	град,	1994,	стр.	34:	«По	шту	ју	ћи	Вен	сов	план,	при-
ста	ли	смо	да	се	по	ву	че	мо	из	оста	лих	де	ло	ва	Хр	ват	ске».

6 Га	вро	 Пе	ра	зић:	 Бо ко ко тор ска Пре вла ка – ме ђу на род но прав ни про блем,	
Струч	на	књи	га,	Бе	о	град,	1995,	стр.	89:	«На	кон	ус	по	ста	вља	ња	УН	ПА-зо	не	
ко	ман	дант	сна	га	УН,	ге	не	рал	Нам	би	јар	је	10.	ју	ла	1992.	го	ди	не	по	кре	нуо	ово	
пи	та	ње	по	вла	че	ња	ЈНА	у	скло	пу	по	вла	че	ња	Вој	ске	Ју	го	сла	ви	је	из	це	ле	Хр-
ват	ске,	па	на	рав	но	и	из	ре	јо	на	Ду	бров	ни	ка	и	Пре	вла	ке	као	де	ло	ва	Хр	ват	ске.»
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спо	ра	 би	ва	 до	дат	но	 про	ду	бље	на	Про то ко лом из ме ђу вла да 
СРЈ и Ре пу бли ке Хр ват ске о мир ном ре жи му уз ју жну гра ни
цу	из	2002.	го	ди	не	ка	да	се	од	ре	ђу	ју	при	вре	ме	не	зо	не	на	коп-
ну	ко	је	при	па	да	ју	Ре	пу	бли	ци	Хр	ват	ској	од	но	сно	СРЈ	(Цр	ној	
Го	ри),	и	ка	да	се	вр	ши	по	вла	че	ње	ми	ров	них	сна	га	ОУН-а	са	
овог	про	сто	ра.	На	осно	ву	 тог	 спо	ра	зу	ма,	Хр	ват	ска	 је	ус	по-
ста	ви	ла	кон	тро	лу	над	коп	не	ном	гра	ни	цом	на	Пре	вла	ци,	али	
је	на	мо	ру	уве	ден	при	вре	ме	ни	гра	нич	ни	ре	жим.	«Уз	де	ми	ли-
та	ри	за	ци	ју	коп	не	ног	под	руч	ја,	до	шло	је	и	до	по	де	ле	над	ле-
жно	сти	та	ко	што	се	Ју	го	сла	ви	ји	(Цр	ној	Го	ри)	при	зна	је	пра	во	
на	ју	рис	дик	ци	ју	у	се	вер	ном	под	руч	ју	из	над	Кон	фи	на,	док	се	
Хр	ват	ској	усту	па	исто	пра	во	у	про	сто	ру	ју	го	за	пад	но	од	Кон-
фи	на.»7	Стра	не	су	кроз	спо	ра	зум	при	ста	ле	да	се	у	мор	ском	
под	руч	ју	за	пад	но	од	пра	ве	ли	ни	је	ко	ја	се	про	те	же	од	Кон	фи-
на	до	тач	ке	уда	ље	не	три	ка	бла	од	рта	Оштро	на	спој	ни	ци	рт	
Оштро	 –	 рт	Ве	сло,	 ис	кљу	чи	 при	су	ство	 ци	вил	них	 и	 вој	них	
сна	га.	При	вре	ме	но	раз	гра	ни	че	ње	те	ри	то	ри	јал	ног	мо	ра	спо-
ра	зу	мом	 по	ла	зи	 од	 тач	ке	 ко	ја	 је	 три	 ка	бла	 уда	ље	на	 од	 рта	
Оштро	–	рт	Ве	сло.	Она	се	по	том	на	ста	вља	пра	вом	ли	ни	јом	12	
на	у	тич	ких	ми	ља,	ази	му	том	206,	све		до		отво	ре	ног		мо	ра.	Из		
Про	то	ко	ла		се		ви	ди		да		су		стра	не		по	што	ва	ле		пра	ви	ла	о	пру-
жа	њу	те	ри	то	ри	јал	ног	мор	ског		по	ја	са.	За	ли	ви	Бо	ка	ко	тор	ска	
и	Тра	ште	су	об	у	хва	ће	ни	уну	тра	шњим	мор	ским	во	да	ма,	по-
што	при	ро	дан	улаз	у	за	лив	ни	је	ши	ри	од	24	на	у	тич	ке	ми	ље,	а	
по	вр	ши	на	ни	је	јед	на	ка	или	ве	ћа	од	по	вр	ши	не	по	лу	кру	га	чи	ји	
је	преч	ник	ли	ни	ја	ко	ја	за	тва	ра	улаз	у	за	лив,	док	су	оба	ле	су	
оста	ле	под	су	ве	ре	ни	те	том	СРЈ.	Тре	нут	но	је	и	да	ље	на	сна	зи	
Про то кол о мир ном ре жи му уз ју жну гра ни цу	из	2002.	го-
ди	не.	Овај	Про	то	кол	је	Ре	пу	бли	ци	Хр	ват	ској	пре	пу	стио	коп-
не	ну	гра	ни	цу	ју	го	за	пад	но	од	Кон	фи	на,	али	без	пра	ва	на	ко-
ри	шће	ње	за	лив	ских	во	да	ко	јим	би	ње	на	ве	ћа	пло	ви	ла	мо	гла	
да	ула	зе	уну	тар	те	ри	то	ри	јал	ног	мо	ра	све	до	рта	Кон	фин.	Са	
дру	ге	стра	не	Ре	пу	бли	ка	Цр	на	Го	ра	се	од	ре	кла	су	ве	ре	ни	те	та	
над	нај	за	пад	ни	јим	де	лом	Бо	ко	ко	тор	ског	за	ли	ва,	и	та	ко	до	ве-
ла	у	пи	та	ње	без	бед	ност	рас	по	ла	га	ња	бо	ко	ко	тор	ским	за	ли	вом	
ко	ји	јој	при	па	да	по	ме	ђу	на	род	ном	пра	ву.	Си	ту	а	ци	ја	је	та	ква	
да	се	тре	нут	но	не	на	зи	ре	по	ли	тич	ко	ре	ше	ње	спо	ра,	иако	би	

7 Du ško Di mi tri je vić:	“Me	đu na rod no-prav ni tret man gra nič	nih spo ro va na pro sto-
ru biv še Ju go sla vi je”,	Me đu na rod ni pro ble mi,	3-4/2003:	354-373,	IMPP,	Be o grad,	
2003,	str.	367.
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па	ле	том	не	кон	фликт	них	ме	ра	спор	мо	гао	би	ти	ре	шен	без	на-
ме	та	ња	ре	ше	ња	пу	тем	прав	ног	ауто	ри	те	та	(ар	би	тра	же	пред	
Ме	ђу	на	род	ним	су	дом	прав	де).

Ства ра ње ам би јен та за ми ров но реше ње 
слу ча ја Пре вла ка

По	сред	на	сред	ства	не	кон	фликт	ног	ре	ша	ва	ња	по	ли	тич-
ког	спо	ра	у	слу	ча	ју	Пре	вла	ке	под	ра	зу	ме	ва	ју	ми	ров	не	ин	стру-
мен	те	ко	ји	ма	се	ства	ра	ам	би	јент	да	се	су	коб:		при	ми	ри,	ста	ви	
под	кон	тро	лу	и	да	се	из	гра	ди	ме	ђу	соб	но	по	ве	ре	ње	су	ко	бље-
них	стра	на,	ка	ко	би	не	по	сре	дан	пре	го	ва	рач	ки	про	цес	мо	гао	
да	про	из	ве	де	ис	ход	ко	јим	би	обе	стра	не	у	су	ко	бу	би	ле	за	до-
вољ	не.	Ови	по	ступ	ци	об	у	хва	та	ју	сле	де	ће	фа	зе:	

1.	 Об у ста ва рат них деј ста ва	у	ко	је	спа	да	ју:	про цес об
у ста ве ва тре,	до во ђе ње ми си је УНа	на	и	око	Пре-
вла	ке,	 де ми ли та ри за ци ју	 под	 ко	јом	 се	 под	ра	зме	ва:	
укла	ња	ње	 те	шког	 на	о	ру	жа	ња,	 пре	на	ме	ну	 вој	них	
обје	ка	та	 и	 ин	фра	струк	ту	ре	 (раз	ми	ни	ра	ва	ње,	 уни-
шта	ва	ње	те	шког	и	ла	ког	на	о	ру	жа	ња,	пре	на	ме	на	вој-
них	обје	ка	та);8

2.	 По ста вља ње за јед нич ких по ли циј ских и ца рин ских 
пунк то ва;

3.	 Кре и ра ње јав ног мње ња	 ба	зи	ра	ног	 на	 до бро су сед
ским од но си ма	и	ми ро љу би вој ко ег зи стен ци ји	(кроз	
сред	ства	јав	ног	ин	фор	ми	са	ња,	ме	ђу	кул	тур	ну	са	рад-
њу	по	гра	нич	них	обла	сти,	 кроз	обра	зов	ни	 си	стем	и	
еду	ка	ци	ју	мла	дих	на	ра	шта	ја);

4.	 До бро су сед ски од но си и по ли ти ка уза јам ног раз у
ме ва ња	 (под	сти	ца	ње	 и	 кре	и	ра	ње	 за	јед	нич	ке	 по	ли-
ти	ке	 у	 окру	же	њу	 зе	ма	ља	 у	 су	ко	бу	 кроз	 раз	ли	чи	те	
про	јек	те	и	про	гра	ме,	ре	ги	о	нал	на	са	рад	ња	ло	кал	них	
са	мо	у	пра	ва	и	ин	тен	зи	ви	ра	ње	од	но	са	су	сед	них	се	ла:	
Ви	та	љи	не,	Ми	тро	ви	ћа,	Ма	ри	ћа	и	По	по	ви	ћа	са	јед	не	
стра	не,	и:	Жви	ња,	Њи	ви	ца,	Ига	ла,	Су	то	ри	не	са	дру-
ге);9

8 Bo	ja	na	La	ki	će	vić:	Prav ni aspekt Pre vla ke u svje tlu me đu na rod nog pra va,	Ma	ster	
rad,	Prav	ni	fa	kul	tet,	Be	o	grad,	2008,	str.	20:	“Voj	ni	objek	ti	na	Pre	vla	ci	ili	će	bi	ti	
sru	še	ni	ili	će	bi	ti	iz	vr	še	na	nji	ho	va	pre	na	mje	na.»

9	 Ста	нов	ни	ци	ма	Ви	та	љи	не	је	Хер	цег	Но	ви	био	«цен	тар	жи	вот	них	од	но	са,	и	
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5.	 До се за ње за јед нич ких спољ нопо ли тич ких ци ље ва 
Хр	ват	ске	и	Цр	не	Го	ре		(европ	ска	и/или	евро	а	тлант-
ска	пер	спек	ти	ва);

6.	 Пре ко гра нич на са рад ња кроз сло бо ду раз ме не:	љу	ди,	
ро	ба	и	ка	пи	та	ла;

7.	 Рад на за јед нич ким ин фра струк тур ним про јек ти ма 
од	обо	стра	ног	ин	те	ре	са	и	ко	ри	сти	(елек	три	фи	ка	ци	ја	
мре	же,	во	до	вод	на	тра	са:	Тре	би	шњи	ца→Плат→Хер-
цег	Но	ви,	из	град	ња	но	ве	са	о	бра	ћај	ни	це	код	Кон	фи	на	
и	про	ши	ри	ва	ње	ста	рих	на	гра	нич	ном	пре	ла	зу:	Де	бе-
ли	бри	јег	§	Ка	ра	со	ви	ћи);10

8.	 Из град ња ту ри стич коза бав них и ре кре а тив них 
са др жа ја	 у	 де	ми	ли	та	ри	зо	ва	ној	 зо	ни	 (На	ци	о	нал	ни	
парк	«Пре	вла	ка»,	ком	плек	си	хо	те	ла,	спорт	ски	те	ре-
ни	и	дру	ги	за	бав	ни	са	др	жа	ји);

По чет не по зи ци је, ток пре го во ра  
и мо гу ћи рас пле ти

Пре	по	чет	ка	пре	го	во	ра,	још	1992.	го	ди	не,	стра	не	у	спо-
ру	до	го	во	ри	ле	су	да	ће		овај	по	сту	пак	би	ти	без	пре	се	да	на	у	
прак	си	ме	ђу	на	род	них	спо	ро	ва	ка	да	је	о	уну	тра	шњим,	за	лив-
ским	во	да	ма	реч.	

Пре	го	ва	рач	ке	 стра	не	 су	 по	шле	 од	 пот	пу	но	 су	про	ста-
вље	них	по	зи	ци	ја:	

а)	 за	 срп	ско-цр	но	гор	ску	 стра	ну	 (СРЈ)	пи	та	ње	Пре	вла-
ке	 је	 по	ста	вље	но	 као	 пи	та	ње	 ула	за	 у	 Бо	ко	ко	тор	ски	 за	лив	
и	ње	го	ве	 кон	тро	ле.	 За	 ову	 стра	ну	 је	Пре	вла	ка	без	бед	но	сно	
пи	та	ње,	 ко	ме	 тре	ба	 прет	по	ста	ви	ти	 те	ри	то	ри	јал	но	 пи	та	ње.	
На	про	сто,	ов	де	мо	ра	до	ћи	до	раз	ме	не	те	ри	то	ри	ја,	ка	ко	би	се	

њи	хо	во	за	др	жа	ва	ње	у	хр	ват	ској	др	жа	ви	ор	јен	ти	са	ло	би	их	ка	цен	три	ма	Цав-
тат	и	Ду	бров	ник,	ко	ји	су	мно	го	уда	ље	ни	ји	од	Ига	ла	и	Хер	цег	Но	вог».	(Га	вро	
Пе	ра	зић:	Бо ко ко тор ска Пре вла ка – ме ђу на род но прав ни про блем,	Струч	на	
књи	га,	Бе	о	град,	1995,	стр.	117).

10	 San dra	 Jo vić-Ma za lin,	 Jo sip	 Fa ri	čić:	 “Ge o graf ske	 osno ve	 dru štve no-go spo dar-
sko ga	vred no va nja	po lu o to ka	Oštre	(Pre vla ke)”,	Eko nom ska i eko hi sto ri ja,	1/2013:	
150-165,	Dru štvo	za	hr vat sku	eko nom sku	po vi jest	 i	 eko hi sto ri ju,	Za greb,	2013,	
str.	151:	“Pre ma	Martínezovom	mo de lu	pre ko gra nič	ne	su rad nje	(Martínez,	1986)	
pro stor	Oštre	mo gao	bi	se	de fi ni ra ti	kao	otu	đe no	pri gra nič	no	pod ruč	je.	Osnov	no	
obi	ljež	je	tog	ti	pa	pri	gra	nič	nog	pod	ruč	ja	je	rat	no	i	po	strat	no	sta	nje,	po	li	tič	ke	na	pe-
to	sti,	et	nič	ki	su	ko	bi,	te	ri	to	ri	jal	ne	pre	ten	zi	je	i	sl.	Su	rad	nja	je	pak	mo	gu	ća,	pre	ma	
Martínezu	(1986)	ka	da	po	sto	ji	go	spo	dar	ska	i	dru	štve	na	kom	ple	men	tar	nost,	te	pri-
ja	telj	ski	i	sta	bil	ni	od	no	si	iz	me	đu	dvi	ju	su	sjed	nih	dr	ža	va.”	
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омо	гу	ћи	ло	пу	но	рас	по	ла	га	ње	над	за	ли	вом	оно	ме	на	ко	га	от-
па	да	пре	ко	95%	за	ли	ва,	а	то	је	СРЈ	(Цр	на	Го	ра).	

б)	са	дру	ге	стра	не,	Хр	ват	ска	 је	ово	пи	та	ње	тре	ти	ра	ла	
као	те	ри	то	ри	јал	но	пи	та	ње,	и	као	кљу	чан	ар	гу	мент	ис	ти	ца-
ла	да	Пре	вла	ка	и	Рт	Оштра	ка	та	стар	ски	при	па	да	ју	се	лу	Ви-
та	љи	на	(СР	Хр	ват	ска).11	За	Хр	ват	ску	стра	ну	Пре	вла	ка	 је	сте	
“си	гур	но	сно	пи	та	ње”,	и	оно	се	као	та	ко	ва	ља	ре	ша	ва	ти,	али	
без	за	ди	ра	ња	у	те	ри	то	ри	јал	ни	ин	те	гри	тет	Ре	пу	бли	ке	Хр	ват-
ске,	ко	јој	“не	спор	но	при	па	да	оспо	ра	ва	но	под	руч	је”.12

Та	ко	 је	то	ком	пре	го	во	ра	ар	гу	мен	то	ва	но	„за	и	про	тив“	
тре	ба	 ли	 уоп	ште	 за	ди	ра	ти	 у	 те	ри	то	ри	јал	ни	 спор,	 или	 све	
пре	ба	ци	ти	на	ра	ван	без	бед	но	сног	пи	та	ња.	Хр	ват	ска	стра	на	
је	ис	та	кла	не	спор	ност	при	па	да	ња	рта	Оштра	Хр	ват	ској,	и	по-
зи	ва	ла	се	на	увид	у	ка	та	стар	ске	књи	ге.	На	су	прот	то	ме	цр	но-
гор	ско-ср	би	јан	ска	де	ле	га	ци	ја	је	оспо	ра	ва	ла	су	ве	ре	ни	тет	Хр-
ват	ске	на	спор	ном	под	руч	ју	ар	гу	мен	та	ци	јом	да	су	на	рту	Ош-
тро	од	у	век	би	ле	сна	ге	ЈНА,	и	да	је	то	зе	мљи	ште	из	у	зе	то	из	
над	ле	жно	сти	СР	Хр	ват	ске,	као	под	руч	је	од	стра	те	шког	зна-
ча	ја	 по	 без	бед	ност	 Бо	ко	ко	тор	ског	 за	ли	ва.13	По	сло	ве	 ца	рин-
ске	кон	тро	ле	у	до	ба	СФРЈ	пре	у	зи	ма	ла	је	по	ли	циј	ска	упра	ва	у	
Зе	ле	ни	ци	(СР	Цр	на	Го	ра).14	У	при	лог	то	ме	де	ле	га	ци	ја	СРЈ	је	
ис	та	кла	ар	гу	мент	да	је	Пре	вла	ка	и	сам	рт	Оштро	од	у	век	не-
на	се	љен,	те	да	је	овај	ко	мад	коп	на	ис	кљу	чи	во	без	бед	но	сна	и	
стра	те	шка	тач	ка.	Хр	ват	ска	се	по	зи	ва	ла	на	то	да	је	Пре	вла	ка	
би	ла	 нео	ту	ђи	ви	 део	Ду	бро	вач	ке	 ре	пу	бли	ке,	 чи	ји	 је	 прав	ни	

11	 “Po	lu	o	tok	Oštra	pri	pa	da	Do	njoj	Vi	ta	lji	ni	u	okvi	ru	ka	ta	star	ske	op	ći	ne	Vi	ta	lji	na.”	
(Ibi	dem,	str.	153).

12	 Ra	do	van	 Pa	vić:	 “Pro	blem	 hr	vat	sko-cr	no	gor	ske	 gra	ni	ce	 na	mo	ru”,	Ana li hr vat
skog po li to lo škog dru štva,	1/2012:	261-281,	Hr	vat	sko	po	li	to	lo	ško	dru	štvo,	Za	greb,	
2012,	str.	263:	“(...)	jed	na	od	naj	va	žni	jih	po	stav	ki	u	raz	ma	tra	nju	gra	ni	ce	jest	ona	
ko	ja	tvr	di	da	pro	blem	ni	je	ge	o	stra	te	ško-si	gur	no	snog,	a	ni	plo	vid	be	no-go	spo	dar-
skog	zna	ča	ja	(za tvo re nost),	na	če	mu	in	zi	sti	ra	Cr	na	Go	ra,	ne	go	da	se	ra	di	o	te ri to
ri jal nom pi ta nju,	ina	če	lo	gič	nom	u	uvje	ti	ma	naj	no	vi	je	po	li	to	ge	ne	ze	i	Hr	vat	ske	i	
Cr	ne	Go	re.”

13	 San	dra	 Jo	vić-Ma	za	lin,	 Jo	sip	 Fa	ri	čić:	 “Ge	o	graf	ske	 osno	ve	 dru	štve	no-go	spo-
dar	sko	ga	 vred	no	va	nja	 po	lu	o	to	ka	 Oštre	 (Pre	vla	ke)”,	 Eko nom ska i eko hi sto ri ja,	
1/2013:	150-165,	Dru	štvo	za	hr	vat	sku	eko	nom	sku	po	vi	jest	i	eko	hi	sto	ri	ju,	Za	greb,	
2013,	str.	161:	“...	1958.	do	ne	se	no	rje	še	nje	pre	ma	ko	jem	ze	mlji	šte	na	Oštri	po	sta	je	
op će na rod na imo vi na	ko	jom	upra	vlja	Dr	žav	ni	se	kre	ta	ri	jat	za	po	slo	ve	na	rod	ne	od-
bra	ne.”

14 Луч	ка	ка	пе	та	ни	ја	Зе	ле	ни	ка	об	у	хва	та	«под	руч	је	оме	ђе	но	гра	ни	цом	ко	ја	иде	
од	ува	ле	Пре	вла	ка	оба	лом	до	Рта	Оштра...»	(Га	вро	Пе	ра	зић:	Бо ко ко тор ска 
Пре вла ка – ме ђу на род но прав ни про блем,	 Струч	на	 књи	га,	 Бе	о	град,	 1995,	
стр.	124).
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на	след	ник	Хр	ват	ска,	и	ис	ти	ца	ла	да	је	про	стор	око	Пре	вла	ке	
са	гра	нич	ном	тач	ком	на	Кон	фи	ну	би	ла	уцр	та	на	и	у	Ба	но	ви	ну	
Хр	ват	ску	1939.	го	ди	не.	Де	ле	га	ци	ја	СРЈ	је	оспо	ра	ва	ла	по	зи	ва-
ње	Ре	пу	бли	ке	Хр	ват	ске	да	је	прав	ни	на	след	ник	Ду	бро	вач	ке	
ре	пу	бли	ке.	Уз	то	ис	ти	ца	ла	је	да	је	по	зи	ва	ње	Хр	ват	ске	на	при-
пад	ни	штво	Пре	вла	ке	 Ба	но	ви	ни	Хр	ват	ској	 ире	ле	вант	но,	 јер	
Ба	но	ви	на	ни	ка	да	ни	је	 “за	жи	ве	ла”	као	др	жав	но-прав	на	тво-
ре	ви	на	у	окви	ру	Кра	ље	ви	не	Ју	го	сла	ви	је.

Ипак,	 на	 кра	ју	 је	 цр	но	гор	ска	 стра	на	 “ле	гла	 на	 ру	ду”,	
и	 за	рад	 бу	ду	ће	 евро	а	тлант	ске	 пер	спек	ти	ве	 при	ста	ла	 да	 се	
од	рек	не	пре	тен	зи	ја	на	коп	не	ни	део	гра	ни	це	ко	ји	би	Хр	ват-
ску	уда	љио	од	при	сту	па	Бо	ко	ко	тор	ском	за	ли	ву.	Цр	но	гор	ска	
стра	на	се	са	кри	ла	иза	пот	пи	са	та	да	шњег	са	ве	зног	ми	ни	стра	
спољ	них	по	сло	ва	Го	ра	на	Сви	ла	но	ви	ћа,	ко	ји	се	ра	ти	фи	ко	вао	
Про то кол из ме ђу вла да СРЈ и Ре пу бли ке Хр ват ске о мир ном 
ре жи му уз ју жну гра ни цу	из	2002.	го	ди	не.	Овим	про	то	ко	лом	
гра	ни	ца	на	коп	ну	оста	ла	је	она	ква	ка	ква	је	ви	ђе	на	очи	ма	хр-
ват	ске	стра	не	у	спо	ру.	Гра	нич	на	тач	ка	је	да	нас	ду	бо	ко	уну-
тар	за	пад	не	стра	не	бо	ко	ко	тор	ског	за	ли	ва	ис	под	рта	Ко	би	ла,	
на	Кон	фи	ну.	Хр	ват	ска	за	ста	ва	се	за	ви	јо	ри	ла	уну	тар	за	ли	ва,	а	
све	оста	ле	тех	нич	ке	тач	ке	из	пот	пи	са	ног	Про	то	ко	ла	су	има	ле	
за	циљ	са	мо	да	убла	же	са	да	већ	не	спо	ран	су	ве	ре	ни	тет	Хр	ват-
ске	у	том	де	лу	за	ли	ва.15

Де	та	љи	из	Про	то	ко	ла	су	има	ли	за	циљ	да	убла	же	су-
ве	ре	ни	тет	Хр	ват	ске	у	Бо	ко	ко	то	ском	за	ли	ву	до	пу	не	нор	ма-
ли	за	ци	је	од	но	са	две	стра	не	у	спо	ру.	Он	је	на	мо	ру	пред	ви	ђао	
огра	ни	че	ни	су	ве	ре	ни	тет	Хр	ват	ске	у	сле	де	ћим	тач	ка	ма:

•	 	Ре	пу	бли	ци	Хр	ват	ској	је	до	де	љен	огра	ни	чен	про	стор	
уну	тар	за	лив	ских	во	да;

•	 	ус	по	ста	вљен	 је	 за	јед	нич	ки	су	ве	ре	ни	тет	Хр	ват	ске	и	
Цр	не	 Го	ре	 у	 аква	то	ри	ју	 где	 Хр	ват	ска	 пе	не	три	ра	 у	
Бо	ку	ко	тор	ску;16 

15 Да	је	Про	то	кол	ве	ли	ка	хр	ват	ска	ме	ђу	на	род	на	по	бе	да	при	зна	је	и	мо	жда	по-
нај	бо	љи	хр	ват	ски	по	зна	ва	лац	про	бле	ма	Пре	вла	ке,	ко	ле	га-знан	стве	ник	Ра	до-
ван	Па	вић,	ко	ји	ка	же:	“Za to	na kon	svih	po hva la	upu	će nih	Pro to ko lu,	kao	ve li-
kom	hr vat skom	uspje hu	–	do la zi	ne iz bje	žni ali.	I	o	tom	ali	bit	će	ri	je	či	u	ovom	pri-
lo	gu	ko	ji	se	ba	vi	raš	člam	bom	Pro to ko la.”	(Ra	do	van	Pa	vić:	“Raš	člam	ba	Pro	to	ko	la	
u	sve	zi	sa	gra	ni	com	iz	me	đu	Re	pu	bli	ke	Hr	vat	ske	i	Cr	ne	Go	re”,	Ge o a dria,	2/2010:	
287-303,	Hr	vat	sko	ge	o	graf	sko	dru	štvo,	Za	dar,	2010,	str.	288)	Про	то	кол	хр	ват	ска	
стра	на	не	дво	сми	ле	но	оце	њу	је	као	успех,	с	тим	што	увек	има	не	ко	“али”,	ко	је	
кр	њи	ту	по	бе	ду.

16 Во	ји	слав	 Бе	ло	и	ца:	Пре вла ка хер цег нов ска,	 ИКП	Ни	ко	ла	Па	шић,	 Бе	о	град,	
2004,	стр.	40:	“Бо	ко	ко	тор	ски	аква	то	ри	јум	је	под	на	шом	ју	рис	дик	ци	јом,	сем	
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•	 	при	вред	на	 ак	тив	ност	 Хр	ват	ске	 уну	тар	 тог	 аква	то-
ри	ја	 је	све	де	на	на	огра	ни	чен	днев	ни	улов	ри	бе,	а	у	
ње	га	мо	гу	за	ћи	са	мо	ма	њи	бро	до	ви	(бар	ке).	На	овај	
на	чин	Ре	пу	бли	ка	Хр	ват	ска	не	ма	пун	су	ве	ре	ни	тет	на	
обал	ном	под	руч	ју	ко	ји	јој	је	про	то	ко	лом	до	де	љен.	Па	
ипак,	иако	на	пр	ви	по	глед	не	по	во	љан	по	хр	ват	ске	на-
ци	о	нал	ни	ин	те	ре	се,	овај	про	то	кол	у	су	шти	ни	по	вла-
ђу	је	хр	ват	ској	стра	ни	из	не	ко	ли	ко	бит	них	раз	ло	га:

•	 	коп	не	ни	 по	јас	 до	 Кон	фи	на	 пре	дат	 је	 Хр	ват	ској	 на	
упра	ву	и	у	пу	ну	над	ле	жност;

•	 	коп	не	но	раз	гра	ни	че	ње	има	ста	тус	«пре	су	ђе	не	ства-
ри»	(res iudi ca ta);17

•	 	мор	ско	 раз	гра	ни	че	ње	при	вре	ме	ног	 је	 ка	рак	те	ра;	 за	
оче	ки	ва	ти	је	да	оно	мо	же	би	ти	да	ље	ре	ша	ва	но	са	мо	
у	при	лог	хр	ват	ске	стра	не,	ка	ко	би	се	ре	ше	ње	ускла-
ди	ло	са	ме	ђу	на	род	ним	пра	вом;

Ка	ко	год	би	ло,	за	оче	ки	ва	ти	је	рас	плет	за	мр	ше	ног	по-
ли	тич	ког	чво	ра.	Ин	стру	мен	ти	ма	ми	ров	ног	ре	ша	ва	ња	спо	ра	
ство	рен	 је	 ам	би	јент	да	 се	исти	раз	ре	ши.	Су	коб	 је	из	до	ме-
на	 ра	та	 пре	ве	ден	 на	 пре	го	во	ре.	Хр	ват	ска	 ам	би	ци	ја	 не	ће	 се	
по	ми	ри	ти	 са	 двој	ним	 су	ве	ре	ни	те	том,	 тзв.	 су	вла	сни	штвом	
(con do mi ni um-ом)	 над	 ма	лим	 мор	ским,	 за	лив	ским	 по	ја	сом	
ко	ји	јој	је	пре	ма	Про	то	ко	лу	при	вре	ме	но	до	де	љен.	За	оче	ки-
ва	ти	је	да	ће	Хр	ват	ска	тра	жи	ти	укла	ња	ње	con do mi num-a	над	

за	јед	нич	ке	ју	рис	дик	ци	је	по	ли	ни	ји	Кон	фин	–	Рт	Оштро.”
17	 	У	при	лог	“пре	су	ђе	не	ства	ри”	и	из	ја	ва	до	цен	та	по	мор	ског	и	про	мет	ног	пра	ва	

из	Хр	ват	ске,	Го	ра	на	Вој	ко	ви	ћа:	“Po lu o str vo Pre vla ka je dio hr vat ske dr žav ne 
te ri to ri je i oko to ga vje ru jem ne će bi ti da lje ozbilj ne ras pra ve. Otva ra nje tog pi
ta nja od stra ne slu žbe ne po li ti ke Cr ne Go re bi se mo glo shva ti ti kao ugro ža va nje 
su ve re ni te ta i te ri to ri jal nog in te gri te ta Re pu bli ke Hr vat ske. Na sa mom po lu o str
vu, Hr vat ska oba vlja su ve re nu vlast,	tvr	di	Voj	ko	vić.”	(http://www.ko dex.me/cla
nak/37256/voj ko vicspor nojesa moraz gra ni ce njenamo ru).

Са	свим	су	прот	но	ста	ја	ли	ште	за	у	зи	ма	ју	цр	но	гор	ски	пар	ла	мен	тар	ци:	“Члан	Од-
бо	ра	за	ме	ђу	на	род	не	од	но	се	и	исе	ље	ни	ке	Скуп	шти	не	Цр	не	Го	ре	и	по	сла	ник	
Де	мо	крат	ског	фрон	та	Ко	ча	Па	вло	вић	ре	као	је	да	се	при	вре	ме	ни	про	то	кол	из	
2002.	ни	на	ко	ји	на	чин	не	мо	же	сма	тра	ти	до	ку	мен	том	о	раз	гра	ни	че	њу,	ни	ти	
на	оба	ли	ни	ти	у	до	тич	ном	при	о	ба	љу,	ка	да	је	у	пи	та	њу	гра	ни	ца	из	ме	ђу	Цр	не	
Го	ре	и	Хр	ват	ске.”	Ка	ко	је	до	дао	Па	вло	вић:	“Ве	ли	ки	про	блем	пред	ста	вља	ју	
но	ва	ту	ма	че	ња	ко	ја	до	ла	зе	из	зва	нич	них	кру	го	ва	Хр	ват	ске,	ко	ји	при	вре	ме	ни	
про	то	кол	ту	ма	че	као	акт	ко	јим	се	де	фи	ни	ше	гра	ни	ца	на	коп	ну,	што	ни	је	тач-
но.”	(Но	ви	ца	Ђу	рић:	“За	греб	–	Пре	вла	ка	је	под	хр	ват	ском	ју	рис	дик	ци	јом”,	
По ли ти ка,	од	2.	ав	гу	ста	2014,	стр.	4,	http://www.po li ti ka.rs/ru bri ke/re gion/Za
grebPre vla kajepodhr vat skomju ris dik ci jom.sr.html)	
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до	де	ље	ним	 по	ја	сом	 уну	тар-за	лив	ских	 во	да,18	 и	 про	ши	ре	ње	
гра	нич	ног	по	ја	са,	по	зи	ва	њем	на	ме	ђу	на	род	но	пра	во	(Ви	де	ти	
ма	пе	5	и	6	ис	под).

18	 Уну	тра	шње	мор	ске	во	де	де	фи	ни	шу	се	као:	про	стор	од	оба	ле	до	гра	ни	це	од	
ко	је	по	чи	ње	те	ри	то	ри	јал	но	мо	ре.	(Ви	де	ти	у:	Јо	ван	Илић,	Ми	ло	мир	Сте	пић:	
“Гра	ни	це	др	жа	ва	–	де	фи	ни	ци	ја,	кла	си	фи	ка	ци	ја	и	прин	ци	пи	раз	гра	ни	че	ња”,	
Збор ник ра до ва – Основ ни прин ци пи раз гра ни че ња:	15-26,	Вој	но	ге	о	граф	ски	
ин	сти	тут,	Бе	о	град,	1994,	стр.	17)	Са	дру	ге	стра	не,	под	те	ри	то	ри	јал	ним	мо-
рем	под	ра	зу	ме	ва	се	“по	јас	огра	ни	чен	ли	ни	јом	уда	ље	ном	12	ми	ља	од	ба	зне	
ли	ни	је.	И	на	ову	зо	ну	се	про	те	же	су	ве	ре	ни	тет	др	жа	ве	уз	јед	ну	на	по	ме	ну	–	
пра	во	сло	бод	не	пло	вид	бе	има	ју	бро	до	ви	под	свим	за	ста	ва	ма”.	(Ibi dem)
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Цр	но	гор	ска	стра	на	има	ће	знат	но	те	жи	по	сао.	У	по	ли-
тич	ким	пре	го	во	ри	ма	она	се	ола	ко	од	ре	кла	пра	ва	на	ис	прав	ку	
те	ри	то	ри	јал	ног	 раз	гра	ни	че	ња	 са	 Ре	пу	бли	ком	 Хр	ват	ском.19 
Ти	ме	је	до	ве	ла	у	пи	та	ње	пра	во	рас	по	ла	га	ња	Бо	ко	ко	тор	ским	
аква	то	ри	јем.	 Тре	нут	ни	 sta tus quo	 у	 по	гле	ду	 рас	по	ла	га	ња	
уну	тра	шњим	мо	рем	јој	иде	у	при	лог,	али	је	он	при	вре	ме	ног	
ка	рак	те	ра.	Уко	ли	ко	би	се	по	се	гло	за	ме	ђу	на	род	ном	ар	би	тра-
жом	сва	је	при	ли	ка	да	би	спор	мо	гла	да	из	гу	би,	а	та	да	сле	ди	
ре	ви	зи	ја	гра	ни	ца	на	мо	ру.	Ре	ви	зи	ја		мо	же	да	угро	зи	ви	тал	не	
ин	те	ре	се	Цр	не	Го	ре,	јер	ве	ли	ки	бро	до	ви	у	том	слу	ча	ју	не	би	
мо	гли	да	упло	вља	ва	ју	стра	ном	од	остр	ва	Ма	му	ла	ка	рту	Ми-
ри	шта,	по	што	је	ту	улаз	у	за	лив	знат	но	пли	ћи.

Ових	 да	на	 по	ста	је	 ак	ту	ел	но	 про	ми	шља	ње	 да	 би	 про-
да	ја	и	при	ва	ти	за	ци	ја	На	ци	о	нал	ног	пар	ка	 “Пре	вла	ка”	мо	гло	
да	бу	де	ре	ше	ње	чи	та	вог	слу	ча	ја.	Та	да	би		На	ци	о	нал	ни	парк	
“Пре	вла	ка”	мо	гла	да	от	ку	пи	Цр	на	Го	ра	(или	нпр.	Ср	би	ја,	па	
чак	и	Ре	пу	бли	ка	Срп	ска).	И	прем	да	би	рт	Оштро,	и	по	јас	иза	
Пре	вла	ке,	и	да	ље	пот	па	да	ли	под	прав	ни	си	стем	Ре	пу	бли	ке	
Хр	ват	ске,	ње	гов	бу	ду	ћи	вла	сник	би	ку	по	ви	ном	тог	тла	мо	гао	
да	раз	ре	ши	ко	рен	су	ко	ба,	и	да	пот	пу	но	мар	ги	на	ли	зу	је	ди	ле-
му:	без	бед	ност	Бо	ке	ко	тор	ске	(и	Цр	не	Го	ре)	и/или	очу	ва	ње	
те	ри	то	ри	јал	ног	ин	те	гри	те	та	Хр	ват	ске.
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Vla dan Stan ko vic, Zo ran Mi lo sa vlje vic

PO LI TI CAL SO LU TION FOR THE CA SE 
“PRE VLA KA”

Re su me

Fi nal de ci sion re gar ding the bor der dis pu te to be re sol ved 
Pre vla ka po li ti cal in stru ments of pe a ce po li tics – the ne go ti a tion 
of con flic ting par ti es. Mi li tary over co me and le gal adju di ca tion 
is not a good so lu tion be ca u se it ta kes the le gi ti mi za tion of the fu
tu re out co mes of both par ti es to the dis pu te. As things stand: the 
land bor der will be long to the Re pu blic of Cro a tia, Mon te ne gro 
you pos sibly can me et the li mi ted so ve re ignty of Cro a tia wit hin 
the Boc caCa tar ro bay. Ho we ver, Cro a tia will set tle for such an 
out co me, and the de ci sion of the ar bi tra tion is sue re ma ins open.
Keywords: co a ting, pe a ce stu di es, in ter na ti o nal bor der, the dis in

te gra tion of Yugo sla via.
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