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Сажетак
Аутор у ра ду раз ма тра нај но ви ји пе ри од у по ли тич ком жи-

во ту Ре пу бли ке Срп ске. Он, при то ме, са гле да ва из вор не од ред бе 
Деј тон ског спо ра зу ма, на ко ји се у од бра ни свог ен ти те та по зи ва-
ју чел ни ци РС, као и „кре а тив ну“ при ме ну, тј. без об зир но пре кра-
ја ње и кр ше ње „Деј то на“ од стра не ме ђу на род них пред став ни ка, 
с по зи вом да пра ве „функ ци о нал ну“ др жа ву БиХ, што под гре ја ва 
не ре ал не те жње Бо шња ка (до не кле и Хр ва та) за ус по ста вља њем 
„гра ђан ске“ и „це ло ви те“ Бо сне и Хер це го ви не.  Аутор по себ ну 
па жњу по све ћу је чи ње ни ци да је РС на ста ла пре Деј то на,  да је 
у Деј то ну са мо по твр ђен њен ме ђу на род но - прав ни су бјек ти ви-
тет, да је, да кле, РС су бјект ме ђу на род ног пра ва, део ме ђу на род ног 
уго во ра, што ње ни про тив ни ци не пре ста но иг но ри шу и пре ви ђа ју. 
Због то га је у тек сту об ра ђе на про бле ма ти ка „сло ва“ и „ду ха“ Деј-
то на, за тим Бут мир ски до го во ри, про блем тре ћег - хр ват ског ен ти-
те та, спе ци јал не ве зе РС и Ср би је, за тим фе но мен му сли ман ског/
бо шњач ког иден ти фи ко ва ња са Бо сном и Хер це го ви ном и, нај зад, 
ста ње и пер спек ти ве Ре пу бли ке Срп ске.
Кључ не ре чи: Ре пу бли ка Срп ска, Деј тон ски спо ра зум,  ви со ки пред став-

ни ци, пре кра ја ње „Деј то на“, Бут мир ски до го во ри, тре ћи 
ен ти тет, Ср би ја

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете 
и науке Републике Србије.
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ЗАИПРОТИВ„ДЕЈТОНА“

Ре пу бли ка Срп скаје ове 2012. го ди не обе ле жи ла 20 го ди на 
сво га по сто ја ња. Би ло је то 20 го ди на бор бе за ауто ном ност и др-
жав ност  Ср ба за пад но о Дри не. Има ју ћи у ви ду при ро ду, узро ке 
и ци ље ве гра ђан ског, вер ског и ет нич ког ра та у Бо сни и Хер це го-
ви ни, као и на про сто ру чи та ве  СФРЈ,  са мо ства ра ње и очу ва ње 
Ре пу бли ке Срп ске пред ста вља нај ве ћу те ко ви ну срп ског на ро да 
у бор би за ју го сло вен ско на сле ђе.1) Шта ви ше, Ре пу бли ка Срп ска 
има свој ство јед ног ет но-по ли тич ког и др жа во твор ног фе но ме на, 
има ју ћи у ви ду моћ но са ве зни штво ње них уну тра шњих и спољ них 
не при ја те ља ко ји су се не ми ло срд но об ру ша ва ли на ову срп ску др-
жа ву, ко ја је  го то во све ово вре ме, по го то ву у ра ту, би ла без ијед ног 
моћ ног са ве зни ка. Из у зев Ср би је,   и Ру си је у доц ни јем  Пу ти но-
вом пе ри о ду. Оту да је њен ге о по ли тич ки по ло жај и да ље  ра њив и 
не ста би лан.

У бо шњач ким по ли тич ким кру го ви ма да нас, као и по чет ком 
де ве де се тих го ди на, ода пи њу се рат но ху шкач ке стре ле пре ма Ср-
би ма и Ре пу бли ци Срп ској. Као да се ни шта у ме ђу вре ме ну  ни је 
про ме ни ло ; оста ле се ста ре ви зи је „це ло ви те“, „гра ђан ске“, „мул-
ти ет нич ке“ Бо сне, по зна те по ли тич ке ман тре  из Изет бе го ви ће вог 
„де мо крат ског“ ре пер то а ра. 2) 

Во де ћи му сли ман ски по ли ти ча ри, по пут Ха ри са Си лај џи ћа, 
упор но Ре пу бли ку Срп ску при ка зу ју као „ге но цид ну тво ре ви ну“ и 
отво ре но зах те ва ју да се она уни шти. То је кључ на  по ли тич ка пре-
ми са  свих бо шњач ких стра на ка - уки да ње ен ти те та, тј. Ре пу бли ке 
Срп ске, и ус по ста вља ње уни тар не Бо сне и Хер це го ви не у ко јој би 
Бо шња ци има ли до ми на ци ју.

Што ти че хр ват ских по ли ти ча ра у БиХ, они,  све ове го ди-
не од „Деј то на“, упор но ука зу ју на не рав но пра ван ста тус Хр ва та 
у БиХ,   тра же да се из вр ши тзв. до кан то ни за ци ја БиХ, тј. уки не 

1)  Од  око 100 хи ља да стра да лих у ра ту у БиХ, по ги ну ло је око 30 хи ља да Ср ба.

2) Ка ко је Али ја Изет бе го вић, ко ји се до се дам де се тих го ди на про шлог ве ка опре де љи вао 
као Ср бин му сли ман ске ве ро и спо ве сти, за ми шљао БиХ и ње ну мул ти ет нич ност, по ка-
зу је ин тер вју ко ји је дао  са ра јев ском Ослобођењу  ок то бра 1990, под на сло вом „Гра ђан-
ска ре пу бли ка или гра ђан ски рат“, у ко јем на пи та ње да ли би ства ра ње дру штва ба зи-
ра ног на ре ли ги ји, у овом слу ча ју исла ма – сма трао дру штве ним на прет ком, ре као „Да. 
Сма трам! Сва ка ко, под увје том да је то дру штво за и ста му сли ман ско. Исти на, ислам ни-
је иде о ло ги ја, већ увје ре ње, те би за то у си сте му и дру штву у ко јем би љу ди при хва та ли 
ислам као увје ре ње, као вје ру, ус по ста вља ње ислам ских нор ми и стан дар да жи во та за 
ме не пред ста вља ли на пре дак“.  Пре ма: Ми ло рад До дик, „О Су ду и Ту жи ла штву Бо сне и 
Хер це го ви не, или ка ко је БиХ на ста ла и ка ко (не) мо же да оп ста не“,  Новасрпскаполи
тичкамисао, бр. 3-4, 2010, 119; Ра сим Де лић, ко ман дант тзв. ар ми је БиХ, ис пра ћа ју ћи 
му џа хе ди не 1995, ре као је: „Ово је са мо пр ва рун да, не зна мо ка да ће до ћи до сље де ће. 
Ва ша по моћ би ће по треб на док ислам не по би је ди на ци је лом сви је ту“, исто, 118.
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Ре пу бли ка Срп ска,  и БиХ  у скла ду са за ко ном о кон сти ту тив но-
сти три на ро да на це лом ње ном про сто ру по де ли на ви ше ре ги о на, 
или да се уве де и тре ћи-хр ват ски ен ти тет. За пр ви зах тев углав-
ном се за ла же ХДЗ БиХ (Дра ган Чо вић), а за дру ги ХДЗ 1990. (Бо-
жо Љу бић). Ни јед не ни дру ге не за до во ља ва  по сто је ћи кон цепт 
му сли ман ско-хр ват ске фе де ра ци је ус по ста вљен аме рич ким ул ти-
ма ту мом, тзв. Ва шинг тон ским спо ра зу мом 1994. го ди не. У вре ме 
свог на стан ка, био је то мо дел ко јим је вој но по ли тич ка ко а ли ци ја 
му сли ма на и Хр ва та тре ба ло да уни шти срп ски ен ти тет,  и они су 
га свој ски при хва ти ли. Да нас  Ва шинг тон ски спо ра зум ни је по во-
љи ни јед ни ма ни дру ги ма; Бо шња ци би да на мет ну до ми на ци ју, а 
Хр ва ти, сма тра ју ћи се угро же ни ма, те же да ус по ста ве са мо стал ни 
ста тус,  и раз врг ну са вез са Бо шња ци ма.  

За пад ни кре а то ри „Деј то на“, на че лу са САД, за све не да ће 
не до вр ше не др жа ве БиХ, оп ту жу ју вла сти Ре пу бли ке Срп ске. Бли-
жи им је кон цепт ко ји за го ва ра му сли ман ско Са ра је во о уни тар ној 
БиХ, не го хр ват ски кон цепт са тре ћим ен ти те том. Сто га су њи хо ви 
„га у лај те ри“ у Бо сни, сви од ре да, не ки ви ше не ки ма ње,  од Ве-
стен дор па, Пе три ча, Еш да у на  до Лај ча ка,  от ки да ли  пар че по пар-
че су ве ре но сти срп ског ен ти те та и пре но си ли га на БиХ.  Ви ше од 
се дам де сет над ле жно сти РС пре не то је на БиХ све под из го во ром 
им пле мен та ци је Деј тон ског спо ра зу ма. Са мо Еш да ун сме нио је на 
сто ти не срп ских по ли ти ча ра, ко ји су ства ра ли Ре пу бли ку Срп ску. 
Али, и по ред ни за на па да на ње не основ не по сту ла те, ко ји су за га-
ран то ва ни Деј тон ским спо ра зу мом, ту пре све га ми сли мо на пре-
но ше ње вој них и по ли циј ских над ле жно сти на БиХ, РС је ус пе ла  
да се очу ва као пре по зна тљив срп ски ен ти тет. Раз у ме се, ту ни је 
крај,  сле де но ва ис ку ше ња, јер пред сто је  „бит ке“ око устав них 
про ме на.

Сво је на ме ре око пре у ре ђе ња БиХ, на ште ту РС, за пад ни 
кре а то ри „Деј то на“ из не ли су нај пре кроз текст Пе ди Еш да у на и 
Ри чар да Хол бру ка у за јед нич ком члан ку у Гардијану.Ова дво ји-
ца ср бо мр за ца ја ди ку ју над сво јом тво ре ви ном – деј тон ском БиХ, 
упо зо ра ва ју ћи  да је До дик до шао на власт по сле на ци о на ли стич-
ке СДС, али да је и ње му крај њи циљ „до ве сти свој срп ски ен ти-
тет - РС у по зи ци ју да се от це пи чим се ука жу та кве мо гућ но сти“. 
Кри ти ку ју ћи До ди ка и Ре пу бли ку Срп ску, за ко ју је Хол брук по сле 
„Деј то на“ ре као да је она „гре шка у про ра чу ну“, дво ји ца ди пло ма-
та, у ства ри, от кри ва ју ан гло сак сон ске  ге о по ли тич ке аспи ра ци је.  

Они се, на и ме, су прот но про кла мо ва ном опре де ље њу за де-
мо кра ти за ци ју б/х про сто ра, за ла жу за до дат но ја ча ње ОХР и вој-
ног при су ства Еуфо ра; за ја ча ње овла шће ња са да шњег ви со ког 
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пред став ни ка, што омо гу ћа ва оп ста нак БиХ „као др жа ве“, под 
усло вом да се из вр ше же ље не устав не ре фор ме ко је ус по ста вља ју 
„функ ци о нал ну др жа ву“.3) 

На и ме, До дик је по зи ва њем на из вор ни „Деј тон“ по стао трн 
у оку за пад ним „ци ви ли за то ри ма“ у БиХ.  У тек сту „БиХ је де фект-
на“ Ми ло рад До дик је оце нио да је Бо сна и Хер це го ви на „трај но 
де фект на, по де ље на др жа ва, по сле ди ца си стем ске гре шке“, од-
но сно „раз ли чи тих кон цеп ци ја уну тра шњег уре ђе ња зе мље“,  за-
ла жу ћи се за стрикт но  по што ва ње Деј тон ског спо ра зу ма, ка кав 
је пот пи сан 1995. го ди не, а то зна чи по што ва ње  сло ва а не ду ха 
„Деј то на“, ка ко про тив ни ци овог спо ра зу ма че сто ис ти чу. Пре те ћи 
ре фе рен ду мом, До дик је ре као да стра ни и бо шњач ки зва нич ни-
ци „ни су раз у ме ли или на мер но не ће да схва те“, да мо гу ћи ре фе-
рен дум о са мо стал но сти РС ни је „ак ци ја сра чу на та за рас ту ра ње 
БиХ“, не го „ре а го ва ње ако би ло ко по ку ша да јед но стра но уки не 
Срп ску или уру ши ста тус ко ји она има пре ма Деј то ну“.4)  Ре фе рен-
дум је по стао оми ље на те ма Ми ло ра да До ди ка, и он је њи ме на-
сто јао да оси гу ра деј тон ску по зи ци ју Ре пу бли ке Срп ске, али га је и 
по ли тич ки дис кре ди то вао ти ме што је обе ћао, па од ње га од у стао, 
ка да су  во де ће за пад не си ле при зна ле не за ви сност Ко со ва. По ред 
све га,  пре тр пео је и кри ти ке до ју че ра шњих за пад них па тро на.

Ре а го ва ла је До рис Пак, шеф де ле га ци је Европ ског пар ла-
мен та за ју го и сточ ну Евро пу,  још је дан осве до че ни не при ја тељ 
Ср ба. Го во ре ћи о „упо зо ре њу“, по во дом си ту а ци је у БиХ, Хол бру-
ка и Еш да у на, Пак ис ти че да Уни ја чи ни оно што мо же и да не ма 
опа сно сти од рас па да БиХ, тј. да До ди ко ве прет ње ни су ре ал не. 
Се це си ју БиХ, пре ма ње ним ре чи ма, не тре ба оче ки ва ти и због то-
га што се „До дик ве о ма до бро осје ћа као пре ми јер Ре пу бли ке Срп-
ске и не би имао слич ну по зи ци ју ако би се при кљу чио Ср би ји. 
Ме ђу тим, при јет ње ре фе рен ду мом ни су до бре за по ли тич ку кли му 
у БиХ. Не по вје ре ње ра сте, умје сто да се сма њу је. По ли ти ча ри не 
сми ју ра ди ти је дан про тив дру гог, јер он да ште те гра ђа ни ма. Они 
тре ба ју ис пу ња ва ти усло ве из Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при-
дру жи ва њу и тре ба ју схва ти ти да др жа ва мо ра би ти оја ча на“. Пак 
да ље ука зу је на сла бље ње овла шће ња ви со ког пред став ни ка, ко јег 
би у до глед но вре ме мо гао за ме ни ти спе ци јал ни пред став ник ЕУ. 

Ми ро слав Лај чак, ви со ки пред став ник УН у БиХ, у ин тер-
вјуу за че шки Ра ди о жур нал ис ти че да  БиХ не мо же да се рас пад не 
мир но, и да је је ди ни мо гу ћи кон цепт за јед нич ка др жа ва. У  вре-

3) Ви ди: Сте фан Кар га но вић, „Ко под ме ће ба рут“,исто,  4-5.

4) „БиХ је де фект на“,Глас, 7. но вем бра 2008,  3.
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ме про гла ше ња јед но стра не не за ви сно сти Ко со ва Лај чак је упор но 
ис ти цао да не ма слич но сти из ме ђу Ре пу бли ке Срп ске и Ко со ва, ко-
је За пад про из вољ но пред ста вља као пре се дан. Он се, по пут сво јих 
прет ход ни ка, за ла же за су ве ре ну БиХ и је дан устав, и ис ти че да 
„ат мос фе ру у БиХ тру ју не пре ста ни по ку ша ји Ре пу бли ке Срп ске 
да оспо ри и осла би за јед нич ку др жа ву, док исто вре ме но из Са ра-
је ва сти жу не ре ал на обе ћа ња да ће Ре пу бли ка Срп ска би ти уки ну-
та“. Лај чак сма тра да би рас пад, ко ји не би имао са гла сност сва три 
на ро да, зна чио да би про па ла и це ла ме ђу на род на кон цеп ци ја мул-
ти ет нич ке БиХ, те да ме ђу на род на за јед ни ца има ја сну пред ста ву 
шта је ко нач ни циљ за БиХ. То је је дин стве на, по ли тич ки ста бил-
на и еко ном ски про спе ри тет на зе мља, ко ја је на пу ту у Европ ску 
уни ју. Лај чак је, при том, уве рен да ме ђу глав ним про бле ми ма ни је 
про блем те ри то ри јал ног ин те гри те та БиХ, већ раз ли чи то ту ма че-
ње ње не ен ти тет ске над ле жно сти.

Ме диј ској кам па њи уру ша ва ња деј тон ске БиХ и уни ште ња 
РС  при кљу чи ла се и Хи ла ри Клин тон ста вом о  „не за вр ше ном по-
слу у Бо сни“, да би Сер вер и Абра мо вич, се ри јом ин тер вјуа по бал-
кан ским ме ди ји ма, на ста ви ли да ши ре гло бал ну по ли тич ку кли му 
по гро ма над Ре пу бли ком Срп ском и ње ним ли де ром. На кон то га 
на сце ну сту па ју по зна те, спо ља спон зо ри са не НВО у Бе о гра ду са 
аутошовинистичким ти ра да ма о то ме да „Аме ри кан ци  и Евро-
пља ни бо ље зна ју шта је до бро за Ср бе не го они са ми“. 5)

У бо сан ско хер це го вач ком ге о по ли тич ком тро у глу, да кле,  
ни шта но во.  Док се му сли ман ска стра на за ла же за уни тар ну и 
цен тра ли зо ва ну  БиХ, хр ват ска за до кан то ни за ци ју или фор ми ра-
ње тре ћег, хр ват ског кан то на, Ср би на сто је да очу ва ју Ре пу бли ку 
Срп ску, од но сно оно што је оста ло од ње них др жав них атри бу та, 
на го ве шта ва ју ћи и ре фе рен дум о от це пље њу од БиХ и при кљу че-
ње Ср би ји.6)

5) Не над Кец ма но вић, „Бу дућ ност Ре пу бли ке Срп ске у ма ка за ма Сје ди ње них Др жа ва и 
Европ ске уни је“,  Новасрпскаполитичкамисао, бр. 3-4, 2010, 52.

6) Бо ја зан Ср ба за уки да ње Ре пу бли ке Срп ске пот кре пљу ју и до ку мен ти до ко јих је до шао 
бе о град ски лист Глас. „На са стан ку за пад них оба ве штај них слу жби у Бри се лу, одр жа-
ном у ју ну 2003. го ди не, на ко јем је би ло ре чи о про це су уни ште ња Ре пу бли ке Срп ске, 
уче сни ци су се са гла си ли да је ап со лут ни при о ри тет пре ки ну ти би ло ка кву ве зу Ср ба 
за пад но од Дри не са сво јом ма ти цом. У пла ну `дробљења Србије`, уни ште ње Ре пу бли-
ке Срп ске за у зи ма зна чај но ме сто. По ред се це си је Ко со ва, Вој во ди не, Ра шке обла сти и 
кро је ња гра ни ца Ср би је по мо де лу Бе о град ског па ша лу ка, кључ ни аспект овог пла на је 
уни ште ње срп ске др жа ве ко ја је на ста ла на те ри то ри ји БиХ. Овла да ва ње еко ном ским 
си сте мом и уни ште њем ин сти ту ци ја и еле ме на та др жав но сти Ре пу бли ке Срп ске, са мо 
су по чет не фа зе овог пла на. За њи ма би усле дио кла сич ни ег зо дус и ет нич ко чи шће ње 
ко је би Ср бе из бри са ло из Бо сне и Хер це го ви не. У са мом по чет ку су усво је ни прин ци пи 
да Ср би ја мо ра би ти ма ла и не ста бил на да би Бал кан био ста би лан и под кон тро лом.“ 
Ви ди: „Ре пу бли ка Срп ска без Ср ба“, Глас, 6. но вем бар 2008, стр. 18.



СПМброј2/2012,годинаXIX,свеска36 стр.421-441.

426

Власт у Ре пу бли ци Срп ској на че лу са До ди ком, а по нај ви ше 
сам До дик, че сто ис ти че да „Деј тон“ ни је био срп ска же ља  не го 
оба ве за, да је Ср би ма бли жа иде ја ује ди ње ња са Ср би јом, или са-
мо стал на др жа ва,  од  би ло  ка кве ве зе са Са ра је вом. А оно што 
До дик го во ри, на род ми сли и осе ћа, а исти је став и дру гих по ли-
тич ких стра на ка у Ре пу бли ци Срп ској.  

Ни по ку шај не ких ме ђу на род них и са ра јев ских кру го ва да 
со ци јал но-еко ном ским ме ра ма до ки ну Ре пу бли ку Срп ску ни је ус-
пео. По ка за ло се да је срп ски ен ти тет еко ном ски ви тал ни ји и по ли-
тич ки одр жи ви ји и функ ци о нал ни ји не го што је то Фе де ра ци ја. 7)

Оста је да се ви ди шта ће до не ти устав не про ме не у БиХ. 
Пре ма до го во ру во де ћих бо сан ско хер це го вач ких по ли ти ча ра 
из сва три кон сти ту тив на на ро да8), Устав БиХ, ко ји ће се ме ња-
ти аманд ма ни ма, тре ба ускла ди ти са Европ ском кон вен ци јом о 
основ ним људ ским пра ви ма и сло бо да ма, и он тре ба да ре ши над-
ле жност др жа ве, функ ци о ни са ње ин сти ту ци ја БиХ, те ри то ри јал ну 
ор га ни за ци ју. На кон устав них про ме на, усле дио би по пис ста нов-
ни штва о ет нич кој, вер ској и је зич кој при пад но сти, 2011. го ди не. 
До го во ре но је да по пис ста нов ни штва из 1991. бу де и да ље осно ва 
за на ци о нал ну за сту пље ност у свим др жав ним, ен ти тет ским, кан-
то нал ним и оп штин ским ин сти ту ци ја ма, до 2014. го ди не. По пис 
ста нов ни штва до да нас (2012) ни је из вр шен, јер би се на тај на чин 
рас пр ши ле ла жи бо шњач ких пр ва ка и њи хо вих спољ них мен то ра о 
на вод ној срп ској агре си ји. 

РСЈЕСТВОРЕНАПРЕ„ДЕЈТОНА“,
УДЕЈТОНУЈЕСАМОПОТВРЂЕНА

Оно што пре ви ђа ју про тив ни ци РС, на мер но или слу чај но 
све јед но,  је сте чи ње ни ца да  је РС на ста ла пре Деј то на, да је у 
Деј то ну са мо по твр ђе на во ља срп ског на ро да на свој по ли тич ки и 
др жав ни ени тет у окви ру Бо сне и Хер це го ви не. Као што је по зна то 
Срп ска Ре пу бли ка Бо сна и Хер це го ви на про гла ше на је  9. ја ну а ра 
1992. го ди не, а 12. ав гу ста 1992. до би ла је да на шње  име -  Ре пу-
бли ка Срп ска. У по ли тич ком и ет нич ком сми слу РС пред ста вља 
пра во Ср ба у БиХ на са мо о пре де ље ње, ко је се за сни ва на кон сти-
ту тив ном свој ству срп ског на ро да у овој фе де рал ној је ди ни ци. То 

7) Ви ди: I. Lo vre no vić, M. Jer go vić, BiH–budućnostnezavršenograta, „No vi li ber“, Za greb, 
2010, 152.

8) До го во ру су при су ство ва ли ли де ри СНСД-а Ми ло рад До дик, ХДЗ-а Дра ган Чо вић и 
СДА Су леј ман Ти хић. Не до ста ја ли су ли де ри ПДС-а Мла ден Ива нић, СзБиХ Ха рис Си-
лај џић и ХДЗ-а 1990. Бо жо Љу бић. 
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би би ла  прав на  и по ли тич ка ком по нен та срп ске др жа во твор но сти 
у БиХ. Вој на ком по нен та под ра зу ме ва ла је упор ну  од бра ну  РС 
у че тво ро го ди шњем на мет ну том ра ту,  и та ње на од бра на је по-
твр ђе на у Деј то ну. Ср би су у Деј тон оти шли са су бјек ти ви те том 
ко ји се зо ве- Ре пу бли ка Срп ска и та мо су по твр ди ли свој ме ђу на-
род ни су бјек ти ви тет. По зи ва ју ћи се на пра во Ср ба на ре фе рен дум 
До дик тач но на во ди, да Ре пу бли ка Срп ска на кон Деј то на има ве ћи 
ме ђу на род ни су бјек ти ви тет не го што су има ле ре пу бли ке бив ше 
Ју го сла ви је ко је су ка сни је про мо ви са не као др жа ве, а ни су има ле 
ни ка кав ме ђу на род ни су бјек ти ви тет. 9)

Ре пу бли ка Срп ска је ак тер ме ђу на род ног спо ра зу ма – и Деј-
тон ски спо ра зум у ме ђу на род ном прав ном сми слу јед на ко је ва-
жан и за оп ста нак БиХ и за оп ста нак РС као ње ног кон сти ту тив ног 
чи ни о ца. Уко ли ко се он не при ме њу је, или се пре кра ја  на ште ту 
јед не од стра на тог спо ра зу ма, она сво ју по ли тич ку суд би ну  има 
пра во да се за шти ти ре фе рен ду мом,  као из вор ним и не по сред ним 
об ли ком де мо крат ског на род ног од лу чи ва ња. 

Ре пу бли ка Срп ска је, да кле, стра на у спо ра зу му ко ја је уче-
ство ва ла у кон сти ту и са њу БиХ. Устав БиХ је кључ ни прав ни до-
ку мент Деј тон ског спо ра зу ма на ко јем по чи ва ова др жав на тво-
ре ви на. По свом уста ву  БиХ је нај слич ни ја др жав ном уре ђе њу  
фе де ра ци је/кон фе де ра ци је, али су ме ђу на род ни чи ни о ци -  ви со ки 
пред став ни ци УН - на сто ја ли да је учи не „функ ци о нал ном“ др жа-
вом, та ко што су  „кре а тив но“ ту ма чи ли   „Деј тон“.  Др же ћи се ду ха 
а не сло ва Деј тон ског спо ра зу ма, ме ђу на род ни по сред ни ци чи ни ли 
су ње го во  без об зир но  кр ше ње и пре кра ја ње. 

ПРЕКРАЈАЊЕ„ДЕЈТОНА“

Пре ма Уста ву БиХ има сле де ће ин сти ту ци је:
 – Пар ла мен тар на скуп шти на са два до ма: Дом на ро да и 

Пред став нич ки дом
 – Пред сед ни штво БиХ од три чла на, ко је гра ђа ни би ра ју не-

по сред но, и то јед ног Ср би на из РС, а јед ног  Бо шња ка и 
јед ног  Хр ва та из Фе де ра ци је БиХ

 – Са вет ми ни ста ра БиХ, ко ји има три чла на: пред се да ва ју-
ћег, за тим  ми ни стра спољ них по сло ва и ми ни стра спољ-
не тр го ви не

9) Ви ди: Ми ло рад До дик, „Над ле жно сти Ре пу бли ке Срп ске и по ку ша ји пре кра ја ња Деј-
тон ског спо ра зу ма“, у: ПетнаестгодинаДејтонскогспоразумаибудућностРепублике
Српске, Новасрпскаполитичкамисао, 1/2011, 25.
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 – Устав ни суд БиХ, ко ји има де вет чла но ва, од ко јих че ти ри 
би ра Пред став нич ки дом Фе де ра ци је, два чла на НС РС, 
а три чла на стран ца би ра Европ ски суд за људ ска пра ва

 – Цен трал на бан ка БиХ са сто ји се од гу вер не ра ко јег име-
ну је ММФ, а три чла на име ну је  европ ска раз вој на бан ка.

Од све га шест ин сти ту ци ја ин тер вен ци о ни стич ком по ли ти-
ком и ак ти ма ви со ких пред став ни ка до шло се до ви ше од се дам де-
сет ин сти ту ци ја БиХ.

Суд БиХ је та ко ђе кон струк ци ја ви со ког пред став ни ка (ОХР).  
Јер не мо же да по сто ји Суд БиХ ако га не ма у са мом Уста ву БиХ. И 
Ту жи ла штво БиХ на мет нуо је ви со ки пред став ник, из по ли тич ких 
раз ло га кри ми на ли зо ва ња РС  ра ди ње ног га ше ња и цен тра ли зо-
ва ња и уни та ри за ци је БиХ. То по твр ђу је чи ње ни ца да су пре ко 90 
од сто оп ту же них и осу ђе них за рат не зло чи не Ср би. 10) 

До вољ но је са мо ле ти мич но по гле да ти Устав БиХ, па ви де ти 
ко је над ле жно сти има ју ен ти те ти, све оно што не при па да ин сти-
ту ци ја ма БиХ, а ко је су у свом кре а тив ном ту ма че њу „Деј то на“ ви-
со ки пред став ни ци од у зе ли Ре пу бли ци Срп ској.  Јед но вре ме не по-
сред но на кон Деј тон ског спо ра зу ма ру ко вод ство Срп ске од би ја ло 
је све што је би ло про тив Деј тон ског спо ра зу ма, а он да је до шло 
ру ко вод ство ко је се опре де ли ло за са рад њу, с уве ре њем да ће та ко 
при во ле ти ме ђу на род не чи ни о це да не из ла зе из окви ра „Деј то-
на“. Ме ђу тим, ве ли ки број над ле жно сти је ве ро ват но бес по врат но 
пре не се но на Са ра је во.  Од вој ске, пра во су ђа, ца ри не. Ста ло се на 
по ли ци ји, ка да је срп ска власт пру жи ла от пор. 11)

Очи глед но је да су ме ђу на род ни ме ди ја то ри Деј тон ски спо-
ра зум за ми сли ли као сво је вр стан пре дах у иг но ри са њу пра ва Ср ба 
и њи хо ве Ре пу бли ке Срп ске. Би ло им је ва жно да се за у ста ви рат, 
ус по ста ви мир  и пот пи ше спо ра зум.  Али не и да озбиљ но при сту-
пе ње го вој при ме ни. Ка ко ис ти че пред сед ник РС,  Ми ло рад До дик,  
„Сва ре ше ња  на мет ну та су си лом ме ђу на род не за јед ни це, при ти-
ском, про га ња њем и за тва ра њем љу ди и на мно ге дру ге на чи не... 
Ре ци мо, у рас пра ви око вој ске мо жда се мо же на ћи не ка ло ги ка – да 
као ме ђу на род но при зна та др жа ва, БиХ тре ба да има јед ну вој ну 

10) Ви ди: Ми ло рад До дик, “О Су ду и Ту жи ла штву БиХ, или ка ко је на ста ла и ка ко (не)мо же 
да оп ста не”, Новасрпскаполитичкамисао, бр. 3-4/2010, 129. Као до каз за ову те зу мо же 
по слу жи ти чи ње ни ца, да још ни шта ни је ура ђе но у пред ме ту Ати фа Ду да ко ви ћа, јед ног 
од ко ман да на та бо сан ских му сли ма на,  про тив ко га је РС под не ла ту жбу за рат ни зло чин 
над ци ви ли ма још 2006. го ди не.

11) Ви ди ши ре: Алек са Бу ха, „Ре пу бли ка Срп ска и спољ ни при ти сци“, у: Петнаестгодина
ДејтонскогспоразумаибудућностРепубликеСрпске, Новасрпскаполитичкамисао,   
1/2011,  211-214.
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струк ту ру. Но она је и да ље не по мир љи во по де ље на, без об зи ра 
на то што ви ди те ма ни фе ста ци је не ког за јед нич ког де ло ва ња. У 
су шти ни, та вој ска има три сег мен та и под упра вом је НА ТО-а, а 
не под упра вом БиХ“.12)  До дик се сво је вре ме но за ла гао за пот пу ну 
де ми ли та ри за ци ју БиХ, а сад ис ти че да вој ска ко шта ви ше не го ка-
да су би ле две вој ске у ен ти те ти ма. Исто та ко од у зе те су над ле жно-
сти РС у фи скал ном си сте му.  На и ме, РС би ла је фи скал ни фак тор 
по Деј то ну, би ли смо вла сни ци свих по ре за, ца ри на, ак ци за и оста-
лог... 13) Ка ко ис ти че До дик, на мет ну то је 320 не же ље них за ко на, у 
на ме ри ви со ких пред став ни ка да кре и ра ју но ви по ли тич ки си стем 
и но ве по ли тич ке од но се. Пе ди Еш да ун је са мо илу стра ци ја ко ли ко 
је ме ђу на род на за јед ни ца екс пе ри мен ти са ла у БиХ. У сво јој књи зи 
ПлуговиимачевиЕш да унса оп шта ва:„ИдемуБоснусазадатком
даразградимДејтонскиспоразумиуспоставимновисистем“.

Устав на кри за у БиХ ин тен зи ви ра на је по ло ви ном 2009,14) и 
тра је до да нас. Пред ви ђа ња узи ма ју у об зир и  крај ње оп ци је од 
уки да ња ен ти те та до рас па да др жа ве. На и ме, ЕУ је као услов у 
ње но члан ство на ве ла про ме ну уста ва БиХ, што чел ни ци РС од-
луч но од би ја ју, јер би про ме на уста ва до ве ла до уки да ња срп ског 
ен ти те та и до ми на ци је Бо шња ка у др жа ви. Бут мир ски пре го во ри 
(ле то 2009) из ме ђу пред став ни ка три кон сти ту тив на на ро да у БиХ 
су про па ли, јер су ЕУ и САД по ку ша ли да на мет ну ре ше ња ко ја су 
зах те ва ла још зна чај ни ја сма ње ња ен ти тет ских овла шће ња. Срп-
ски чел ни ци од луч но су од би ли та кве пред ло ге. 

Бо шња ци се отво ре но су прот ста вља ју устав ним про ме на ма  
ко је не за до во ља ва ју њи хо ве мак си ма ли стич ке зах те ве: пр вен стве-
но укидањеентитетскоггласања,претварањеСаветаминиста
ра БиХ у владу са „јаким премијером“, одузимање законодавне
надлежностиДомународа.Свапозивањабошњачких лидерана
евроатлантске интеграције за основу имају један једини преду
слов,атоје–укидањеРепубликеСрпске. Сто га се и про цес при-
дру жи а ва ња НА ТО пак ту пре тво рио у по ли тич ко пи та ње. 15)При-
дру жи ва ње НА ТО али јан си за го ва ра, на жа лост, и Ми ло рад До дик, 

12) Ми ло рад До дик, „Над ле жно сти Ре пу бли ке Срп ске и по ку шај пре кра ја ња Деј тон ског 
спо ра зу ма“, у: ПетнаестгодинаДејтонскогспоразумаибудућностРепубликеСрпске, 
Новасрпскаполитичкамисао, 1/2011, 19.

13) Исто, 20.

14) Мно ги ана ли ти ча ри сма тра ју да је фак тич ки бан крот Фе де ра ци је БиХ на стао на кон ис-
пла та јун ских (2008) до хо да ка та мо шњим функ ци о не ри ма, при че му је кон ста то ва но да 
је на бу џет ским ра чу ни ма пре о ста ло све га 434 кон вер ти бил не мар ке. То је био узрок 
ка сни јих по ли тич ких пре ви ра ња.

15)  Ви ди ши ре: Ми ло рад До дик, „Из вор ни прин ци пи Деј тон ског спо ра зу ма и њи хо ва ре ви-
зи ја“, исто.
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с вар љи вом на дом да је НА ТО га рант оп стан ка Ре пу бли ке Срп ске. 
Овај свој, не смо трен и у нај ма њу ру ку про бле ма ти чан,  став До дик 
је ка сни је за ме нио ста вом о на род ном ре фе рен ду му о овом стра те-
шком  на ци о нал ном и др жав ном  пи та њу.

ТРЕЋИЕНТИТЕТ

У Бут ми ру су  Хр ва ти, по ко зна ко ји пут, зах те ва ли ства ра-
ње свог ен ти те та на под руч ју на ко јем пред ста вља ју ве ћи ну ста-
нов ни штва. Пред сед ник ХДЗ БиХ Дра ган Чо вић је ис ти цао да је 
„ства ра ње хр ват ске фе де рал не је ди ни це за ње га ми ни мум, као и да 
ће то зах те ва ти у пре го во ри ма“. При лич но ис хи тре но по др жа ли су 
га пред став ни ци Ре пу бли ке Срп ске, док су ме ђу на род ни чи ни о ци 
оста ли не ми. Јер, Бо сна је ипак  ме ђу на род ни про тек то рат! Ка да 
би се о ње ном пре у ре ђе њу рав но прав но и без упли та ња са стра не 
до го ва ра ли ње ни на ро ди, што би  мо жда би ло мо гу ће, али та да ни-
је по тре бан про тек то рат. А про тек то рат је, ипак,  не ко ме по тре бан! 
Ка ко спо ља, та ко из ну тра. Јер, та ко се одр жа ва и жи ви   илу зи ја о 
ка квој-та квој бо сан ској др жа ви.  

Под  гор ким уку сом бут мир ског „ком про ми са“ чел ни ци РС 
су то ком 2010. на сто ја ли да  пу тем два ре фе рен ду ма оја ча ју по зи-
ци ју сво је ауто но ми је/др жа ве. То је ре фе рен дум о ста ту су ви со ког 
пред став ни ка и ре фе рен дум о ста ту су РС, и ње ном евен ту ал ном 
одва ја њу од БиХ.  Је дан од зах те ва срп ске стра не на пре го во ри ма 
у Бут ми ру био је уки да ње ОХР-а – Овла шће ног ви со ког пред став-
ни ка ЕУ, ко ји од 2003. ру ко во ди ми ров ним про це сом у БиХ. По др-
жа ни од Ру си је,  чел ни ци РС  из не ли су низ до ка за да ви со ки пред-
став ник  кр ши  Деј тон ски спо ра зум, и да је ње го ва уло га крај ње 
штет на по ми ров не пре го во ре и по ли тич ки жи вот у БиХ.16)  Био је 
то сво је вр стан „блиц криг“ За па да,  на че лу са САД, да пу тем устав-
них ре фор ми до ки ну срп ски ен ти тет.

Ти ме би се при ча око бо сан ског ге о по ли тич ког тро у гла вра-
ти ла на по че так, у пред рат ни  пе ри од де ве де се тих, и то је же ља 
Бо шња ка, а де ли мич но и Хр ва та. Бив ши хр ват ски пред сед ник, 
Стје пан Ме сић, ви ше пу та је из ја вљи вао да не по др жа ва ства ра-
ње тре ћег ен ти те та у БиХ, али исто та ко ни от це пље ње Ре пу бли ке 
Срп ске, јер би то зна чи ло  рас пад БиХ и на ста нак ислам ске др-

16) Ва лен тин Ин цко, с дру ге стра не, ко ри сти сва ку при ли ку да оп ту жи РС и ње не чел ни ке, 
по нај ви ше пред сед ни ка До ди ка, за на вод но кр ше ње Деј тон ског спо ра зу ма. Ни је ни ка-
ква тај на да су пла те ме ђу на род них чи нов ни ка у БиХ, па и Ва лен ти на Ин цка, ба сно-
слов не, те да је то је дан од раз ло га, ве ро ват но и нај ва жни ји, што се они  та ко же сто ко 
упи њу да оправ да ју сво ју по ли тич ку ми си ју. Пла та ви со ког пред став ни ка је око 40 хи-
ља да евра, а ње го вих по моћ ни ка и за ме ни ка 15-20 хи ља да евра.
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жа ве у ср цу Евро пе. Ме сић ова ко ни је го во рио то ком ра та ка да је 
ства рао са вез са му сли ма ни ма, са стра те шким ци љем уни ште ња 
Ср ба и њи хо вог ен ти те та за пад но од Дри не. По тој кон цеп ци ји му-
сли ма не је, на кон уни ште ња Ср ба, тре ба ло пре ве сти у ка то ли ке и 
Хр ва те. То би би ла Хр ват ска до Дри не. И то је био  Туђ ма нов, али 
и Ме си ћев план, све док ни је по ста ло ја сно да се Ср би вој но не мо-
гу по ра зи ти. Та да је до шло до Ва шинг тон ског спо ра зу ма, ко јим је 
ство ре на хр ват ско-му сли ман ска фе де ра ци ја, са исто вет ним ци љем, 
са мо дру гим- по ли тич ким сред стви ма- про тив Ре пу бли ке Срп ске. 
И Ме сић је по др жао, и да нас по др жа ва Ва шинг тон ски спо ра зум 
и Деј тон ски аран жман у БиХ, и сва ње го ва пре кра ја ња од стра не 
ме ђу на род них пред став ни ка. Сто га не чу ди  Ме си ће ва из ја ва од  
ја ну а ра 2010, да би у слу ча ју от це пље ња Ре пу бли ке Срп ске по слао 
вој ску у ди стрикт Брч ко и пре се као ко ри дор, чи ме би срп ски ен ти-
тет у БиХ пре стао да по сто ји. Ње гов на след ник на че лу Хр ват ске, 
Иво Јо си по вић, ре као је да сла ње вој ске ни је оп ци ја, а пред сед ник 
Ср би је, Бо рис Та дић, је кри ти ко вао Ме си ће ву из ја ву пред СБ ОУН. 
Ме сић је на све од го во рио да је при чао у кон ди ци о на лу. 

Да се Ре пу бли ка Срп ска сна жно опи ре спољ ним и уну тра-
шњим при ти сци ма, ко ји упор но ра де на цен тра ли за ци ји и уни та-
ри за ци ји БиХ, сведочe и ак ци је ор га ни зо ва ња пле би сци та у ко јем 
гра ђа ни РС ис ка зу ју же љу за не за ви сно шћу од БиХ. У тој ак ци ји 
по себ но се ис ти че „СНП – Из бор је наш“, ко ји је у ви ше на вра та, 
од 2007. го ди не на о ва мо, при ку пио ви ше хи ља да пот пи са гра ђа на 
РС са зах те вом за ре фе рен ду мом. Пот пи си су ску пља ни и у Ср-
би ји, САД и дру го. У то ме их је по др жа вао и пред сед ник До дик 
че стим из ја ва ма да ће, ако вла сти БиХ на ста ве при ти сак на Ре пу-
бли ку Срп ску, гра ђа ни тра жи ти не за ви сност. До дик је том при ли-
ком по ме нуо да гра ђа ни Ре пу бли ке Срп ске же ле да жи ве у БиХ по-
шту ју ћи Деј тон ски спо ра зум, али им то ни је до зво ље но јер вла сти 
не по шту ју исти, и на род Срп ске из ло жен је стал ним при ти сци ма 
(уки да ње хим не, уки да ње гр ба, пре гла са ва ње, оти ма ње те ри то ри је 
РС итд). Ми мо сво је во ље, РС оста ла је без оба ве штај не слу жбе, 
вој ске, ца ри не, по ре ске упра ве...Из Фе де ра ци је БиХ не пре ста но 
по зи ва ју на уки да ње ње них сим бо ла, гр ба, хим не, за ста ве, тра же 
про ме ну на зи ва гра до ва, оп шти на, на кра ју и са ме РС.

ОСЛОНАЦНАСРБИЈУ

У Ба ња лу ци, по ло ви ном ју на 2006. го ди не одр жан је про тест,  
на ко јем су оку пље ни гра ђа ни пре да ли зах тев На род ној скуп шти-
ни Ре пу бли ке Срп ске за до но ше ње де кла ра ци је ко јом се Ре пу бли ка 
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Срп ска оба ве зу је да ће, у слу ча ју не за ви сно сти Ко со ва и Ме то хи је, 
рас пи са ти ре фе рен дум за из два ја ње из БиХ.  У зах те ву се по ла зи 
од но тор не исто риј ско- прав не чи ње ни це да је  Ре пу бли ка Срп ска  
др жа во твор ни ен ти тет, а Ко со во и Ме то хи ја исто риј ска те ри то ри ја 
срп ског на ро да. 

Ипак,  Ко со во је про гла сио не за ви сност а чел ни ци Ре пу бли-
ке Срп ске, ве ро ват но са ве то ва ни из Ср би је, ни су рас пи са ли обе ћа-
ни ре фе рен дум о от це пље њу  од БиХ.

Ср би ја, као је дан од га ра на та Деј тон ског спо ра зу ма и др жа ва 
ко ја са Ре пу бли ком Срп ском има Спо ра зум о па ра лел ним и спе ци-
јал ним ве за ма, ус по ста ви ла је бли ску са рад њу са сво јим су на род-
ни ци ма за пад но од Дри не. 17)Та са рад ња би ла је по себ но ин тен зи-
ви ра на  у вре ме вла де Во ји сла ва Ко шту ни це.  Ср би ја се Уста вом  
2006. опре де ли ла за ја ча ње са рад ње са Ср би ма ван Ср би је, у пр вом 
ре ду за ја ча ње деј тон ских по зи ци ја Ре пу бли ке Срп ске.Ре пу бли ка 
Срп ска од но вем бра 2008. има у Бе о гра ду сво је зва нич но пред став-
ни штво и по сто је ре дов ни су сре ти. Број ни су при ме ри при вред не 
са рад ње, по чев ши од „Ду нав оси гу ра ња“, „Но во ка бе ла“, Ко мер ци-
јал не бан ке, „Те ле ком Ср би ја“ и та ко да ље. „Те ле ком Ср би ја“ уло-
жио је у РС пре ко 600 ми ли о на евра.  Ре пу бли ка Срп ска се осла-
ња на обра зов ни план, про гра ме и уџ бе ни ке Ре пу бли ке Ср би је у 
основ ном и сред њо школ ском обра зо ва њу, а са рад ња у обла сти ви-
со ког школ ства за сни ва се  на пе то го ди шњем  уго во ру о са рад њи 
Бе о град ског и Ба ња луч ког уни вер зи те та. Од 2007. го ди не Ака де-
ми ја на у ка Ре пу бли ке Срп ске и За вод за уџ бе ни ке из Бе о гра да ра де 
на за јед нич ком про јек ту из ра де ен ци кло пе ди је Ре пу бли ке Срп ске. 
Плод на је и са рад ња из ме ђу под рињ ских оп шти на из Ре пу бли ке 
Срп ске и Ср би је итд.18)

Ку по ви ном Те ле ко ма Срп ске Ср би ја је - ка ко ис ти че До дик 
- по мо гла РС да по ли тич ки пре жи ви, јер би у су прот ном РС би ла 
су о че на са со ци јал ним не ми ри ма или њи хо вим под стре ка ва њем, 
што би по ли тич ки де ста би ли зо ва ло срп ски ен ти тет.  

СРБИЈАТРЕБАДАСЕУГЛЕДА
НАРЕПУБЛИКУСРПСКУ

У вре ме Та ди ће ве вла сти, чи ју је стран ку на пар ла мен тар ним  
и Та ди ћа на пред сед нич ким из бо ри ма у Ср би ји, ма ја 2012, До дик 
отво ре но по др жа вао, по зи ци је Ре пу бли ке Срп ске, на жа лост, још 

17) Пр ви спо ра зум о спе ци јал ним па ра лел ним ве за ма пот пи сан је 5. мар та, а дру ги   26. сеп-
тем бра 2006. го ди не

18) Ви ди ши ре: Три во Ин ђић, „Од но си Ре пу бли ке Срп ске и Ср би је“, исто, 127 -131.
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ви ше су уз др ма не. До ду ше, РС је у ку ди ка мо по вољ ни јој еко ном-
ској по зи ци ји од Фе де ра ци је БиХ, али  се зва нич ни Бе о град, ако не 
со ли да ри сао  са уну тра шњим и спољ ним при ти сци ма на РС, а оно 
за у зео при лич но не у трал ну по зи ци ју, сво је вр сну по зи ци ју екви-
ди стан це пре ма стра на ма у Б/Х пре го во ри ма. Као да Ср би ја ни је 
га рант Деј тон ског спо ра зу ма и као да ни је пот пи са ла Спо ра зум о 
спе ци јал ним ве за ма са Ре пу бли ком Срп ском. Пред сед ник Ср би је, 
Бо рис Та дић, ви ше пу та је на по ме нуо да се Ср би ја не ће ме ша ти у 
уну тра шња пи та ња БиХ, као и да не ће по др жа ти де ље ње зе мље.

За илу стра ци ју рав но ду шно сти Бе о гра да пре ма РС мо же 
по слу жи ти Та ди ћев апел Тур ској да по сре ду је у пре го во ри ма око 
устав них ре фор ми у БиХ, као да је Тур ска пот пи сник Деј тон ског 
спо ра зу ма, као да Тур ска има спо ра зум о спе ци јал ним ве за ма са  
Ре пу бли ком Срп ском. Не схва тљи во! 

„Ср би ја – од но сно Бе о град – по др жа ва сва ки до го вор три 
кон сти ту тив на на ро да у Бо сни и Хер це го ви ни у оба ен ти те та“ де-
лу ју при лич но бле до, а по не кад чак и ли це мер но. По го то во ако по-
гле да мо и упо ре ди мо шта у исто вре ме го во ре и ка ко се по на ша ју 
дру ги спољ ни ак те ри БЕ – ХА при че. 

Ре пу бли ка Срп ска до бро ба лан си ра из ме ђу ра ци о нал но сти 
и здра вог па три о ти зма, упра во оно што Ср би ји не до ста је. На и ме, 
власт у Ср би ји, и ве ћи део опо зи ци је, скло на је  да се ола ко оп хо де 
пре ма на ци о нал ним те ма ма или да под ле жу при ча ма ти па „ма ни-
мо се про шло сти“, „ово је 21 век“, „ко га то још за ни ма“, „иде мо у 
Евро пу и он да ће та мо сви на ши про бле ми би ти ре ше ни“. До дик 
не во ди ни ка кву екс тре ми стич ку по ли ти ку, већ је њи хо ва по зи ци ја 
упра во ми ни ма ли стич ка и вр ло уме ре на. РС на сре ћу не ма ЛДП 
–  не ма Че ду Јо ва но ви ћа, Со њу Би сер ко и сл., па не ма по пут дру ге 
Ср би је - дру гу Ре пу бли ку Срп ску. Кад би је има ла  Ре пу бли ке Срп-
ске си гур но ви ше  не би ни би ло.19)

Ср би ја је мар ги на ли зо ва на са ста но ви шта сво је уло ге га-
ран та и пот пи сни ка Деј тон ског спо ра зу ма у јед ном ва жном ре ги-
о нал ном пи та њу. Власт у Бе о гра ду се ко ри сти са мо за при ти ске 
на ру ко вод ство Ре пу бли ке Срп ске  јер „они не зна ју шта ра де“, то 
су „аван ту ри сти“, „лу да ци“ и та ко да ље. Та квој мар ги на ли за ци ји 
до при не ла је и са ма власт у Бе о гра ду.  Се ти мо се са мо Де кла ра ци је 
о Сре бре ни ци, ко ја је би ла и не по треб на и крај ње  штет на ка ко за 
мен тал но здра вље срп ске на ци је, та ко и за ге о по ли тич ки по ло жај 
Ср ба уоп ште. Се ти мо се, да је Че до мир Јо ва но вић, ко ји  у Ср би ји 

19) Ви ди: Ђор ђе Ву ка ди но вић, „Ср би ја ће мо ра ти ма ло да се угле да на Срп ску“, у: Петна
естгодинаДејтонскогспоразумаибудућностРепубликеСрпске, Новасрпскаполитич
камисао, 1/2011, 116, 119.
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спро во ди по ли ти ку сво јих за пад них мен то ра, ин си сти рао да се у 
де кла ра ци ји на ве де да се у Сре бре ни ци де сио ге но цид, ина че не ће 
гла са ти за де кла ра ци ју. Он је у ви ше на вра та, као и у тв ду е лу са 
До ди ком, твр дио да је РС на ста ла на ге но ци ду, што је не под но-
шљи ва лаж и сра мо та .  И док се РС  успе шно су прот ста вља  евро-
а ме рич ком  др жав ном ин же ње рин гу, во де ћи пре вас ход но ра чу на 
о соп стве ном ин те ре су,  Ср би ја на свом евро а тлант ском пу ту „без 
ал тер на ти ве“, на из ве стан на чин иг но ри ше и под ри ва ту  на ци о-
нал ну бор бу  Ре пу бли ке Срп ске. Раз лог је са свим јед но ста ван: Ср-
би ја се бес по го вор но пре да је Европ ској уни ји, за по ста вља ју ћи и 
соп стве не по ли тич ко-те ри то ри јал не ин те ре се, а ка мо ли ин те ре се 
РС.   С дру ге стра не ЕУ јед на ко тре ти ра Ср би ју и БиХ - као др-
жа ве ко је стре ме члан ству у ЕУ. Ср би ја се по на ша као да је у ра ту 
за ју го сло вен ско на сле ђе оства ри ла сво је др жав не и на ци о нал не 
ин те ре се, а ни је, и  са мо је још оста ло учла ње ње у по ро ди цу рав-
но прав них европ ских на ро да. То је јед на на о па ка ло ги ка!

ОИДЕНТИФИКАЦИЈИБОШЊАКАСАБИХ

Од кад су се оту ђи ли од пра во слав не ве ре и срп ске на ци је, у 
вре ме тур ске оку па ци је срп ских зе ма ља,  бо сан ски му сли ма ни, као 
и му сли ма ни Ра шке обла сти, тра га ју за сво јим иден ти те том. По-
вла че њем „бо ле сни ка са Бос фо ра“ из Евро пе бу дио је на де,  да ће 
се му сли ма ни вра ти ти у кри ло срп ске на ци је, а он да је је дан дру ги 
осва јач, Аустро у гар ска, учи нио све да их пот пу но оту ђи од срп ске 
иден ти фи ка ци је, и то пр вен стве но на два на чи на:  кон струк ци јом 
„бо сан ске на ци је“, као ве штач ке, по ли тич ке на ци је, и за др жа ва-
њем  тур ског, фе у дал ног аграр ног си сте ма,  ко ји је де сти му ла тив но 
де ло вао на евен ту ал но срп ско опре де љи ва ње бо сан ских му сли ма-
на. Осим на ци о на ли зо ва ња бо сан ских му сли ма на аустро у гар ска 
оку па ци о на упра ва под сти ца ла је и бо сан ске ка то ли ке (Ср бе ка то-
лич ке ве ре) да се из ја шња ва ју као Хр ва ти, те је та ко у Бо сни и Хер-
це го ви ни, на кон Бер лин ског кон гре са, ус по ста вљен историјски
пројекатбосанскоггеополитичкогтроугла,којијеиданасактуе
лан. Ве за ни за тур ску др жав ну, ма ње на ци о нал ну, иде ју бо сан ски 
му сли ма ни су при па да ли ви шем со ци јал ном и дру штве ном ре ду од 
сво јих пра во слав них срп ских  су на род ни ка, те сто га ни је чу до што 
су Бо сну и Хер це го ви ну сма тра ли као сво ју др жа ву, у ко јој су они 
го спо да ри (пре ко тур ске вла сти), али су, за не ма рив ши соп стве но 
срп ско по ре кло, од ри ца ли пра во Ср би ма  на БиХ. Та ко ђе, пре ви ђа-
ли су, као што и да нас пре ви ђа ју бо шњач ки ин те лек ту ал ци, но тор-
ну исто риј ску чи ње ни цу да су Бо сна и Хер це го ви на ет но је зич ки 



МомчилоСуботић РепубликаСрпска:двадесетгодинаборбеза...

435

и исто риј ски срп ски про стор, о че му све до чи це ло куп на европ ска 
на у ка20). 

На кон Дру гог свет ског ра та у по ли тич ком  вођ ству би ло је 
оних ко ји су за го ва ра ли да се Бо сна и Хер це го ви на уре ди као ауто-
ном на по кра ји на у окви ру Ср би је, али су та кви пред ло зи ели ми-
ни са ни Ти то вом од лу ком да БиХ по ста не са мо стал на ре пу бли ка 
– сво је вр сни срп ско – хр ват ски хин тер ланд, у пра вље њу др жа ве 
рав но те же, за сно ва не на плат фор ми „Сла ба Ср би ја, ја ка Ју го сла-
ви ја“. 21)    

С „фе де ри ра њем“ фе де ра ци је (Ба ка рић) до ла зи до ја ча ња 
му сли ман ства (по што су при зна ти за на ци ју), али  и до ве ћег ути-
ца ја Хр ват ске, до сво је вр сног ко а ли ра ња ру ко вод ста ва две ју ре пу-
бли ка  на спрам Ср би је и срп ских ста во ва у ју го сло вен ској др жа ви. 
До ла зи до по ја ча не иден ти фи ка ци је Му сли ма на са БиХ, ко ју по-
ли ти ко лог Не над Кец ма но вић ова ко об ја шња ва:  „Њиховаматица
моглаједабудејединоТурска,итосамоувјерском,историјском
икултурном,анеунационалномсмислу.АлиТурскајеутоврије
мебилакемалистичкисекуларна,историјскиигеографскидалека
иговорила јенепознатим језиком,тенијемогладабудепандан
Србији иХрватској. Зато  су се босанскимуслимани, као ново
формирананација,јединибезостаткаидентификовалисБосном
иХерцеговином“...Тахегемонистичкаамбицијасведоданасин
спиришењиховополитичкопонашањеионемогућујерационалан
споразумсдругадванарода“.22)Ко ли ко је БиХ у то вре ме би лау 
ру ка ма моћ них, иде о ло шки пра во вер них,  по је ди на ца го во ри и чи-
ње ни ца да је њен   акро ним СР БиХ де ши фро ван  као „са мо стал на 
рад ња Бран ка и Хам ди је“. 

По угле ду на не ке сво је исто риј ске прет ход ни ке (Саф вет бег 
Ба ша гић, Хам ди ја Кре ше вља ко вић и дру ги), и да на шња бо сан ска 
по ли тич ка и ин те лек ту ал на ели та твр ди да су је ди но Бо шња ци (као 
по том ци бо сан ских бо гу ми ла, што је исто риј ска под ва ла) ве ков ни 
ста нов ни ци Бо сне и Хер це го ви не, а да су Ср би (и Хр ва ти) „до-
шљач ке и агре сор ске на ци о на лан е ма њи не“.23)

20) Ви ди ши ре у збор ни ку : ОСрбимамуслиманскевероисповести, при ре дио др Мом чи ло 
Су бо тић, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град Ма ти ца срп ска у Ду бров ни ку -  Бе о-
град,  Бе о град, 2012.

21) „На че ло ше сте фе де рал не је ди ни це у Са ра је во до ла зи Ђу ро Пу цар Ста ри и оста ли 
про ју го сло вен ски ка дро ви из срп ског, му сли ман ског и хр ват ског на ро да. По ред ње га 
ту су би ли Ро до љуб Чо ла ко вић, Ав до Ху мо, Осман Ка ра бе го вић, Угље ша Да ни ло вић, 
Ру ди Ко лак и дру ги“. Ви ди ши ре: Не над Кец ма но вић, „Деј тон ска бу дућ ност и со ци ја ли-
стич ка про шлост“, у: ПетнаестгодинаДејтонскогспоразумаибудућностРепублике
Српске, Новасрпскаполитичкамисао, 1/2011, 42.

22) Не над Кец ма но вић, исто, 44.

23) Исто, 49.
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Исто риј ско ис ку ство је по ка за ло, да је  БиХ  мо гла да бу де 
уни тар на и цен тра ли зо ва на са мо под спољ ним  оку па ци ја ма и као 
кор пус се па ра тум или ауто ном на ре пу бли ка  уну тар ши рих др жав-
них окви ра. Да нас БиХ мо же да оп ста не са мо као кон фе де ра ци ја 
три на ци о нал не ре пу бли ке. То би био ком про мис ко ји ко ли ко - то-
ли ко за до во ља ва три су прот ста вље не по ли тич ке и на ци о нал не оп-
ци је: му сли ман ске, ко ја те жи очу ва њу це ло ви те БиХ, те срп ске и 
хр ват ске, ко је би се ра ди је при кљу чи ле Ср би ји, од но сно Хр ват ској. 
Бу ду ли Бо шња ци и да ље ис тра ја ва ли на цен тра ли за ци ји и уни та-
ри за ци ји,  „Ре пу бли ка Срп ска и „Хер цег Бо сна“ ће уз бо шњач ко 
не го до ва ње, ко рак по ко рак, от кли за ти из БиХ... Бо шња ци ће и Ср-
бе и Хр ва те де фи ни тив но од би ти од би ло ка квог мо де ла за јед нич ке 
др жа ве“. 24)

РЕПУБЛИКАСРПСКА–СТАЊЕИПЕРСПЕКТИВЕ

Ре пу бли ка Срп ска да нас је у нај бо љој по зи ци ји од пот пи си-
ва ња Деј тон ског спо ра зу ма. При ти сци и да ље по сто је, ка ко спо ља 
та ко из ну тра, али све је ма ње про сто ра да се де мо кра ти ја на ме ће 
не де мо крат ским сред стви ма. Исто та ко, бо шњач ка бит ка за иден-
ти тет кроз цен тра ли за ци ју и уни та ри за ци ју до жи ве ла је пот пу ни 
крах. По ли ти ка ко ја се да нас во ди у Ре пу бли ци  Срп ској пред ста вља 
мо дел ре а ли стич не и на ци о нал но од го вор не по ли ти ке . 25) Има ју ћи 
у ви ду да се ова по ли ти ка из гра ђу је на ба зи  ја ча ња де мо крат ских и 
на ци о нал них ин сти ту ци ја, уз све стра ну кул тур ну, про свет ну, на уч-
ну, еко ном ску, по ли тич ку и дру гу са рад њу са Ср би јом26), и кроз ви-
сок сте пен ме ђу стра нач ке на ци о нал не со ли дар но сти и кон сен зу са 
о стра те шким пи та њи ма од бра не на ци о нал ног иден ти те та, пра ва и 
сло бо де гра ђа на и со ци јал не ста бил но сти дру штва, мо же мо са пу-
но по ве ре ња при хва ти ти  те зу по ко јој : „ Бу дућ ност на ци о налч ног 
иден ти те та по чи ње и ства ра се у Ре пу бли ци Срп ској“.27)

У Ре пу бли ци Срп ској по сто ји је дан ве о ма ва жан фак тор, ко-
ји не по сто ји у Ср би ји,  а то је онај нео п хо дан кон сен зус из ме ђу 
вла сти и опо зи ци је о ста ту су  и ге о по ли тич ким иза зо ви ма, као и 

24) Исто

25) Ви ди о то ме: До бри ца Ћо сић, „Ре пу бли ка Срп ска – па ра диг ма ре а ли стич не по ли ти ке“, 
исто, 155.

26) У Ср би ји жи ви го то во два ми ли о на Ср ба по ре клом из РС и дру гих за пад них срп ских 
кра је ва.

27) Бог да на Ко ље вић, „Ре пу бли ка Срп ска – бу дућ ност на ци о нал ног иден ти те та“,исто, 57-
58.
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на ци о нал ној и др жав ној стра те ги ји да се од бра ни и са чу ва Ре пу-
бли ка Срп ска. По сто ји ја сна ви зи ја о то ме да РС као и БиХ по чи ва 
на Деј тон ском спо ра зу му, и то на сло ву а не ду ху Деј то на,  ко ји  се 
за сни ва на де цен тра ли за ци ји БиХ и ства ра ња не ког ти па фе де ра-
ли зма/кон фе де ра ли зма. По сто ји  опре де ље ње да се чу ва „из вор-
ни“ Деј тон,  јер се њи ме чу ва и Ре пу бли ка Срп ска. То зна чи  да се 
Срп ска мо же кон со ли до ва ти, је ди но уко ли ко јој се вра те на сил но и 
иле гал но оте те над ле жно сти, ма кар оне кључ не,  и са тих по зи ци ја  
да се пре го ва ра о бу дућ но сти БиХ, на рав но, ако је то мо гу ће.

Власт у Бе о гра ду, ако већ не мо же да се угле да на  во ђе ње 
на ци о нал не по ли ти ке за пад них Ср ба,  тре ба ло би да се од луч но 
су прот ста ви за пад ним  при ти сци ма ко ји од Бе о гра да тра же да па-
ци фи ку је ру ко вод ство РС  и на те ра их на не при хва тљи ве уступ ке. 
Уоста лом, све што се де ша ва у су сед ству, ти че се не по сред но и 
Ср би је. На то упо зо ра ва и Об рад Ке сић, по ли ти ко лог из САД: „ 
На кра ју бих са мо ре као да се све што се де ша ва у РС и БиХ ве о ма 
бит но и за Ср би ју. Мно ги љу ди, по го то во у вла ди у Бе о гра ду, ни су 
све сни да је бит ка за РС и бит ка око БиХ и Деј тон ског спо ра зу ма у 
су шти ни бит ка про тив по ли ти ке усло вља ва ња За па да, а то зна чи да 
је то и бит ка за Ср би ју. ...Ни је тач но да се не мо же ка за ти „не“. Ни је 
тач но да се не мо же из гра ди ти јед на по зи ци ја ко ја би би ла при хва-
ће на од  стра не САД и ЕУ, иако им  ни је при јат на ни ти по жељ на, а 
по го то во ни је тач но да је не мо гу ће да се до ђе до си ту а ци је где они 
ви ше не пре те, већ ви ше ува жа ва ју ста во ве ко је пред став ни ци срп-
ског на ро да из но се. По твр да да је  дру га чи ја и успе шни ја срп ска 
по ли ти ка мо гу ћа и да та по ли ти ка чак мо же да до ве де до бо љих 
од но са са Аме ри ком и са Европ ском уни јом је сте по ли ти ка РС ко ју 
пред во ди Ми ло рад До дик“28)

MomciloSubotic

REPUBLICOFSRPSKA:TWENTYYEARS
OFSTRUGGLEFORSURVIVAL

Summary
In this work aut hor de als with the ne west pe riod in po li ti cal li fe 

of Re pu blic of Srp ska. At the sa me ti me, he con si ders ori gi nal pro vi si-
ons of the Dayton tre aty, which of fi ci als of RS in de fen se of the ir en-
tity re fer to, as well as “cre a ti ve” ap pli ca tion, i.e. rut hless vi o la tion of 
the “Dayton” by in ter na ti o nal re pre sen ta ti ves, with in vi ta tion to ma ke 
“fun cti o nal” sta te of Bo snian, which he ats up un re a li stic aspi ra ti ons of 
Bo sni aks (and partly Cro ats) to esta blish a “ci vil” and “com pre hen si ve” 

28)  Об рад Ке сић, „САД, Евро па и Деј тон ски ми ров ни спо ра зум“,исто, 168-169.
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Bo snia and Her ze go vi na. The aut hor pays spe cial at ten tion to the fact 
that the RS was cre a ted be fo re the Dayton, and that in Dayton her in ter-
na ti o nal - le gal per so na lity was only con fir med, the re fo re, the RS is a 
su bject of in ter na ti o nal law, part of a tre aty, which its op po nents re pe a-
tedly ig no red and over lo o ked. For that re a son, text de als with pro blems 
bet we en “words” and “spi rit” of Dayton, then But mir ne go ti a tion, pro-
blem of the third Cro a tian en tity, spe cial con nec ti ons bet we en RS and 
Ser bia, then phe no me non of Mu slim/Bo sni ak iden ti fi ca tion with Bo-
snia and Her ze go vi na and fi nally sta te and per spec ti ves of Re pu blic of 
Srp ska.
Key words: Re pu blic of Srp ska, Dayton tre aty, high re pre sen ta ti ves, al te ring 

of “Dayton”, But mir ne go ti a tion, third en tity, Ser bia 
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Српске, Новасрпскаполитичкамисао, 1/2011.

Ин ђић Три во, „Од но си Ре пу бли ке Срп ске и Ср би је“, у: ПетнаестгодинаДеј
тонскогспоразумаибудућностРепубликеСрпске, Новасрпскаполитич
камисао, 1/2011.

Кар га но вић Сте фан, „Ко под ме ће ба рут“, Новасрпскаполитичкамисао, бр. 
3-4/2010.

Кец ма но вић Не над, „Бу дућ ност Ре пу бли ке Срп ске у ма ка за ма Сје ди ње них 
др жа ва и Европ ске уни је, Новасрпскаполитичкамисао, бр. 3-4/2010.
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Новасрпскаполитичкамисао, 1/2011.
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ДејтонскогспоразумаибудућностРепубликеСрпске, Новасрпскаполи
тичкамисао, 1/2011.

Ко ље вић Ни ко ла, СтварањеРепубликеСрпске:дневник19931995, 1,2, при-
ре ди ла Ми ли ца Ко ље вић,  Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008.
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Ко ље вић Бог да на, „Ре пу бли ка Срп ска- бу дућ ност на ци о нал ног иден ти те та“, 
у: ПетнаестгодинаДејтонскогспоразумаибудућностРепубликеСрп
ске, Новасрпскаполитичкамисао, 1/2011.

Кра ји шник Мом чи ло, Како се рађалаРепубликаСрпска: записи из хашког
затвора, Вест, Бе о град, 2011.

Lo vre no vić I. – Jer go vić M., BiHbudućnostnezavršenograta, „No vi li ber“, Za-
greb, 2010.

Ћо сић До бри ца, „Ре пу бли ка Срп ска- па ра диг ма ре а ли стич не по ли ти ке“, у: 
ПетнаестгодинаДејтонскогспоразумаибудућностРепубликеСрпске, 
Новасрпскаполитичкамисао, 1/2011.

Су бо тић Мом чи ло, ХрватииБосна.ГеополитичкезамислиуХрватскојпре
маБоснииХерцеговини, Бе ли ан ђео, Ша бац, 2002.

Су бо тић Мом чи ло, „О Ка ла је вом кон цеп ту „бо сан ске на ци је“ и ње ним са вре-
ме ним про мо те ри ма“, у: ОСрбимамуслиманскевероисповести, при ре-
дио др Мом чи ло Су бо тић, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, Ма ти-
ца срп ска у Ду бров ни ку-Бе о град, 2012.

Су бо тић Мом чи ло, „Про блем ет нич ког иден ти те та и др жав но прав ног ен ти-
те та бо сан ско-хер це го вач ких му сли ма на“, Политичкаревија, 3/2008, Ин-
сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008.

Resume
Re pu blic of Srp ska re pre sents the lar gest, if not the only one ac-

hi e ve ment in the fight of the Ser bian pe o ple in the war for “Yugo slav 
suc ces sion.” For med in re spon se to the Mu slim-Cro at vi o lent and un-
con sti tu ti o nal act of se pa ra tion of Bo snia and Her ze go vi na from the 
Yugo slav sta te, Ser bian Re pu blic le ads the fight for sur vi val for twenty 
years. Ene mi es of Re pu blic of Srp ska ig no re the fact that it has been 
for med be fo re the “Dayton”, and that it was only con fir med in Dayton 
as the in ter na ti o nal le gal en tity, as a party to an in ter na ti o nal agre e ment 
that con sti tu tes the BiH. In po li ti cal and et hnic sen se RS re pre sents 
the right of Ser bian pe o ple in Bo snia and Her ze go vi na to self-de ter-
mi na tion, which is ba sed on con sti tu ti o nal ca pa city of Ser bian pe o ple 
in this fe de ral unit. That wo uld be a le gal and po li ti cal com po nent of 
Ser bian sta te hood in BiH. Stub born de fen se in the im po sed fo ur-year 
war to ma in tain the RS was then con fir med in Dayton. So, Serbs went 
to Dayton with su bjec ti vity in the na me of Re pu blic of Srp ska. As such 
RS to ok part in in ter na ti o nal agre e ment by which it was Bo snia and 
Her ze go vi na was con sti tu ted. BH con sti tu tion is the key le gal do cu-
ment of the Dayton Agre e ment upon which the sta te en tity rests it self. 
Ac cor ding to its con sti tu tion BH is the most si mi lar to or ga ni za tion of 
the fe de ra tion / con fe de ra tion, but in ter na ti o nal ac tors - se ni or re pre-
sen ta ti ves of the UN tried to turn it in a “fun cti o nal” sta te, by “cre a ti-
vely” in ter pre ted “Dayton”, by its rut hless vi o la tion. It is ob vi o us that 
in ter na ti o nal me di a tors en vi si o ned the Dayton agre e ment as a sort of 
pa u se in the ig no ran ce of rights of Serbs and Re pu blic of Srp ska. It was 
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im por tant to them to stop war, ma ke pe a ce and sign the agre e ment. But 
not to ap pro ac hed se ri o usly to its im ple men ta tion. Paddy As hdown is 
just an il lu stra tion of how much the in ter na ti o nal com mu nity has ex pe-
ri men ted in BiH. In his bo ok, PlowsandSwords As hdown says: “I  go 
to Bo snia with a mis sion to bre ak the Dayton agre e ment and esta blish 
a new system.”

Bo sni aks are openly op po sed to the con sti tu ti o nal chan ges which 
do not me et the ir ma xi ma list de mands: pri ma rily abo li tion of the en tity 
vo ting, con ver sion of the Co un cil of Mi ni sters in the go vern ment with 
“strong pri me mi ni ster”, sub tract the le gi sla ti ve com pe ten ce of the Ho-
u se of Na ti ons. All re fe ren ces of Bo sni ak le a ders to the Euro-Atlan tic 
in te gra tion are ba sed on a sin gle con di tion, which is - the abo li tion of 
the Re pu blic of Srp ska. For that re a son, the pro cess of jo i ning NA TO 
pact turn in to the po li ti cal is sue. Un for tu na tely, jo i ning NA TO al li an ce 
advo ca tes Mi lo rad Do dik with the de lu si ve ho pe that NA TO will gu-
a ran tee sur vi val of Re pu blik of Srp ska.  This rec kless and at the le ast 
pro ble ma tic at ti tu de Do dik la ter chan ged with an idea of pe o ple’s re-
fe ren dum on this stra te gic na ti o nal and sta te is sue. In But mir, for the 
ump te enth ti me Cro ats de man ded the cre a tion of its en tity in the area 
whe re they had the ma jo rity of the po pu la tion. HDZ Pre si dent Dra gan 
Co vic stres sed that “the cre a tion of the Cro a tian fe de ral unit is the mi ni-
mum for him, and that this he will re qu i re du ring ne go ti a ti ons.” A rat her 
hasty the re pre sen ta ti ves of the Ser bian Re pu blic sup por ted him, whi le 
in ter na ti o nal ac tors we re qu i te si lent. Ho we ver, Bo snia is an in ter na-
ti o nal pro tec to ra te! If its pe o ple had agreed on an it’s re ar ran ge ment 
wit ho ut in ter fe ren ce and on the prin ci ple of equ a lity wo uld be pos si ble, 
but then pro tec to ra te wo uld not be ne e ded. So me o ne, ho we ver, ne eds 
pro tec to ra te! As out si de, so in si de. So it ke eps ali ve the il lu sion of so me 
kind of Bo snian sta te.

The Re pu blic of Srp ska ba lan ces well bet we en ra ti o na lity and 
com mon pa tri o tism, exactly what Ser bia is mis sing. The aut ho ri ti es 
in Ser bia, and most of the op po si tion, is pro ne to tre at na ti o nal is su es 
lightly, or that are su bjec ted to the sto ri es li ke “le a ve the past”, “this is 
the 21st cen tury”, “to whom is in te re sted,” “let’s go to Euro pe and then 
the re will be all our pro blems wo uld be sol ved”. Ser bia has been mar gi-
na li zed from the stand po int of its ro le as a gu a ran tor and the sig na to ri es 
of the Dayton Agre e ment in an im por tant re gi o nal is sue. The Bel gra de 
aut ho ri ti es is  used only for the pres su res on the le a der ship of the Re pu-
blic of Srp ska be ca u se “they do not know what they are do ing,” they are 
“adven tu rers”, “lu na tics” and so on. To such mar gi na li za tion even the 
very go vern ment in Bel gra de has con tri bu ted. Its eno ugh to Re mem ber 
the Dec la ra tion on Sre bre ni ca, which was un ne ces sary and ex tre mely 
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har mful to the men tal he alth of the Ser bian na tion, and the ge o po li ti-
cal si tu a tion of the Serbs in ge ne ral. In the Re pu blic of Srp ska  the re is 
a very im por tant fac tor, which do es not exist in Ser bia, and that is the 
ne ces sary con sen sus bet we en go vern ment and op po si tion on the sta tus 
and ge o po li ti cal chal len ges, as well as na ti o nal and sta te stra te gi es to 
de fend and pre ser ve the Re pu blic of Srp ska. The re is a cle ar vi sion of 
the RS and BiH ba sed on the Dayton Agre e ment, on the let ter and not 
the spi rit of Dayton, which is ba sed on de cen tra li za tion, in the form of 
so me type of fe de ra lism / con fe de ra ci es. The re is a de ter mi na tion to re-
tain the “ori gi nal” Dayton, be ca u se it se cu res exi sten ce the Re pu blic of 
Srp ska. This me ans that it can con so li da te Srp ska, only if for cibly and 
il le gally usur ped aut ho rity is re tur ned, at le ast the key on ce, and from 
this po si tion to ne go ti a te the fu tu re of Bo snia, of co ur se, if it is pos si ble.

If Bo sni aks still per sist with the cen tra li za tion and uni fi ca tion, 
“Re pu blic of Srp ska” and “Her zeg Bo sna” will step by step sli de out 
from Bo snia… Bo sni aks will de fi ni tely be at off Serbs and Cro ats from 
any mo del of the jo int sta te.

* Овај рад је примљен 26. априла 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. јуна 2012. године.
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