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REČ UREDNIKA

Dana 19. septembra 2011. godine beogradska „Politika“ je
prenela tekst riječkog „Novog lista“, pod naslovom „Hrvatskoj bi-
lo bolje u Jugoslaviji“. Da li bi se to moglo reći i za sve druge
države na prostoru bivše SFRJ? Mnogo takvih i drugih sličnih pi-
tanja moglo bi se postaviti, danas 20 godina nakon što je razbije-
na. U svakom slučaju mišljenja smo da ima sasvim dovoljno raz-
loga da se problematici „20 godina od razbijanja SFRJ“ posveti
jedna ovakva knjiga.

Da li smo i koliko uspeli u nameri da temu razbijanja SFRJ u
potpunosti rasvetlimo, drugo je pitanje, jer izgleda da i tada, kao i
sada ono što bismo svi trebali da znamo o razbijanju SFRJ, ipak ne
znamo. Neko je daleko stariji, a posebno mudriji, već poodavno re-
kao da kada se Evropa razboli lek pokušava da nađe na Balkanu. 

Istorijsko iskustvo svedoči da je jedna ozbiljna zemlja nečijom
nedoraslom (zlo)voljom uzdrmana i iščupana iz korena onih koje je
života koštala.

Kao začetnici ideje ove Knjige želeli smo da okupimo što više
različitih mišljenja i viđenja svega onoga što se događalo na
području bivše nam domovine. Iako se ponekad čini da se odnosi
među „bivšom braćom“, danas „otkravljuju“ i normalizuju, ipak ni-
smo uspeli da privolimo i one koji, možda, drugačije misle o svemu,
da nam prezentuju svoje viđenje stvari.

9



Autori koji su se odazvali našem pozivu, po sopstvenom izboru,
ličnim stavovima i stilom obojili su zadati naslov i svojim dragoce-
nim radovima razbistravali su i ono „đe se pamet najviša zaglavi...“.

Reči autora su, zaista, bile daleko starije od našeg mišljenja i
priređivačkog odnosa prema njima i nadamo se da nam niko ne
može zameriti na nameri da svakome damo priliku da slobodno
kaže šta misli o jednoj nesumnjivo velikoj i tragičnoj temi kao što je
„20 godina od razbijanja SFRJ“ kao i o mnogim pojavama, koje su
tesno povezane sa onim što se događalo u proteklih dvadeset godi-
na.

Racionalnosti, smirenosti i spretnosti tumačenja lomnosti jedne
zemlje za nas, i nadamo se čitaoca, imaju vrednost retkosti.

Bilo kako bilo, očekujemo razumevanje čitaoca, pa i kritiku nas
i autora, kao i recenzenata, ovog i ovakvog Zbornika. Recenzent-
skom maru i autorskom odzivu našem pozivu dugujemo izraze du-
boke zahvalnosti.

U Beogradu, septembra 2011.
B. K. i J. Ć.
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WORD OF THE EDITOR

On September 19th, 2011 the Belgrade newspaper „Politika“
transmitted the text of the „Novi list“ from Rijeka under the title
„Hrvatskoj bilo bolje u Jugoslavija“ („For Croatia it was better in
Yugoslavia“ – rem. of the translator). Could we say that also for all
the other states in the region of the former SFRY (Socialist Federa-
tive Republic of Yugoslavia – rem. of the translator)? Many such and
other similar questions could be posed today, 20 years after the
SFRY has been disrupted, broken-up. In any case, our opinion is
that there are quite enough reasons to dedicate a book like this to the
theme „20 years since the breaking –up of the SFRY“. 

Another question is if we have, and how much, succeeded in the
intention to elucidate totally the theme of the breaking – up of the
SFRY as it seems that then, like now, we nevertheless do not know
what we all should about the breaking – up of the SFRY. Somebody
by far much older, and especially wiser, said already a long time ago
and by improper remembrance that when Europe falls ill it tries to
find the medicine on the Balkans.

The historic experience testifies that one serious country has
been rocked and uprooted from those who gave their lives for it by
somebody's immature (ill-)will.

As the initiators of the idea for this book, we wanted to gather as
many different opinions and visions of all what was happening on
the area of our former fatherland as possible. Although it sometimes
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seems that the relationships between the „former brothers“ today are
„thawing“ and getting normal, we nevertheless did not succeed to
inveigle also those who, maybe, have a completely different opinion
about everything, to present us their vision of the things.

The authors who have answered our invitation, have stained per
their own choice, personal attitudes and style the defined theme  and
cleared even that „where the highest mind gets stuck...“ with their
precious works.

The words of the authors were, really, by far older than our opi-
nion and we hope that nobody can complain about our intention to
give everybody the chance to express freely his/her opinion about an
undoubtedly big and tragic theme like „20 years since the breaking
– up of the SFRY“ as well as about many phenomenons which are
closely related to what was happening in the last twenty years.

The rationalities, calmnesses and agilities of the interpretations
of the fragility of one country have for us, and hopefully for the re-
ader, the value of a rarity. 

Anyway, we expect understanding from the reader, even also a
critic of us and the authors, as well as the reviewers of this and such
memoir. We owe expressions of deep gratefulness to the reviewers'
diligence and authors' response.

In Belgrade, September 2011
B. K. and J. Ć. 

12 REČ UREDNIKA / WORD OF THE EDITOR



Срђа Трифковић

ПОСТМОДЕРНИ МАКИЈАВЕЛИЗАМ: 
ЗАПАД И СРБИ, 1991-2011.

Проблем односа западног света према Србима током протекле
две деценије – проблем не само Косова и Метохије и будућности Ре-
публике Српске, Хага или евроинтеграција, већ односа у једном сло-
женијем смислу – није плод српских идиосинкразија које су у раско-
раку са јасно дефинисаним западним принципима. Тај проблем је,
напротив, плод својеврсне патологије постмодерног Запада који од
тих принципа систематски одступа.

Кључне речи: принципи западне политике; анти-хришћански од-
нос према Србима; српско неразумевање, Макијавелизам; Косово –
Република Српска

* * *

Тон западне политике на Балкану током протекле две деце-
није, а поготову подршка водећих НАТО сила независном Ко-
сову и централизованој Босни и Херцеговини под муслиман-
ском доминацијом, не могу се схватити ван контекста вредно-
сног система доминантних политичких, медијских, академских и
културних елита данашње западне Европе и северне Америке.
Поглед на свет тих елита заснива се на патолошкој негацији
вредности и легитимитета сопственог – европског, хришћан-
ског, „западног'“ – историјског и цивилизацијског наслеђа. Ин-
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систирање на афирмацији „Другога“ у име постмодерних идео-
лошких норми попут мултикултурализма и антидискриминаци-
онизма, попримило је карактер секуларне религије која не сме
да буде подвргнута критичком испитивању.

Одбацивање историјских, културних, духовних и цивили-
зацијских аргумената за останак Косова и Метохије у саставу
Србије од стране западних елита изискује анализу њиховог
систематског и дугорочног покушаја да сопствена друштва
претворе у постнационални меланж култура, раса и веровања.
У оба случаја главни добитник је савремени џихад, инхерент-
но агресивни, демографски експлозиван и идеолошки крут
исламистички покрет који има глобални карактер и светско-
историјски значај.

Несвесне овог процеса, већ дуги низ година српске власти,
институције и појединци у контактима са припадницима за-
падне елите – политичким лидерима, бирократским званични-
цима, новинарима, аналитичарима, научницима – позивају се
осим права и на историју, духовност, културу и традицију.
Грешка оних који теже да таквим аргументима промене однос
носилаца моћи тзв. међународне заједнице према будућности
Косова и Метохије налази се у уверењу да се обраћају запад-
њацима из једне друге ере, ере Де Гола и Митерана, Аденау-
ера и Шмита, Никсона и Регана, Ребеке Вест и Алфреда Шер-
мана... и њихових исписника рођених махом у првој трећини
ХХ века, код којих би та врста аргумената наишла на повољан
одјек. Тај је нараштај одавно замењен на позицијама од поли-
тичког и културног утицаја једним новим, постмодерним со-
јем западњака, који се од својих претходника и разликују
управо по томе што одбацују вредност и значај историјског,
културног и духовног наслеђа цивилизације којој припадамо.

Владајуће елите Западне Европе и Америке узрок су мно-
штва фаталних слабости у својим сопственим друштвима,
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укључујући како првобитни узрок – а то је губитак религио-
зности – тако и шест секундарних:

1. непријатељство према сваком облику солидарности ет-
нички европских и традиционално хришћанских заједница,
утемељено на сличном пореклу и култури; 

2. губитак осећања сопственог места и историјске утемље-
ности сопственог народа и друштва, уз истовремено намета-
ње парадигме једног света, мондијализма; 

3. рапидно демографско опадање европских нација, веро-
ватно неповратног карактера, и до сада невиђеног у историј-
ским оквирима;

4. иницирање и подстицање огромног прилива имиграната
из Трећег света, нарочито из исламских земаља;

5. наметање „различитости“, „мултикултурализма“ и „то-
лерантности“ којом се промовишу туђинске културе, бизарни
па и отворено противприродни начини живота, на штету тра-
диционално прихваћених и већински подржаваних модела; 

6. демонизација и криминализација неслагања са наведе-
ним принципима.

У оквиру наведеног система вредности данашњег Запада,
они који своје право на одређену територију и право на њену
одбрану оправдавају вековима дугом историјском везаношћу
за њу, хришћанским храмовима и чињеницом да та територи-
ја представља камен-темељац њиховог моралног кодекса и ду-
ховности засноване на хришћанском мучеништву, или само-
одбраном од агресивно надирућег ислама... дакле корисници
таквих аргумената у ствари и несвесно говоре у прилог они-
ма који желе да им одузму ту територију! Парадоксално је али
истинито да овако формулисани аргументи за останак КиМ у
саставу Србије само „доказују“ тезу западних пост-национа-
листа да Косово и Метохија морају бити трајно одвојени од
Србије, јер је то једини начин лечења Срба од нездравих, пре-
вазиђених, „неевропских“ атавизама. Све штa је од Срба ре-
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чено или написано у корист историјског, културног, духовног
и цивилизацијског права Србије на КиМ, бива третирано од
стране доминантне западне елите као само још један доказ ис-
правности њихове намере да се Косово Србима одузме и пре-
да Албанцима који, наводном врлином своје већинске припад-
ности „умереној“ струји муслиманског света, уживају статус
подразумевајуће природних савезника савремене западне
елите. 

У објашњавању вајнингеровског феномена самомржње и
њеног испољавања у облику исламофилије владајућих круго-
ва Запада, нећу губити време на добро познату дволичност, па
и криминалност политике већине западних сила на КиМ, у
БиХ, у Чеченији, на Кипру и мање-више свим осталим неста-
билним подручјима у којима се ислам сукобљава са традици-
онално хришћанским заједницама. Уместо тога, позабавићу
се манифестацијама патологије постмодерне елите на самом
Западу, односно – да прецизирам – у земљама Запада којимa
њени припадници владају, али према чијим народима више не
осећају било какву сродност или обавезу.

Када су у јесен 2005. десетине хиљада муслиманских ими-
граната од париских предграђа створили призоре сличне Га-
зи, Рамали или Карачију, медији широм западног света рутин-
ски су означавали учеснике у побуни као „младиће“ и „гнев-
не имигранте“1 Чињеница да су демонстранти узвикивали Al-
lahu akbar и били највећим делом муслимани, у почетку је иг-
норисана, да би, након око недељу дана нереда, бивала само
узгредно поменута као небитни аспект збивања.2 Многи му-
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слимани, у Француској и широм Европе, себе већ сматрају de
facto аутономном целином, заједницом оправдано сукобље-
ном са неверничким друштвом. Захтев за признавањем посеб-
них муслиманских зона са самоуправом коју гарантује држа-
ва, неизбежно ће довести и до захтева за увођењем шеријат-
ског права унутар тих зона у срцу Европе.

Крајњи исход тог процеса већ је означио Тарик Рамадан,
професор исламских студија на Универзитету у Фрибургу у
Швајцарској, иначе унук Хасана ал-Бане, оснивача „Мусли-
манске браће“. Он сматра да муслимани на Западу не треба да
се понашају као досељеници дужни да се уклапају у систем
„заједничких вредности“ земаља-домаћина. Напротив, они
треба да се понашају у сваком погледу као да већ живе у ве-
ћински муслиманском друштву, без икаквих уступака окру-
жењу. Они треба да се осећају овлашћеним да живе по том
моделу, вели Рамадан, док по узусима либералне толеранције
Запада друштво-домаћин има обавезу да поштује тај избор. 

Оваква ароганција од које стаје дах могућа је зато што Та-
рик Рамадан и њему слични осећају да је тренутна техноло-
шка, културна и финансијска снага Европе само фасада иза
које се крију морална и демографска слабост. Динамика те
слабости има потенцијал да уништи Европу до краја овог ве-
ка. Симптоми ове малаксалости иду руку под руку са шире-
њем Европске Уније, транснационалне хипердржаве чија по-
литика представља европску реплику менталитета већег дела
владајуће елите у САД. 

Европско демографско самоуништење представља једин-
ствен феномен у светско-историјским оквирима. Док древни
европски градови полако подлежу туђинској већини, неки
економисти тврде да је тренд усељавања имиграната у Евро-
пу неопходно подстицати, до нивоа од око четири милиона
усељеника годишње, не би ли се надокнадио очекивани губи-
так радно способног становништва. Колективна култура смр-
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ти оличена у контрацептивној пилули, аботрусу, девијантној
сексуалности, промискуитету и еутаназији, донела је горке
плодове.3 Становништво Европе остарило је до те мере да ће
наставити да се нагло смањује чак и у мало вероватном случа-
ју поновног раста броја новорођених до нивоа који обезбеђује
генерацијску обнову4. 

Како тренутно ствари стоје, до краја овог столећа неће по-
стојати „Европљани“ као припадници етничких група које деле
исти језик, културу, историју и претке и који насељавају земље
назване својим именом. Притом, да иронија буде потпуна,
европски народи у опадању подвргнути су индоктринацији са
циљем да поверују – а ако треба и огољено присиљени да при-
хвате – да је демографски преокрет у корист муслиманских уље-
за заправо благослов који обогаћује њихова друштва. Европа
губи способност да се дефинише а самим тим и одбрани, што
представља погодност за милионе имиграната чија је асимила-
ција немогућа јер су испуњени презиром према друштву-дома-
ћину. Муслиманско становништво Европске Уније, које данас
броји преко 20 милиона људи, удвостручиће се до 2025, када ће
на њих отпадати око једне трећине новорођене деце у 15 држа-
ва које чине старо језгро Европске Уније. 

Шта је одговор елите? Бивши британски премијер Тони
Блер, ватрени заговорник рата против Србије 1999. и незави-
сности Косова и Метохије потом, изјавио је – непосредно након
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3 У Француској, више од четвртине од око 760.000 новорођених беба у
2004. – у земљи од готово 60 милиона становника – чинили су потомци му-
слиманских имиграната, пре свега из Северне Африке. Број становника Ита-
лије опашће са садашњих 57 милиона на 40 милиона (много старијих) жите-
ља у 2050. До те године, европски континент у целини ће изгубити око 150
милиона људи.

4 Europe’s Population at a Turning Point. Österreichische Akademie der Wis-
senschaften. Беч, март 2003.



11 септембра 2001. – да је „ислам мирољубива, толерантна ре-
лигија... са којом делимо исте вредности и једнако поштовање
према неповредивости људског живота.“ Као одјек премијеро-
вих речи звучало је и обећање бившег министра унутрашњих
послова Џона Денама, изговорено две недеље касније, да ће исе-
ћи „рак исламофобије“ који је инфицирао Британију, уз изјаву
да је „истински ислам религија мира, толеранције и разумева-
ња.“5 У складу са инструкцијама ЕУ за борбу против „исламо-
фобије“ он је упозорио медије да избегавају предрасуде према
муслиманима у извештавању о тероризму

Широм Европе синдром је исти. Од Поларног круга до Ги-
бралтарског мореуза, лице Европе се мења. Њена јужна грани-
ца је порозна. Бродови крцати илегалцима из Африке и Азије
свакодневно кришом искрцавају свој карго на европским обала-
ма Медитерана. Њихов број се не зна, али укупни ефекат је не-
сумњив. До 2050, ти људи ће представљати трећину младог ста-
новништва Европе.

Европа се суочава са инвазијом – и губи присебност. У мно-
штву примера наведимо Ђузепеа Пизануа, бившег италијанског
министра унутрашњих послова задуженог за контролу граница,
који је изјавио да је висока стопа смртности међу северноа-
фричким илегалним имигрантима током пловидбе ка Сицилији
„страховита трагедија која лежи на савести Европе.“ Његова ре-
акција је парадигма либералног менталитета. Ако „Европа“ тре-
ба да се осећа кривом што масе људи несравњивог цивилизациј-
ског кода, који немају законско право да дођу до њених обала,
ризикују сопствене животе у намери да то постигну ванзакон-
ским путем – онда би једино успостављање бесплатне ферибот-
службе између Либије и Италије (без пасошких и царинских
формалности приликом уласка, наравно) и бесплатне аутобуске
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линије од луке приспећа за Рим или Милано, могла да олакша ту
онтолошком кривицом оптерећену савест. 

У седишту ЕУ одавно је пала одлука да чланице више нису
овлашћене да доносе сопствене законе о имиграционој полити-
ци. Амстердамским уговором (1999.) надлежност за питања
имиграције препуштена је Брислу. Четири године потом, на Са-
миту ЕУ у Солуну (јун 2003), имигрантска права су проширена
и на право на посао, образовање, здравствену заштиту, соци-
јалне службе, становање и учешће у друштвеном животу,
без обавезе дошљака да се одрекну свог етничког, културног
или верског идентитета.6 Појма асимилације више нема ни као
теоријске могућности. Овај приступ је договорен на скупу
Европског савета у граду Тампере (Финска) октобра 1999. Он
налаже давање имигрантима свих права која уживају грађани
земаља-домаћина, уз пооштравање мера против „дискримина-
ције, расизма и ксенофобије“ у земљама-чланицама. 7

Разумевање духовне беживотности и моралног пада ЕУ од
суштинске је важности за разумевање „Брисела“. То више није
само главни град једне аморфне западноевропске државе без
аутентичног националног идентитета. Белгија је микрокосмос
ЕУ, а „Брисел“ је постао симбол ЕУ као институције, као пер-
спективе и као начина живота.

Пре једног столећа, европске владајуће класе везивало јe за-
једништво чије су географске координате биле Монте Карло,
Карлсбад или Париз, зависно од сезоне. Њихов lingua franca
био је француски. Енглези, Руси и Аустријанци делили су исти
Weltanschauung и заједничко осећање пристојности, остајући
притом укорењени у сопствене националне традиције. Данашња
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„Уједињена Европа“ светлосним је годинама далеко од оне од
пре једног века. Она не ствара друштвено и цивилизацијско за-
једништво, изузев оног које је засновано на потпуном одрицању
од наслеђених вредности и „традиционалне“ културе и духовно-
сти. Садашња Европа фабрикује културну сличност која се пре-
творила у туробну истост анти-дискриминационизма. 

У Бриселу, ставови доносилаца одлука могу да се разликују
у зависности од година и бирократског ранга, али не и у погле-
ду њихових културних образаца. Они читају исте књиге, пре-
тражују исте сајтове, гледају исте филмове, једу исту храну, ми-
сле исте мисли и пишу сличне меморандуме. Они су пост-наци-
оналисти, сагласни да је дужност држава-чланица да „олакшају
испуњење задатака Уније и спрече све шта може да угрози по-
стизање њених циљева.“8 Њихова ЕУ се заснива на „поштова-
њу права припадника мањина... у друштву у којем владају плу-
рализам, недискриминација, толеранција, правда, солидарност и
једнакост полова.9

Постмодерна ЕУ је радикалан подухват који има за циљ да
кодификује и посвети једну творевину олигархијске, а не демо-
кратске природе, творевине која оличава тежње и интересе
постнационалне елите. „Брисел“ замењује дух аутентичне
Европе култом непрекидног напретка човечанства кроз дру-
штвено-политички инжењеринг. Отуд одбијање аутора нацрта
Устава ЕУ да уврсте хришћанство у Преамбулу као део „кул-
турног, религиозног и хуманистичког наслеђа“ Европе. Они од-
бацују чињеницу да је хришћанство камен-темељац европске
цивилизације, да без њега науке и философије не би било, да би
уметност била лишена кључних елемената и у теми и у реализа-
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цији, а слободе, раздвојене од својих концептуалних темеља, за-
сигурно би пресахнуле.

Политика Запада према Србима није објашњива нити разу-
мљива без спознаје да је идеолошка посвећеност неолибералној
глобализацији претворила мултикултурализам и исламофилију
у две неповредиве догме које нису подложне демократској вери-
фикацији. Резултат је улога Вашингтона и Брисела као савезни-
ка Џихада – и у БиХ, и на Косову и код сопствене куће. Заве-
штање европске породице, њена култура и историјска искуства,
не сматрају се вредни очувања. Због тога они никад неће при-
стати на останак Косова у Србији, и зато ће њихови пробра-
ни клонови увек деловати на исти начин. 

Западне елите верују да ће обесмишљена масовна култура и
мултикултурна индоктринација у државним школама неутрали-
сати све остатке историјског и културног континуитета и етнич-
ке самосвојности. Губитак осећања за историју и сопствено ме-
сто у њој који су искусили милиони западњака (били они свесни
губитка или не) иде упоредо са настанком транснационалне хи-
пердржаве у Европи, као и идеологије „беневолентне глобалне
хегемоније“ у Вашингтону. Ова два менталитета – евро-мунди-
јалистички и амеро-неоконзервативни – само су наизглед су-
протстављени. У суштини они су два аспекта истог глобализо-
ваног универзума. 

Мултилатералисти и неоконзервативци деле исту аверзију
према традиционалним, спонтано настајућим друштвима и кул-
турама. Разлике између њих нису везане за заједнички циљ по-
стизања глобалног монизма, него само за средства његовог
спровођења. Крај Хладног рата рашчистио је пут за уздизање
нове глобалне империје. Нове могућности нашле су се надохват
руке учесницима грамшијевског „дугог марша кроз институци-
је“. У привидном поразу револуционарне идеје – оличеном у по-
разу бољшевизма – либерално-неоконзервативна осовина про-
нашла је кључ будуће победе своје универзалистичке парадигме
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коју глобализација чини могућом путем искорењивања тради-
ционалних структура кадрих за отпор. 

Глобализација, како у еврократској тако и у неконзерватив-
ној одежди, објективни је савезник револуционарног процеса,
јер уништава остатке традиционалних идентитета и култура а и
због тога што утире пут неповратној демографској промени
унутар самог Запада. Радикални карактер пројекта откривен је у
мантри Раса, Пол, Сексуалност, дијалектичкој Сили која по-
креће историју унапред и која је заменила Пролетаријат и као
угњетену класу – отуда и култ не-беле, не-мушке, не-хетеросек-
суалне жртве као весника револуционарне промене. 

Класична марксистичка политичка економија пронашла је
динамику револуције у неизбежном конфликту између власника
средстава за производњу и пролетаријата који нема ништа да
прода до свог рада и ништа да изгуби осим сопствених ланаца.
Данашњи револуционари из елитне класе постмодерног Запада
– а наговестио их је још Достојевски – увелико надилазе сваку
препознатљиву врсту дијалектичког материјализма увођењем
метафизичког концепта „жртве“ и читавог мноштва придруже-
них захтева за посебним правима мањина. Другим речима, Ср-
бима чине зло, на КиМ и другде, али не чине им ништа што не
чине сопственим народима. 

Већина припадника европских нација жели да се брани – чак
су се и ултра-толерантним Холанђанима очи отвориле после
убиства Теа ван Гога – али није у стању да то учини јер их па-
рализује владајућа класа састављена од самомрзитеља раздира-
них осећањем кривице. Они држе политичку моћ, медије, инсти-
туте и катедре и стварају климу цивилизацијске капитулације
која је недемократска, неприродна, опсцена. Ако је Западу ста-
ло да опстане, они морају да буду демаскирани као оно шта је-
су: рак-рана западне цивилизације, издајници својих нација и
своје културе.
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Спознаја ове реалности битан је предуслов за одговарајуће
конципирање српске стратегије опстанка. Протеклих стотину
година може се посматрати као век непрекидних западних иза-
зова Србији, од Анексионе кризе 1908. до самопроглашене не-
зависности Косова 2008. и кампање Обамине администрације за
окончање „несвршеног посла на Балкану“ током протекле три
године. Ти су изазови долазили у разним формама, од црно-жу-
те хапсбуршке у деценији до 1918, затим наци-фашистичке
1941. и черчиловске 1943-44, до неолибералне (Клинтон, Оба-
ма) и неоконзервативне (Буш) у протекле две деценије.

Притом су различити и чак међусобно сукобљени модели за-
падног дискурса постизали фрапантну сагласност по „српском
питању“: да су Срби проблем и да их треба научити памети, мо-
гли су да се сложе Маргарет Тачер с десна и Тони Блер с лева,
неомарксиста Солана и неофашиста Хајдер, католик Војтила и
протестант Ахтисари, новопечени Американци Бжежински и
Олбрајтова као и „староевропљани“ Ширак и Меркелова. Ово
указује да неког неспоразума између Срба и Запада заправо не-
ма, већ да постоје структурне некомпатибилности српског и за-
падног културног модела и вредносног кодекса које су иритант-
не Западњацима али који Срби тешко разумеју. 

Термини Американци, Енглези, Французи.. .. још увек се ко-
ристе као синоними за владе тих земаља. Такав традиционални
приступ заснован је на претпоставци да доносиоци спољнопо-
литичких одлука поступају у складу са рационалним прорачуни-
ма у циљу оптимализације националних интереса својих зема-
ља. Овај је приступ имао смисла у случају Аустро-Угарске пре
1914, или рецимо Немачке у Мастрихту децембра 1991, али он
мора да буде преиспитан у светлу светских, а посебно балкан-
ских збивања током протекле две деценије. Он испушта из вида
чињеницу да је на савременом Западу, а поготову у САД, пост-
национални глобални интегрализам постао доминирајућа идео-
логија владајућих елита које контролишу не само полуге држав-
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ног апарата већ и кључне медијске, пословно-финансијске и ака-
демске институције. Оне формулишу и воде спољну политику
својих земаља, ван домашаја већине обичних људи и независно
од њихове воље. У време разбуктавања југословенске кризе,
Строуб Толбот, годинама десна рука Медлин Олбрајт, свој по-
глед на свет овако је изнео у Тајму под насловом Рађање гло-
балне нације:

Оптимиста сам, верујем да ће јединство однети превагу: у
идућем веку нације какве су данас биће превазиђене. Све држа-
ве света признаће једну, глобалну власт. Термин грађанин све-
та искован у XX. веку добиће своје пуно значење у двадесет
првом.. .. Све нације су у основи пуки друштвени аранжмани,
плод прилагођавања променљивим околностима. Ма колико на
моменте деловале трајно, чак и свето, оне су заправо вештачке
и привремене.10

Овакав поглед на свет апсолутно је захтевао један контра-
концепт попут “агресивног великосрпства” као дестиловану,
крајње поједностављену антитезу себи, која помаже самодефи-
нисању и чијим демонизовањем а потом и физичким уништењем
нови идеолошки концепт била самоверификован. Сам парадиг-
матски оквир није подложан промени са доласком нове лично-
сти или екипе у Белу кућу. Он је током претходне деценије пре-
овладао и у редовима тзв. нео-конзервативне деснице која је под
Бушом-млађим била на власти у Вашингтону и доминирала ре-
публиканском странком. Бил Кристол и Роберт Кејган - уредни-
ци утицајног неоконзервативног гласила Викли стандард и оду-
шевљени поборници бомбардовања Србије 1999 - још 1996. го-
дине формулисали су неоимперијалну доктрину тзв. бенево-
лентне глобалне хегемоније. Доминација над читавом планетом
отворено је именована као подлога за америчку спољну полити-
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ку у следећем веку.11 У Стратешкој доктрини Бушове админи-
страције која је у јесен 2002. презентована у Вашингтону ово
учење је доведено до крајњих консеквенци ставом да је полити-
ка САД да спречи настанак ма ког центра моћи, ма где у свету,
који би икада могао да угрози апсолутну премоћ САД целом
ширином спектра. 

Тиме нам је без зазора саопштено да је читав свет америч-
ки домен, али творци ове доктрине изричито одбацују концепт
рационално дефинисаног, квантитативно мерљивог, традицио-
нално разумљивог националног интереса САД као основу на ко-
ме би требало да почива нови империјални пројекат. Вредносна
основа којом су неоимперијалисти правдали свој сан о глобал-
ној доминацији изричито је идеолошка: циљеви су “либерални
међународни поредак, ширење демократије и стварање свет-
ског економског система капитализма слободног тржишта
без трговинских баријера”. Нема више ни помена традиционал-
них безбедносних, економских или моралних интереса саме
Америке, јер је њен идентитет и сам предвиђен за утапање у но-
ву глобалну утопију. Ту су и неолиберални глобалисти на леви-
ци и неоконзервативни хегемонисти на десници сагласни. Изме-
ђу њих праве разлике нема. Њима нације представљају прола-
зне, чисто виртуалне ентитете. Емотивно се поистоветити са не-
ком земљом или нацијом је примитивно и ирационално; бити им
лично лојалан - рецимо до тачке стављања сопственог живота на
коцку - савршено је апсурдно. 

Овај поглед на свет сажео је историчар Кристофер Лаш у
књизи Побуна елита12 о отуђењу владајућих америчких струк-
тура од сопствених корена. Стара елита имала је осећај дужно-
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сти и обавезе према својој земљи и према заједници из које је
поникла. Нова глобална владајућа класа, повезана по принципу
меритократије, високо је покретна и без корена у спонтано на-
стајућим људским заједницама, које више не осећа као своју зе-
мљу или свој народ.

Додуше, стари атавизми - чије смо манифестације видели у
Америци после 11. септембра - корисни су да би се масе моти-
висале да стављају главу у торбу по беспућима Авганистана или
Ирака. Ти симболи не дотичу стратеге. Попут Марксовог про-
летера, они немају отаџбину; нису лојални ниједном народу, ни-
једној земљи или држави као таквој. Спремни су да служе ма
коју од њих уколико могу да је претворе у оруђе сопствене во-
ље за моћ. 1792. то је могла да буде Француска, а 1917. Русија.
Данас су САД њихов омиљени организам-домаћин јер се поли-
тички систем САД показао невероватно погодним за пенетраци-
ју од стране поборника глобалистичког и антитрадиционали-
стичког погледа на свет.

Исход је западна цивилизација која је ушла у нови милени-
јум као сопствена бледа сенка. Њен захуктали технолошки раз-
вој и пропратни раст материјалног стандарда протеклих децени-
ја само прикривају њену културну, моралну и духовну кризу. Та
криза, одавно видљива у етичком и естетском релативизму вла-
дајућих елита, најочигледнија је у демографском опадању
европских нација (и њихових америчких потомака), у њиховој
неспособности основне биолошке самообнове. Ово је вазда
кроз историју био сигуран симптом силазне путање цивилиза-
ција на умору.

Владајућа демократско-републиканска дуократија вазда ин-
систира да је Америка дефинисана заједничким вредностима а
не припадништвом једној стварној земљи, конкретној заједници
и култури у њој пониклој. У оквиру ове парадигме Запад више
није цивилизација коју карактеришу одређени идејно-вредносни
концепти; Запад и сам постаје једна идеологија – дефинисана
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као систем веровања о структури и функционисању друштва,
који обухвата и политички програм заснован на теорији о људ-
ској природи. Завладала је не револуцијом већ тихом еволуци-
јом, системом секуларизованог државног образовања и “масов-
ним медијима”. Тај трећи изданак Запада на измаку моралне
снаге данас влада из Вашингтона. Пука форма некадашњег За-
пада још увек је присутна, али је испуњена битно новом садржи-
ном. 

Као што су код комуниста термини великосрпски национа-
лизам, версајска творевина, црногорски народ, македонска
православна црква, братство-јединство итд. имали смисла са-
мо у оквиру затвореног система те идеологије, на исти начин са-
времени западни термини -- великосрпска агресија, људска пра-
ва, геноцид, етничко чишћење, међународна заједница, хашки
трибунал -- немају везе са уобичајеним, неидеолошким значе-
њем тих истих речи изван затвореног идеолошког система вла-
дајуће западне елите.

Оба концепта, брозовски и постмодерни, имају социјали-
стичку, тј. колективистичку и елитистичку суштину. Носиоци
новог интервенционизма сви су се листом испилили из Марксо-
вог шињела. Он је додуше прекројен по социјалдемократском
моделу, али је преостала неразводњена вера у Богом дану миси-
ју авангардне елите посвећених да кроз манипулацију политич-
ког процеса усрећује белосвесне масе. Ти су корифеји грамши-
јевског Трећег пута, наносећи ударце и поразе Србима и Срби-
ји током протекле две деценије, оцртали светске координате но-
вог тоталитаризма. Они верују да је тест савршено успео. Зато
су арогантнији него икад, што се види на понашању Ангеле
Меркел у посети Београду или на тврдњама Камерона о “успе-
шној” интервенцији у Либији.

Тај систем не тежи контроли сваке изговорене или написане
речи, већ га интересује само машинерија масовне дистрибуције.
Новототалитарна западна држава у стању је да упије огроман
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квантитативни пораст информација и да их - процесоване пу-
тем “слободних” медија - уклопи у дуалистичку псеудо-ствар-
ност у којој речи и концепти имају значење друкчије од значења
у стварном свету. Раздвојени су Реч и Свет. Емпирија је подре-
ђена крутом номинализму, пукој стварности не допушта се да
стане на пут развоју идеолошке визије, а примаоци порука оста-
ју несвесни чињенице да су жртве дубинске манипулације.

Овај систем неће прихватити само половичну предају Срба,
нити озбиљну сарадњу са полтронима који дефилују депешама
Викиликса али који своју покорност нису потврдили довољно
јавним и довољно искреним самоодрицањем. Ово и јесте најве-
ћи проблем односа Срба према Западу: идеологија која се поно-
си заговарањем тзв. мултикултурализма заправо не подноси
истинску разноликост, већ захтева потпуни монизам. На путу
постмодерног пројекта, негде средином овог века у Европи, не-
што касније у Америци, биће само нови варваризам имигрант-
ске инвазије из Трећег, пре свега исламског света - што је слаба
утеха за Србе, који ће до тада бити добрано на путу демограф-
ског нестанка.

Постмодерна србофобија нашла је свој до сада најотворени-
ји израз у контра-реализму, који је срж постмодернизма. Хума-
нитарно бомбардовање, етничко чишћење, логори за силова-
ња, геноцид, мултиетничко Косово, масовне гробнице - само
су стилске вежбе у постмодерном поигравању значењем речи, у
деконструкцији реалности, с ону страну истине и стварности
(баш као што њихови академски исписници склони постмодер-
низму и деконструктивизму закорачише смело иза сваке естети-
ке). Њихова “култура” је култура вештачког света, култура
пост-историјске, пост-хумане, технолошке цивилизације. У њи-
ховом свету узајамна замењивост субјекта и предиката - агресо-
ра и жртве, етничког чистача и очишћеног - не само што уклања
творца већ на крају и самог субјекта. Остаје само субјектов пот-
пис, понекад у облику кратера крстарећих ракета. 
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Ово је култура човека раздвојеног од природе и окруженог
вештачком реалношћу која продире у њега и испуњава га собом.
У безрубној кошуљи без рукава коју западна владајућа елита
скраја својим поданицима, код куће и на страни, ова култура
захтева одрицање од идентитета заснованог на породици, задру-
зи или племену, на вери, песми, гробовима предака, на свакој са-
мобитности која своје постојање дугује колективним сећањима
а не мерљивим добитима. Великосрбин је стога неопходна инте-
гративна антитеза, исто онако насушно потребна опстанку иде-
олошке конструкције као што је Јеврејин био нацистима.

Западна спољнополитичка елита, бескорена, арогантна, су-
продстављена свему шта мирише на европску, хришћанску ми-
сао, омирисала је на Балкану крв, некажњено је починила зло-
чин и смело граби напред. Њени саучесници, у мас-медијима и
на политички коректним академским катедрама, тај поход нази-
вају ходочашћем протв мрачне прошлости оличене у српству. 

Ипак, ни нови, постмодерни глобални империјализам не мо-
же да траје вечито. Он не може у недоглед да меље нације и кул-
туре, да вечито гради Мекдоналде и видео-шопове на њиховим
руинама, да заувек бомбардује свакога ко се дрзне да каже не.
Новозападни тоталитаризам представља облик противприрод-
ног блуда проглашеног за нормалност, али његова сама против-
природност носи семе сопственог уништења. Декадентност јед-
ног аспекта система неминовно слаби структурне споне на стра-
ни механизма принуде, иако тај процес може да потраје дуго. 

Сербиа деленда, веле нам, мислећи притом на сваку Србију
која се не стиди себе. Такав исход, међутим, није коначан и не-
повратан. Када дође до опоравка тренутно расточеног политич-
ког бића српске нације, који ће наступити са сменом генерација
на политичкој сцени земље, једна аутентично нова власт суочи-
ће се са задатком редефинисања кључних националних интере-
са и са стварањем услова за измену катастрофалног исхода про-
текле две деценије. 
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Наравно, то све ће бити могуће тек када се стекну политич-
ки, психолошки и војни услови за нову поделу карата,а пре све-
га када ће као последица глобалног суноврата САД изгубити ин-
терес за очување балканског поретка који нема никакве везе са
стварним стратешким интересима Америке. Када се то деси, а
десиће се неизбежном логиком финансијских слабости и геопо-
литичких процеса, Срби треба да буду спремни за повратак ме-
ђу народе који верују да имају право на опстанак. 

* * *

Srdja Trifković

POSTMODERN MACHIAVELLIAN: 
WEST AND SERBS, 1991-2011

The problem of the relation of the Western World towards Serbs in the
past two decades- refering not only to the problems of Kosovo and Meto-
hia and the future of Republic of Srpska, the Hague or EU integrations,
but also to the relation at more complex level- is not a result of Serbian idi-
osyncrasy, which do not match with clearly defined western principles. On
the contrary, this problem is an outcome of some sort of the patology of
postmodern Western world, that systematically deviates from those princi-
ples.

Key words: Basic principles of western civilization; Anti-Christianity
in nowdays western world; Serbian idiosyncrasy, patology of post-modern
Western world; Kosovo, Republic of Srpska
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Јелена Гускова1

СТАВ СРБА ПРЕМА МИРОВНИМ
ПЛAНОВИМА ИЗ ПРВЕ ПОЛОВИНЕ 

90-ихГОДИНА XX ВЕКА 

Током пет година регулисања балканског конфликта узимале су
учешћa многобројне организације и институције, међу њима: ЕУ,
ОУН, КЕБС итд. Ауторка анализира основне етапе у преговарач-
ком процесу, посебно план Карингтона, Венс-Овена, конферецију у
Лондону и Дејтонски споразум. Посебну пажњу она усмерава на
став Срба у овим преговорима. Она закључује да су преговарачке ин-
ституције биле необјективне и пристрасне, а на штету Срба. По-
следицa кризе на Балкану било је учвршћење силе у регулисању кон-
фликта, а водећу улогу у примени силе имају НАТО и САД

Кључне речи: балкански конфликти; преговори; Карингтонпов
план; Бенс-Овенов план; став Срба;.

* * *

У регулисању балканског конфликта узимале су учешћа
многобројне међународне организације и институције. Међу
њима водеће место заузима Европска унија (ЕУ)2. Када су на-
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пори ЕУ почели да пропадају, њој су прискочиле у помоћ Ује-
дињене нације (ОУН) формиравши Међународну конференци-
ју за бившу Југославију (ЕУ + ОУН) и пославши мировне сна-
ге у Хрватску, Македонију и Босну и Херцеговину. Већину сво-
јих функција 1995. године ОУН су предале НАТО-у. Организа-
ција за светску безбедност и сарадњу (ОЕБС) је доносила неко-
лико резолуција и докумената о ситуацији у бившој Југослави-
ји, али није могла да постане делотворна снага у разрешењу кри-
зе, на чему је инсистирала нарочито Русија.

Настојања ових организација нису била ефикасна, а резул-
тат њихове бурне делатности било је ширење, продубљивање и
бујање кризе. Рат није успела да заустави ни једна међународна
организација – на Европска унија, која је била близу тога 1992.
г, ни ОУН која је имала шансу 1994. г. а Дејтонски споразум је
резултат притиска силом од стране НАТО-а и активности једне
земље, САД, што је учврстило улогу фактора силе у регулиса-
њу међународних односа.

Размотримо неке најважније етапе преговарачког маратона
с учешћем међународних посредника, обративши посебну па-
жњу на улогу и став Срба у процесу регулисања кризе.

У пролеће 1991. г. ЕУ доноси одлуку да формира такозвану
„тројку“ коју ће чинити бивши, садашњи и будући председава-
јући ЕУ. 28. јуна одлучили су да упуте у Југославију прву „трој-
ку“ у саставу Жак Пост, Ђани де Микелис и Ханс ван ден Брук
(Луксембург, Италија, Холандија), а такође да замрзну сваку
економску помоћ Југославији.

Крајем лета 1991. г. почињу да се формирају специјалне
структуре међународних организација, позване да се баве регу-
лисањем ситуације у Југославији. 27. августа ЕУ доноси одлуку
да се формира Конференција Европске уније за Југославију (од
августа 1992. г. – Међународна конференција за бившу Југосла-
вију (МКБЈ)), која треба да функционише, како се наводило у
документима ОУН, „до постизања коначног решења проблема у
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бившој Југославији“.3 Међународна конференција за бившу Ју-
гославију, – говорио је Бутрос Гали, – јесте квалитативно нови
корак у оквиру ког се уједињују напори ОУН-а и ЕУ, а такође
других међународних организација, као што су, Организација за
европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) и Организација ислам-
ске конференције (ОИК), а са циљем регулисања ситуације која
је довела у опасност међународни мир и безбедност. Представ-
ници ОУН и ЕУ изабрани су за копредседавајуће Руководећег
(Координационог) комитета који је руководио оперативном де-
латношћу. У састав Комитета улазили су такође представници
„тројке“ ЕУ, „тројке“ ОЕБС, пет сталних чланова Савета без-
бедности ОУН, представници ОИК, два представника суседних
држава. Копредседавајући Руководећег комитета су обављали
свакодневне послове заједно са посебно формираним радним и
функционалним групама. Први копредседавајући МКБЈ били су
именовани овако: из ЕУ – лорд Карингтон, бивши министар
иностраних послова Велике Британије и генерални секретар
НАТО, од стране Генералног секретара ОУН – Сајрус Венс,
бивши државни секретар за иностране послове САД.

Карингтонов план

Особеност преговарачког процеса, којим је руководио лорд
Карингтон, била је недоследност у ставу његовог руководства,
честе промене плана, тежња да се постигну резултати по било
коју цену, чак на штету опште стабилности у региону. 4. окто-
бра 1991. г. био је представљен први план регулисања кризе.
Пленарно заседање трајало је кратко, око 20 минута, а било је
прекинуто због потреба за даљим консултацијама. Тог истог да-
на у присуству лорда Карингтона уприличен је сусрет Вељка
Кадијевића, Слободана Милошевића и Фрање Туђмана ради
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усаглашавања почетних ставова. Сви су тежили стварању Саве-
за суверених република, тражили су гаранције за права мањина,
договорили су се о немогућности једностране промене граница.
Осим тога, одлучили су да на следеће заседање позову Србе из
Хрватске. Слободан Милошевић је оценио веома високе резул-
тате преговора и није сумњао да ће издејствовати самоопреде-
љење српских области у Хрватској, међутим у својим прогноза-
ма је погрешио.

Већ 18. октобра став МКБЈ се радикално променио. Учесни-
цима конференције је био разаслан документ у коме се конста-
тује „прекид постојања“ СФРЈ и могућност признања незави-
сних република „које то пожеле“. Истина, у том кратком пери-
оду, споменимо, догодили су се важни догађаји. 9. октобра сво-
ју независност су прогласиле Словенија и Хрватска, а 15. окто-
бра Скупштина БиХ је донела меморандум о сувереној Босни и
Херцеговини.

У новој варијанти план лорда Карингтона је предлагао да се
призна суверенитет и независност бивших република СФРЈ као
нових балканских држава. За Србе у Хрватској се предвиђао по-
себан аутономни статус националне мањине. На самом заседа-
њу лорд Карингтон није дао могућност члановима Председни-
штва СФРЈ да говоре у име Југославије и они су у знак протеста
напустили заседање. С. Милошевић је наступајући у Хагу пово-
дом предложеног плана нагласио противуречности и слабости
документа које је нужно отклонити. Пре свега, подвукао је он,
предложено решење практички „укида Југославију као државу
која непрекидно постоји већ више од 70 година.“ Он је исправ-
но приметио да нико од учесника ове конференције нема пуно-
моћ да прихвата такве одлуке. „Овакву одлуку могу да донесу
само они субјекти који су својевремено створили ову државу.“
С. Милошевић је обратио пажњу на реалне узроке кризе: упра-
во је једнострана сецесија република била узрок оружаних су-
коба, пошто је она угрозила целовитост земље и народа. „Једно-
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ставна легализација оваквог стања не само да би поништила
принципе правног поретка, већ, без сумње, задржала би и глав-
не узроке оружаних сукоба у Југославији.“ 4 Међутим, Мило-
шевића нису слушали.

Без обзира на став Србије, представници свих република,
укључујући и Црну Гору, прихватили су Карингтонов план. А
одлучно „не“ С. Милошевића изазвало је недоумице у руковод-
ству МКБЈ. Међутим, лорд Карингтон је констатовао да став
Србије неће сметати наставку рада конференције.

Као што се сећао В. Кадијевић, у то време министар одбра-
не СФРЈ, представници међународних организација имали су
посебан манир: преговори и сусрети нису посебно припремани,
унапред није назначавана тема заседања и нису давани предло-
зи за претходно промишљање. То је нарочито било карактери-
стично за лорда Карингтона. По генераловом мишљењу то је
био промишљен метод ради наметања своје воље и ради тога да
југословенска страна не би могла свестрано да оцени његове
предлоге.5 Представници међународних организација су увек
долазили с готовим решењем и никада га нису тражили заједно
са српском или југословенском страном. У суштини, они су од
почетка били усмерени на разарање Југославије. Када југосло-
венска страна то није прихватала, или је покушавала да то раз-
мотри, почињале су претње и мере притиска. Као што је запазио
В. Кадијевић, сви представници међународних организација по-
казивали су не само непознавање стања, већ и одсуство жеље да
своја знања продубе.6 Овим се, по његовом мишљењу, истицао
представник Холандије Ханс ван де Брук.
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Од првих корака на конференцији њени учесници су се су-
срели с противречностима страна у договору које није било мо-
гуће превладати током свих следећих месеци. Представници
Словеније су прихватали да говоре само о „добросуседским од-
носима суверених држава“ и о зони слободне трговине, пошто
Југославија за њих више није постојала. Делегација Хрватске је
инсистирала на признању републичких граница и захтевала нео-
дложно напуштање одреда Југословенске народне армије с те-
риторије „независне“ Хрватске, српска делегација је са своје
стране говорила о републичким границама као о администра-
тивним и инсистирала на праву сваког народа на самоопредеље-
ње све до отцепљења, на очувању Југославије као субјекта ме-
ђународног права чак и у смањеном саставу. Представници Ма-
кедоније су се залагали за очување Југославије, а мишљење члано-
ва делегације Босне и Херцеговине је било подељено. Преговори
у Хагу су ушли у ћорсокак. Главним виновником неуспеха прего-
вора сви су сматрали Југославију, која се није сагласила с озако-
њењем фактора распада државе без предходног усаглашавања и
поштовања правних норми од свих страна. Већ тада су се појави-
ли први знаци необјективног односа представника међународних
организација према постојећој централној власти у Федерацији за
разлику од њених субјеката, а такође према Србији и Србима у
Хрватској, тежњи да се убрзају преговори, да се уведу у потребан
ток, не бринући се о последицама таквог става. Неприкривена је
била тежња Запада да учини све да би подржао распад Југослави-
је. Први пут је светска заједница почела да свој став подржава
претњама и строгим мерама деловања.

Кутиљеров план

14. фебруара 1992. г. у Сарајеву је започела Међународна
конференција за Босну и Херцеговину под покровитељством
ЕУ и руководством португалског дипломате Жозе Кутиљера,
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који је разрадио пројекат стварања у БиХ неког облика конфе-
дерације, подељене на националне кантоне. 21. фебруара конфе-
ренција је продужила рад у Лисабону, а 9. марта у Бриселу. Би-
ло је предложено да се кантонизација оствари на основу еко-
номских, географских, историјских и религиозних критеријума.
Ж. Кутиљеро је предлагао да се ослоне на попис из 1981. г. пре-
ма коме су 52 општине БиХ (од њих 37 су имале апсолутну, а
15 посто релативну већину) биле муслиманске, 37 – српске, а
20- хрватске. Међутим, с Кутиљеровим рачунима нису се по-
клапали првобитни захтеви делегација. Хрватска делегација на
челу са М. Бобаном је тражила 32% територије, српска, коју је
предводио Р. Караџић је тражила 70% од целокупне територије
БиХ.

Ипак, 18. марта ставови страна су били усаглашени. Лидери
све три стране, потписавши „Основне принципе уставног реше-
ња БиХ“, договорили су се да ће БиХ остати у постојећим гра-
ницама као јединствена држава с трима конституционалним је-
диницама, оформљеним према националном принципу. Према
овом плану, свега 12-15% становништва остало би ван граница
својих националних кантона. У Бриселу су 30-31. марта „Прин-
ципи“ били допуњени са три нова документа: апелом да се стра-
не уздржавају од акција које би могле угрозити мирне прегово-
ре; о механизму заштите људских права и права националних
мањина; о формирању посебне радне групе према одредбама са-
ставних јединица БиХ. Оформљена је радна група која је треба-
ло да изради карте поделе БиХ, узимајући у обзир критеријуме
вероисповести, културе, транспорта, комуникација и, наравно,
жеља свих трију народа. Р. Караџић је, коментаришући постиг-
нуте договоре, назвао овај дан великим за Босну и Херцегови-
ну. „Сада, ако будемо поштовали то о чему смо се договорили,
можемо рећи да узрока за грађански рат у Босни и Херцегови-
ни нема – подвукао је он. – Остало је само да разграничимо ком-
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петенције међу општим институцијама и органима конституци-
оналних јединица, што је, како нам се чини, много лакше.“7

Изгледало је да је договор о БиХ постигнут. Али, А. Изетбе-
говић је после разговора с америчким амбасадором у Југослави-
ји, В. Цимерманом, променио свој став и одбио да стави свој
потпис на договор, пошто су му обећали целу Босну. „Америка
је испровоцирала овај рат, – сматрао је Караџић. – Ворен Ци-
мерман... то и није скривао. Он сам је рекао да је убедио Изет-
беговића да одбаци лисабонску мапу.“8 Већ 6. априла су земље
ЕУ признале Босну и Херцеговину као јединствену и независну
државу, објашњавајући своју журбу опет жељом да се спрече
сукоби у Босни. Али, све је испало потпуно супротно. Сукоби
између Срба, Муслимана и Хрвата су се ширили несмањеном
жестином, а ЕУ, захтевајући да се прекину сукоби, понављала
је обећања о подршци целовитости БиХ.

Лондонска конференција

Велика Британија је као председавајућа земља ЕУ 25. јула
1992. г. званично објавила о сазиву, крајем августа, нове, шире
међународне конференције о Југославији. На томе је инсистира-
ла пре свега Југославија. Конференција се одржавала 26-27. ав-
густа под председавањем Генералног секретара ОУН Б. Бутрос-
Галија и премијер – министра Велике Британије Џ. Мејџера. У
њој су учествовали представници 30 земаља и међународних
организација, укључујући Албанце са Косова, Мађаре из Војво-
дине и Србе из Хрватске. Присуство у Лондону представника
све три стране у конфликту у БиХ је значило, како се тада чини-
ло, одлучност светске заједнице да се нађе какво-такво прихва-
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тљиво решење. Ово је придавало Лондонској конференцији ве-
лики значај. Светске агенције, сва средства масовних комуника-
ција, саопштавала су да ће Лондонска конференција учинити ре-
алан покушај да регулише кризу на Балкану. Међутим, већ у
процесу припреме конференције испољила се њена антијуго-
словенска настројеност. Постојала је намера да се југословен-
ска политика подвргне оштрој критици и чак донесе одговарају-
ћи документ.

Отварајући конференцију, Џ. Мејџор је предложио да се на
конференцији размотре три документа – Програм деловања и
Изјаве о Србији и Босни.9

Од стране југословенске делегације наступали су председ-
ник Југославије и премијер-министар. Д. Ћосић је у свом насту-
пу био веома конкретан, предложио је свим учесницима кон-
фликта да предузму низ конструктивних мера, међу којима су –
одустајање од употребе силе; приближити „окончање југосло-
венске агоније“ путем дијалога и компромиса; остварити сва
људска права и права националних мањина по највишим стан-
дардима ОЕБС-а; прекинути узајамно уништавање и „етничко
чишћење“ у БиХ, све облике националне, религиозне и грађан-
ске дискриминације. Д. Ћосић је обећао да ће Југославија обу-
ставити све видове војне помоћи БиХ.10 У иступу председника
Југославије су се чули и предлози који су се тицали свих страна
и свих субјеката у конфликту. Они су имали компромисан ка-
рактер. Њихово испуњавање је могло у том периоду да обуста-
ви рат.

О Лондонској конференцији се у средствима масовне кому-
никације говорило много, њој је придаван велики значај, чак су
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објављивани и прихваћени документи. Али, заправо, догађаји
су се развијали драматично – Лондонска конференција, ако се
тако може рећи, уопште се није одржавала и никакви докумен-
ти нису прихватани. Другог дана није било дискусија, расправе
о било каквим документима, пошто је делегација Југославије од-
устала да уђе у салу сазнавши о намери да се разматра текст де-
кларације који осуђује Србију и Црну Гору као агресоре. Да
присиле српску делегацију да се врати у салу заседања и да се
настави рад конференције никоме није успело, зато је уместо
радних расправа трајало веома кратко заседање на ком је Меј-
џор одржао петоминутни завршни говор затворивши конферен-
цију. Међутим, у средствима масовне комуникације ипак су се
појавили закључни документи Лондонске конференције – Про-
грам рада конференције, Изјава о принципима, Изјава о Босни,
Конкретна решења конференције, Закључци о примени текућих
санкција, Програм делатности у вези с хуманитарним задацима
који су израдили копредседавајући конференције и стране у су-
кобу, „Србија и Црна Гора“ (документ копредседавајућих), Ја-
чање поверења и безбедности.11 Према официјелној оцени југо-
словенске делегације, Лондонска конференција је прошла успе-
шно, јер је могло бити и горе: „није прихваћена теза о религио-
зном рату у БиХ“, како је на томе инсистирала муслиманска
страна, „није подржана војна интервенција за разрешење војног
сукоба у Босни и Херцеговини“,12 из документа о Србији и Цр-
ној Гори после редактирања уклоњена су сва места која осуђу-
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ју Југославију, а решење проблема Косова, Војводине и Санџа-
ка (!) гарантовано је у оквирима граница Југославије.13

Међутим, пажљиво изучавање докумената конференције по-
ставља масу питања. Очигледно је да је југословенска делегација
била спремна на компромисе, била је спремна да одустане од по-
литике подршке Србима у БиХ и Хрватској и да пређе на полити-
ку пуне подршке свим иницијативама међународних организаци-
ја. Југославија не само да је била спремна да испуни све услове,
већ је ишла на нове уступке који нису били популарни у земљи.
Међутим, овакав став није добио никакву подршку или макар
охрабрење од МКБЈ. Управо супротно, Србију и Црну Гору су
поново окривили за војну интервенцију у БиХ, санкције су потвр-
ђене и, штавише, предлагано је да се заоштре на Дунаву, Јадрану,
на граници између Југославије и Хрватске, Југославије и БиХ.
Управо је Југославија морала да наговори Србе у БиХ да не зау-
зимају територију силом и реше проблем избеглица. Конферен-
ција је показала да се скидање санкција условљава све новим и
новим захтевима и да није било у вези с резолуцијом 757 СБ
ОУН. Тако су се неочекивано појавили проблеми Косова, Санџа-
ка и Војводине, а такође и да се регулише право националних ма-
њина. Обавезе Муслимана и Хрвата у „прихваћеним“ документи-
ма убачене су у неколико редова и биле су потпуно безличне: ува-
жавати резолуцију ОУН и све међународне договоре, уважавати
непромењивост постојећих граница (за БиХ и Хрватску то уоп-
ште није било актуелно), сагласити се с нормализацијом односа у
Хрватској, са специјалним статусом Срба у Хрватској.14

Генерални секретар ОУН је придавао конференцији огроман
значај, премда је министар иностраних послова Д. Херд све по-
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ставио на своје место – „Лондонска конференција је била игра“,
говорио је он.15

Директна последица Лондонске конференције била је одлука
Генералне Скупштине ОУН No 47/1 и резолуције 777 СБ, у који-
ма се констатује да се чланство у ОУН прекида, а нова држава
СРЈ не може претендовати на аутоматско продужење свог члан-
ства у овој међународној организацији, и треба да поднесе захтев
за пријем у ОУН.16

Дозволићу себи примедбу да Лондонска конференција није
искористила шансу да регулише ситуацију, није уважила напоре
Југославије, није подржала нови курс новог руководства ове зе-
мље, показала је своју необјективност, једностраност гледишта,
помањкање жеље да се сагледа ситуација. Конференција је отво-
рила пут дугим и бесконачним преговорима који нису имали
успеха. После ових примедби потпуно је природан закључак да
руководиоци међународних организација нису тежили регулиса-
њу ситуације, већ испуњењу неког свог сопственог плана чије
контуре су постајале све одређеније са сваком годином кризе.

Руководство Југославије на челу с Д. Ћосићем и М. Панићем,
по повратку с конференције, није могло да предложи земљи ника-
кве конкретне резултате у вези са скидањем или слабљењем санк-
ција као замену за политику уступака и компромиса, због чега је
било подвргнуто озбиљној критици код куће.

Венс – Овенов план

Лондонска конференција je положила темеље преговарач-
ком процесу који је већ повезан са Женевом. Била је разрађена
платформа и преговарачки механизам, оформљено је шест рад-
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них група – за Босну, за хуманитарна питања, за питања нацио-
налних мањина, питања суксцесије, за економске односе, за пи-
тања поверења и безбедности.

Лорд Карингтон и Ж. Кутиљеро су после Лондонске конфе-
ренције поднели оставке. Европска унија је предложила Сајру-
су Венсу, који је већ радио као посредник ОУН, и лорду Дејви-
ду Овену да постану представници ове организације за регули-
сање кризе. Избор на ову дужност лорда Овена везан је, као што
је сам сматрао, с његовим наступом 30. јуна 1992. г. у једној од
радио емисија „Би-Би-Си“-а, где је он тражио од Запада да бом-
бардује босанске Србе за њихова зверства према муслимани-
ма.17 Лорд Овен је допутовао на Балкан у септембру 1992. г,
тврдо убеђен у искључиву кривицу Срба и потребу да се казне.
После сусрета с лидерима свих страна, постигнут је договор да
преговори почну 18. септембра, али 13. септембра А. Изетбего-
вић је упутио писмо у Женеву с одбијањем преговора пошто се
„агресија на његову земљу продужава“. Осим тога, њему је би-
ло непријатно што би се за истим преговарачким столом с му-
слиманском делегацијом, која представља међународно призна-
ту државу, налазили и „српски агресори“. Њега су наговарали,
али је он своје учешће стално држао под знаком питања. Д. Овен
је приметио да се проблем, да ли ће А. Изетбеговић доћи или не,
сувише често појављивао.18

Сама по себи, ситуација је била практично бесперспективна
– или је и даље требало „израђивати“ јединствену Босну, или да-
ти право на формирање својих држава и Србима и Хрватима.
Већ тада су чланови МКБЈ схватали да Изетбеговић контроли-
ше свега 1% територије, премда је званични лидер целе земље.
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У исто време Хрвати контролишу знатно више територија, за-
хваљујући подршци хрватских власти и учешћу хрватске војске.
Већ тада је било јасно да колективно руководство земље – Пред-
седништво БиХ, изабрано 1990. г. – не само да не одражава ин-
тересе различитих народа Босне, већ и не функционише, да је
власт прешла у руке мање групе муслиманских министара ода-
них А. Изетбеговићу.

Пре почетка преговора председник Југославије је стално
правио уступке, искрено верујући да је на преговорима могуће
постићи озбиљне резултате. 30. септембра Д. Ћосић и Ф. Туђ-
ман су потписали у Женеви заједничку Декларацију према којој
Армија Југославије напушта Превлаку 20. октобра, полуострво
се демилитаризује и даје под контролу „плавих шлемова“. Оба
председника су у Декларацији осудили чињенице етничког чи-
шћења и обавезала се да допринесу превладавању ових проце-
са. У октобру 1992. г. руководство Југославије је у потпуности
одобрило предлоге копредседавајућих конференције за миров-
ни процес у БиХ. Међутим, као што примећује лорд Овен, Са-
вет безбедности је остао глув за све заслуге Југославије у пре-
говарачком процесу и „није могао да предложи дипломатску
шаргарепу која би била такође корисна као и штап санкција.“19

Југославија је испунила преузете обавезе о повлачењу армије с
територије Цавтата и демилитаризације Превлаке, међутим Ар-
мија Хрватске се није журила да то исто учини – отварала је ва-
тру на војску у Црној Гори, ојачала је 16 бригада, војно делова-
ње у Источној Херцеговини и на правцима Мостар– Невесиње
и Дубровник–Требиње, о чему је Д. Ћосић саопштавао у писму
Б. Бутрос–Галију.20 Од 19. септембра до 14. октобра било је
одржано 25 сусрета с представницима зараћених страна. Прет-
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ходно су усаглашени основни документи који ће бити потписа-
ни у Женеви – договори о прекиду рата (непријатељстава), о бу-
дућем државном устројству БиХ, и о мапама.

У новембру 1992. г. Република Српска је разрадила своје
предлоге за уређење Босне и Херцеговине, према којима БиХ
треба да постане савез трију слободно уједињених држава које
имају заједнички економски простор.

После четири месеца консултација лидери све три босанске
стране састали су се за једним преговарачким столом почетком
јануара 1993. г. У Женеву су допутовали А. Изетбеговић, Р. Ка-
раџић, М. Бобан, председници Д. Ћосић и Ф. Туђман, копредсе-
давајући преговарачког процеса С. Венс (ОУН) и Д. Овен (ЕУ),
а такође командант снага УНПРОФОР-а Сатиш Намбијар.
Многи посматрачи су за преговарачки процес који је почео у су-
боту 2. јануара везивали велике наде. Као резултат дуготрајних
разматрања, копредседавајући су дошли до закључка да услед
високог степена „измешаности“ становништва у Босни и Хер-
цеговини „није реално да се формирају три територијално раз-
двојене државе.“ А варијанта формирања централизоване држа-
ве није била прихватљива за две етничке групе у БиХ, „пошто
она неће штитити њихове интересе после престанка крвавог
грађанског рата који је данас разбио земљу.“21 Копредседавају-
ћи су сматрали да је једино животно и поуздано решење, које не
би признавало резултате већ спроведеног „етничког чишћења“,
било формирање децентрализоване државе у „којој ће се многе
од њених основних функција остваривати од стране низа ауто-
номних провинција.“22

С. Венс и Д. Овен су представили странама у конфликту, као
што је приметио у свом излагању Генерални секретар ОУН,

47СТАВ СРБА ПРЕМА МИРОВНИМ ПЛАНОВИМА ИЗ ПРВЕ ПОЛОВИНЕ... 

21 Документ ОУН, S/24795, стр. 14.
22 Исто.



„обухватан пакет који, по њиховом мишљењу, води успоста-
вљању правичног и стабилног мира у Босни и Херцеговини.“
Сагласно предложеним Уставним принципима, БиХ се дели на
десет провинција – три српске, три муслиманске, две хрватске и
једну са мешаним хрватско-муслиманским становништвом –
Сарајево је требало да буде слободна зона. БиХ се замишљала
као „децентрализована држава у којој се велики део управљач-
ких функција остварује од стране њених провинција. Провинци-
је немају међународни правни субјективитет и не могу склапа-
ти споразуме с иностраним државама и међународним органи-
зацијама.“23 Замишљено је да се провинције повезују безбедним
„плавим путевима.“ Делегатима су такође представљене мапе
поделе БиХ. Србима се давало 42,3 %. Муслимани су сматрали
да су у поређењу с Кутиљеровим планом они изгубили део те-
риторије у Херцеговини (Столац, Коњиц, Мостар, Јабланица), а
такође део Приједора, Санског моста и Фоче.24 Срби су такође
губили велики део територије којом су већ владали: ван грани-
ца српских кантона требало је да остане готово 400 хиљада пра-
вославног становништва, и обрнуто, у српским би живело око
200 хиљада муслимана и 70 хиљада Хрвата.25

До 5. јануара компромис није постигнут. Муслимани су тра-
жили да им се да Брчко и одбијали су да Србима дају коридор
на северу ширине 20 км, Хрвати и Срби нису могли да усагласе
неке границе, а нико од њих – статус провинција. Срби су инси-
стирали на већој самосталности провинција, њих није задовоља-
вао термин „децентрализована“ држава. Пакет договора о др-
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жавном уређењу, по Караџићевом мишљењу, није дозвољавао
да се формира српска држава, т. ј. држава у држави.

Покушавано је да се убеде Србе, али је Караџић упорно го-
ворио „не“, предлагао је да се план сматра само основом за пре-
говоре. Хрвати су у целости били задовољни предложеном ва-
ријантом и били су спремни да потпишу све документе и мапу.
Тада су се први пут појавила несагласност између хрватске и
муслиманске делегације. Прва рунда преговора завршавала се
без резултата.

Тада је, као и увек, почео притисак на српску страну: НАТО
разрађује план војног учешћа, Американци спомињу Србима
операцију „Бура у пустињи“. Муслиманске земље су се залага-
ле за кажњавање српске стране, војно мешање, скидање ембар-
га на доставу оружја. Енглеска је запретила да ће у случају неу-
спеха преговора извести своје јединице из БиХ. Србима су при-
претили јачањем санкција. Савет министра ЕУ је упутио Срби-
ма ултиматум, претећи тоталном изолацијом. Није се могла га-
јити нада ни у Русију: А. Козирев је изјавио да Русија неће ис-
користити право вета на предлог о војној интервенцији у БиХ.26

Међутим, без обзира на све претње и упозорења, Скупштина
РС се није сагласила с предложеним планом.

Одбацујући непосредно и готово безусловно потписивање
целог пакета Венс-Овеновог плана, Срби су предложили своју
довољно еластичну варијанту регулисања стања. Њена суштина
се састојала у томе да су они били спремни да потпишу мапу о
80% територија које је план превиђао. Осталих 20% спорних те-
риторија они су предложили да се ставе под контролу снага
ОУН и да се почну директни преговори с хрватским и мусли-
манским општинама о њиховом разграничењу. По речима Р. Ка-
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раџића, „немогуће је да међународна заједница пође на распи-
ривање рата само због 20% територија које су веома важне за
нас.“27 Уставни принципи које су предлагали Срби, представља-
ли су Босну као државу у којој се већина државних функција
остварује у провинцијама.28

С. Милошевић, М. Булатовић и Д. Ћосић који су допутовали
на преговоре почели су да наговарају Р. Караџића и Р. Младића да
прихвате предложени план. „Кроз неколико часова после заврше-
ног пленарног заседања господин Караџић је дао изјаву да је до-
нео одлуку да се сагласи са предложеним уставним принципима
под условом да Скупштина РС потврди овакву сагласност у року
од седам дана,“ – рекао је у свом извештају Б. Бутрос-Гали.29

Од 23. до 30. јануара одржана је трећа рунда преговора у
Женеви. Крајем јануара Мате Бобан је био спреман да потпише
три документа (уставно уређење, договор о прекиду ватре, ма-
пе), Р. Караџић – два (осим мапа), А. Изетбеговић је одбио да
потпише сва три документа. Ситуација у преговарачком проце-
су се усложњавала тиме што се у јануару 1993. г. у САД проме-
нила администрација. Већ после неколико дана после полагања
заклетве од стране Клинтона, Д. Овен је сазнао да председник
не намерава да подржи мировни план МКБЈ. Овакав
став Америке, који је Д. Овен назвао провокацијом, извршио је
утицај на представнике Муслимана и Хрвата. Клинтонова адми-
нистрација је официјелно подржавала преговарачки процес, а
сам план је критиковала на све начине сматрајући да он легали-
зује етничко чишћење, захтевала је да се агресор казни и да се
са њим не седа за преговарачки сто.
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Пошто је међу западним политичарима и даље била на сна-
зи теза о нужности притиска на Београд, ако се желе постићи
утицаји Срба у БиХ, онда се притисак на С. Милошевића у том
периоду појачао. Београду су претили појачавањем санкција, а
Србима у Босни – скидањем ембарга на доставу оружја Мусли-
манима, забраном коришћења ваздушних линија за снабдевање
српских рејона, бомбардовањем српских положаја.30

Претње су се оствариле с прихватањем резолуције 816 о за-
брани летова над БиХ. Представник Русије Ј. Воронцев је исту-
пио у СБ с говором у ком је покушавао да докаже да ће појача-
вање санкција озбиљно угрозити народ Југославије и одразити
се на суседне балканске државе. Ипак, 18. априла је прихваћена
резолуција 820 СБ о појачавању санкција против СРЈ почев од
26. априла, уколико Р. Караџић не потпише мировни план. Р.
Караџић је са своје стране припретио да ће напустити прегово-
ре. 25. априла у Београду су сви узалуд убеђивали Караџића –
и С. Милошевић, и М. Булатовић и Д. Ћосић. Резолуција 820 је
26. априла аутоматски ступила на снагу.

1. маја Конференција је ипак настављена у Атини. В. Чур-
кин, Мицотакис и С. Милошевић су се сву ноћ расправљали с Р.
Караџићем. Под великим притиском Р. Караџић је потписао
план Венс-Овена, поново поставивши услов да 5. маја Скупшти-
на РС одобри његову одлуку – Мицотакис је одлучио да пође за-
једно са С. Милошевићем на Пале да би убедио српску Скуп-
штину да ратификује план. За С. Венса преговори у Атини су
били закључна фаза његове каријере. Он је одлазио у пензију, а
место њега започео је рад Торвалд Столтенберг.31

Тог истог дана, када су се у Атини скупили представници не-
пријатељских страна, председник В. Клинтон је сазвао у Ва-
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шингтону своје саветнике за Босну. Била је донета одлука да се
на Србе изврши притисак, али не ради тога да они прихвате план
Венса-Овена. Американци су пре били заинтересовани да пре-
говори пропадну. Јер, према Кристоферовим речима, Америка
размишља „о другим мерама“ у Европи: принуди да се прекине
с пуцањем, ваздушним ударима по српским положајима и ски-
дању ембарга на доставу оружја у Босну.32

Скупштина РС која је заседала 5. маја на Палама била је за-
иста драматична. У госте Србима су допутовали С. Милошевић,
Д. Ћосић, Мицотакис, да би утицали на српске делегате. Као ре-
зултат, Скупштина је била непопустљива, прогласила је Караџи-
ћев потпис на договору неважећим, обратила се за подршку на-
роду, позвавши га 15-16. маја на референдум. Према званичним
подацима на референдум је изашло 92% становништва српског
дела Босне, од њих се 96% изјаснило против Венс-Овеновог ми-
ровног плана.33

Догађаји који су следили у преговорачком процесу показују
одсуство жеље код међународних посредника да се објективно
приђе догађајима на Балкану и оконча мирно регулисање стања.
Током лета 1993. г. Срби и Хрвати у БиХ су предложили свој
план за решење ситуације, но, А. Изетбеговић је блокирао ми-
ровни процес.

Средином августа се чинило да мир на Балкану није далеко.
Женевски преговарачки процес који је почео у јуну ближио се
повољном крају. Потписивање мировног плана у Босни и Хер-
цеговини пружало је становништву ове многострадалне репу-
блике наду у живот. За Србију и Црну Гору потписивање дого-
вора је означавало укидање санкција чија је ефикасност већ та-
да довођена у сумњу од многих земаља.

52 Јелена Гускова

32 Овен Д. – Балканска одисеја..., стр. 186-187.
33 Ковачевић С. Дајић П. Хронологија југословенске кризе.., стр. 194.



Али у то време, 19. августа, званични представник Пентаго-
на је изјавио да команда НАТО-а и снаге ОУН завршавају све
припреме и да могу у најкраће време нанети ударе из ваздуха по
снагама босанских Срба ако то буде потребно.34 Данас је већ ја-
сно да се процес активирања НАТО-а одвијао самостално и ни-
је ниуком случају био повезан с преговорима. Штавише, у одре-
ђеном смислу преговоре су контролисали и њима управљали
они који су требало да утврде нову улогу НАТО-а у Европи.
Већ тада је противник био изабран, а авиони су слати у бој. На-
товци нису скривали да су спремни да нанесу ударе по српским
положајима. Зато се увек радило на томе да преговори зађу у
ћорсокак. Само се чекао повод да се Срби за то окриве. Када су
се кривима испостављали Муслимани, у том тренутку су то из-
бегавали и настављали да окривљују Србе.

На основу већ разрађених докумената копредседавајући су
20. августа дали на разматрање ЕУ, ОУН (договор је био подр-
жан резолуцијом 859 СБ ОУН), а такође свим трима странама,
материјале од десет докумената и мапе. Делегације су отпутова-
ле да се „посаветују с парламентима“, да би се поново среле 31.
августа.35 Парламенти свих трију претпостављених нових енти-
тета заседали су истог дана – 28. августа. Скупштина РС је по-
држала споразум и план мирног решења већ на првом заседању.
Истог дана Хрвати из БиХ су прогласили стварање Републике
Херцег–Босне и прихватили су пакет споразума свега с једним
гласом против. На заседању муслиманског парламента мини-
стар иностраних послова Х. Силајџић је назвао женевски пакет
„ултиматумом и диктатом“36, а парламент је дошао до закључка
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да предложени план „не може бити прихваћен у његовом сада-
шњем облику, али може послужити као основа за продужетак
преговарачког процеса.“37

Пропаст женевских преговора услед кривице муслимана
оживела је дискусије о могућим ваздушним ударима НАТО-а,
али не по муслиманским, већ по српским положајима. То су из-
јавили и председник САД и Генерални секретар Северноатлант-
ског блока. Став САД је изазвао отворену недоумицу. Чудно су
звучале претње Србима који су прихватили план, и охрабрење
непопустљивости Муслимана који су овој план одбацили. Прет-
ње Вашингтона и одлука бриселског крила Савета НАТО-а не-
гативно су утицали на атмосферу преговарачког процеса.38

Преговори у Дејтону у бази војно-ваздухопловних снага
САД у држави Охајо су се одржавали од 1. до 21. новембра
1995. г. Они су се заснивали на Усаглашеним основним принци-
пима од 8. септембра 1995. г., на Следећим усаглашеним основ-
ним принципима од 26. септембра 1955. г. Споразуму о преки-
ду ватре од 14 септембра и 5. октобра 1995. Не задржавајући се
на садржају самог споразума, обратићемо пажњу само на став
српске делегације.

Према договору с председником Р. Караџићем, делегација
РС требало је да прихвата одлуке после разматрања с експерти-
ма и консултација с председником. Али, пракса је била таква да
је сва документа добивала делегација Југославије, која их је по-
том прослеђивала представницима РС. „Захваљујући тако орга-
низованом раду знатно се отежавала делатност делегације РС,
пошто је југословенска делегација често каснила с предајом до-
кумената“, – наводило се у извештају делегације РС.39 Осим то-
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га, већ 4. новембра су се знатно погоршали односи делегације
РС с делегацијом СРЈ. Последња је престала да обавештава Ср-
бе из Босне о својим сусретима и преговорима, а представници
Америке су почели да контактирају искључиво са С. Милоше-
вићем. „У пракси је већ на самом почетку појам јединствене де-
легације постао фарса“, – сматрали су чланови делегације РС.40

К. Билт пише да С. Милошевић уопште није саопштавао деле-
гацији РС о одлукама које је прихватао и документима које је
потписивао. Он је намеравао тек касније да обавести делегаци-
ју РС о оним деловима договора, према којима ће у Босну ући
војска НАТО-а. С. Милошевић је дао српску Грбавицу Мусли-
манима, самим тим што је потписао да је у целини Сарајево пре-
стоница Муслиманско-хрватске федерације.41 Због тога Срби
из Босне нису били задовољни резултатима Дејтона.

Делегација РС је одбила да потпише низ докумената, није
присуствовала ни на завршној церемонији. Уместо њих то је
учинио С. Милошевић. Као што су приметиле „Московские но-
вости“, он лично је морао да преузме на себе „тежак терет по-
литичког супер-оптимизма Караџића, војничке самоуверености
Младића, прозападног подрепаштва Козирјева и извртљиве не-
доследности Јељцина.“42 Запад фактички није оставио Милоше-
вићу избора, пошто је имао озбиљан резервоар притиска – об-
нављање санкција против Југославије. Међутим, учесници деле-
гације су сматрали да је он могао боље да заступа интересе Ср-
ба и не прави уступке тамо где то од њега није тражено.
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Оцена Дејтона и његових резултата је различита – од потпу-
но позитивне, као преломног историјског догађаја који је донео
мир на Балкану, до негативне, пошто је почела окупација Босне
и Херцеговине од снага НАТО-а. Србима се чинило да су Му-
слимани у Дејтону имали предност. Према мишљењу Срба, ре-
зултати преговора су „показали потпуну дискриминацију права
Републике Српске... Методи рада нису нам дозволили да одбра-
нимо макар минимум наших захтева.“43 Муслиманска страна
такође није била задовољна исходима Дејтона. Министар ино-
страних послова БиХ, М. Шаћирбеговић, сматра да је грешка
Дејтона била концепција власти која је изграђена на етничком
принципу, што је, по његовом мишљењу, у суштини недемокра-
тично. Он је сматрао да је господину Холбруку било важно да
постигне позитивне резултате за америчку администрацију и за
себе лично, пошто је амбициозан „а уопште не ради Босне и
Херцеговине“.44 Хрватска страна није добила статус „Ентите-
та“ и зато није могла да буде задовољна резултатима мировног
споразума.

Дејтонски споразум је евидентно противречан документ.
Анализа текста докумената допушта да се изведе закључак да се
у БиХ пре подразумевало стварање јединствене државе, него
конфедерације, премда је успостављање линија разграничења
међу Ентитетима од самог почетка наводило да се поверује да
Срби могу имати своју државу. 

С руског превео: Мирослав Ивановић
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THE ATTITUDE OF SERBS TO PEACEMAKING
PLANS IN THE NINTIES

A number of organizations and institutions during five years take a
part in regulating Balkans conflict, between them: EU, UN, OSCE, etc. The
author analyzes basic stages in the process of negotiations, especially the
Carrington’s plan, Vance-Owen peace plan, conferences in London and
Dayton. The author focused special attention on the attitude of Serbs in
these negotiations. The conclusion is that the representatives of the nego-
tiation institutions did not were objective and were biased to the detriment
of Serbs? interests. Results of Balkans crisis were strengthens of the power
in regulation of conflicts, and leading role at applying a force have NATO
and USA. 
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Елена Гуськова1

ПОЗИЦИЯ СЕРБОВ ПО ПЛАНАМ
УРЕГУЛИРОВАНИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ

90-Х ГГ. ХХ В.

В урегулировании балканского конфликта принимали участие
многочисленные международные организации и институты.
Среди них пальма первенства принадлежит ЕС. Когда усилия ЕС
стали пробуксовывать, ему на подмогу пришла ООН, создав
Международную конференцию по бывшей Югославии
(ЕС+ООН), послав миротворческие силы в Хорватию,
Македонию, Боснию и Герцеговину. В свою очередь
большинство своих функций в 1995 г. ООН передала НАТО.
СБСЕ (ОБСЕ) принимал несколько резолюций и документов по
ситуации в бывшей Югославии, но так и не смог стать
действенной силой в разрешении кризиса, на чём настаивала, в
частности, Россия.

Усилия этих организаций были малоэффективными, итогом
их бурной деятельности явилось разрастание, углубление и
расширение кризиса. Войну не смогла остановить ни одна
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международная организация — ни Европейский союз, который
был очень к этому близок в 1992 г., ни ООН, имевшая шансы в
1994 г. А Дейтонское соглашение — результат силового давления
НАТО и активности одной страны, США, закрепило возрастание
роли фактора силы в урегулировании международных отношений.

Рассмотрим некоторые вехи переговорного марафона с
участием международных посредников,  обратив особое внимание
на роль и позицию сербов  в процессе урегулирования кризиса. 

Весной 1991 г. ЕС принимает решение создать так
называемую «тройку», которую должны составлять бывший,
настоящий и будущий председательствующие ЕС. 28 июня было
решено направить в Югославию первую «тройку» в составе Жака
Поса, Джани де Микелиса и Ханса ван ден Брука (Люксембург,
Италия, Нидерланды), а также заморозить всякую экономическую
помощь Югославии.

В конце лета 1991 г. начинают формироваться специальные
структуры международных организаций, призванные заниматься
урегулированием ситуации в Югославии. 27 августа ЕС приняло
решение создать Конференцию Европейского сообщества по
Югославии (с августа 1992 г. –  Международная конференция по
бывшей Югославии (МКБЮ), которая должна функционировать,
как отмечалось в документах ООН, «до достижения
окончательного урегулирования проблемы бывшей Югославии»2.
«Международная конференция по бывшей Югославии, – отмечал
Б. Бутрос-Гали, – является качественно новым мероприятием, в
рамках которого объединяются усилия Организации
Объединенных Наций и Европейского сообщества (ЕС), а также
других международных организаций, таких, как Совещание по
безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) и Организация
Исламская конференция (ОИК), в целях урегулирования
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ситуации, ставящей под угрозу международный мир и
безопасность. Представители ООН и ЕС назначались
сопредседателями Руководящего (Координационного) комитета,
который руководил оперативной деятельностью. В состав
Комитета входили также представители «тройки» ЕС, «тройки»
СБСЕ, пять постоянных членов Совета безопасности ООН,
представитель от ОИК, два представителя от соседних государств.
Сопредседатели Руководящего комитета осуществляли
ежедневную работу совместно со специально создаваемыми
рабочими и целевыми группами. Первыми сопредседателями
МКБЮ были назначены: от ЕС — лорд Каррингтон, бывший
министр иностранных дел Великобритании и генеральный
секретарь НАТО, от Генерального секретаря ООН –  Сайрус
Вэнс, бывший госсекретарь по иностранным делам США. 

План Каррингтона

Особенностью переговорного процесса, который возглавлял
лорд Каррингтон, была непоследовательность в позиции его
руководства, частое изменение положений плана, стремление
добиться результатов любой ценой, даже в ущерб общей
стабильности в регионе. 4 октября 1991 г. был обсужден первый
план урегулирования кризиса. Пленарное заседание длилось
недолго, около 20 минут, и было прервано из-за необходимости
дальнейших консультаций. В тот же день в присутствии лорда
Каррингтона состоялась встреча Велько Кадиевича, Слободана
Милошевича и Франё Туджмана для согласования
первоначальных позиций. Все склонялись к созданию Союза
суверенных республик, требовали гарантий прав национальных
меньшинств, договорились о невозможности одностороннего
изменения границ. Кроме того, было решено позвать на
следующее заседание представителей сербов в Хорватии. С.
Милошевич оценивал очень высоко результаты переговоров и не
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сомневался, что удастся добиться самоопределения сербских
областей в Хорватии, однако в своих прогнозах ошибся.

Уже к 18 октября позиция МКБЮ резко меняется.
Участникам конференции был разослан проект документа, в
котором констатировалось «прекращение существования»
СФРЮ и возможность признания независимости республик,
«которые этого пожелают». Правда, в этот краткий период,
напомним, произошли важные события. 8 октября объявили о
своей независимости Словения и Хорватия, а 15 октября
Скупщина БиГ приняла Меморандум о суверенной Боснии и
Герцеговине. В разговоре с лордом Каррингтоном  

В новом варианте плана лорд Каррингтон предлагал признать
суверенитет и независимость бывших республик СФРЮ как
новых балканских государств. Для сербов в Хорватии
предусматривался специальный автономный статус
национального меньшинства. На самом заседании лорд
Каррингтон не дал возможности членам Президиума СФРЮ
говорить от имени Югославии, и им пришлось в знак протеста
покинуть заседание. С. Милошевич, выступая в Гааге по поводу
предложенного плана, отметил противоречия и слабости
документа, которые необходимо отклонить. Прежде всего,
подчеркнул он, предложенные решения фактически «упраздняют
Югославию как государство, которое непрерывно существует
уже свыше 70 лет». Он справедливо заметил, что никто из
участников этой конференции не имеет полномочий принимать
такие решения. «Такое решение могут принять только те
субъекты, которые в свое время создали это государство».
С.Милошевич обратил внимание на реальные причины кризиса:
именно односторонняя сецессия республик явилась причиной
вооруженных столкновений, поскольку она поставила под угрозу
целостность страны и народов. Простая легализация такого
положения не только бы попрала принципы правового порядка,
но, без сомнения, сохранила бы и главные причины вооруженных
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столкновений в Югославии»3. Однако С. Милошевич не был
услышан. 

Несмотря на позицию Сербии, представители всех республик,
включая Черногорию, приняли план Каррингтона. А решительное
«нет» С. Милошевича вызвало недоумение у руководства
МКБЮ. Однако лорд Каррингтон констатировал, что позиция
Сербии не помешает продолжить работу конференции.

Как вспоминал В.Кадиевич, в то время министр обороны
СФРЮ, представители международных организаций имели одну
особенность: переговоры и встречи специально не готовились,
заранее не называлась тема совещания и не давались предложения
для предварительного осмысления. Особенно это было
характерно для лорда Каррингтона. По мнению генерала, это был
продуманный приём для навязывания своей воли и для того, чтобы
югославская сторона не могла всесторонне оценить его
предложения4. Представители международных организаций
всегда приезжали с готовым решением, и никогда не искали его
совместно с сербской или югославской стороной. По сути своей
они изначально были направлены на развал Югославии. Когда
югославская сторона их не принимала или пыталась обсудить, то
начинались угрозы и меры давления. Как отмечает В.Кадиевич,
все представители международных организаций показывали не
только незнание ситуации, но и нежелание свои знания углубить5.
Этим, по его мнению, отличался представитель Голландии Ханс
ван ден Брук.  

С первых шагов конференции ее участники столкнулись с
противоречиями договаривающихся сторон, преодолеть которые
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оказалось невозможным в течение всех последующих месяцев.
Представители Словении соглашались говорить только о
«добрососедских отношениях суверенных государств» и о зоне
свободной торговли, поскольку Югославия для них больше не
существовала. Делегация Хорватии настаивала на признании
республиканских границ и требовала немедленного вывода
подразделений Югославской народной армии с территории
«независимой» Хорватии, Сербская делегация в свою очередь
говорила о республиканских границах как об административных и
настаивала на праве каждого народа на самоопределение вплоть
до отделения, на сохранении Югославии как субъекта
международного права даже в уменьшенном составе.
Представители Македонии выступали за сохранение Югославии,
а мнения членов делегации Боснии и Герцеговины разделились.
Переговоры в Гааге зашли в тупик. Но главным виновником
неудачи переговоров все считали Югославию , которая не
соглашалась с узаконением факта распада государства без
предварительного согласования и соблюдения всеми сторонами
правовых норм. Уже тогда появились первые признаки
необъективного отношения представителей международных
организаций к существующей центральной власти в Федерации в
отличие от ее субъектов, а также к Сербии и сербам в Хорватии,
стремление ускорить переговоры, ввести их в нужное русло, не
заботясь о последствиях такой позиции. Более откровенным стало
стремление Запада сделать все, чтобы поддержать распад
Югославии. Впервые мировое сообщество свою позицию стало
подкреплять угрозами и строгими мерами воздействия.  

План Кутильеро

14 февраля 1992 г. в Сараеве открылась Международная
конференция по Боснии и Герцеговине под покровительством ЕС
и руководством португальского дипломата Жозе Кутильеро,
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который разработал проект создания в БиГ некоего вида
конфедерации, разделённой на национальные кантоны. 21
февраля конференция продолжила свою работу в Лиссабоне, 9
марта — в Брюсселе. Кантонизацию предполагалось осуществить
на основе экономических, географических, исторических и
религиозных критериев. Ж.Кутильеро предлагал опираться на
перепись 1981 г., согласно которой 52 общины БиГ (из них 37
имели абсолютное, а 15 относительное большинство) были
мусульманскими, 37 — сербскими, а 20 — хорватскими. Однако с
расчётами Ж. Кутильеро не совпадали первоначальные
требования делегаций. Хорватская делегация во главе с М.
Бобаном просила 32% территории, сербская, которую возглавлял
Р.Караджич, 70% всей территории БиГ. 

Однако к 18 марта позиции сторон были согласованы. Лидеры
всех трех сторон, подписав «Основные принципы
конституционного решения БиГ», договорились, что БиГ
останется в существующих границах как единое государство с
тремя конституционными единицами, созданными по
национальному признаку. Согласно этому плану, всего 12–15%
населения осталось бы вне границ своих национальных кантонов.
30–31 марта в Брюсселе «Принципы» были дополнены тремя
новыми документами: обращением воздержаться от акций,
которые могли бы угрожать мирным договоренностям; о
механизме защиты прав человека и национальных меньшинств; о
формировании специальной рабочей группы по определению
составных единиц БиГ. Была создана рабочая группа, которая
должна разработать карты разделения БиГ, учитывая критерии
вероисповедания, культуры, транспорта, коммуникации и,
конечно, желание всех трёх народов. Р.Караджич, комментируя
достигнутые договоренности, назвал этот день для Боснии и
Герцеговины великим. «Сейчас, если будем уважать то, о чём мы
договорились, то можем сказать, что причин для гражданской
войны в Боснии и Герцеговине нет, – подчеркнул он. — Осталось
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только разграничить компетенции между общими институтами и
органами конституционных единиц, что, как нам кажется, намного
легче»6. 

Казалось, что соглашение по БиГ достигнуто. Но
А.Изетбегович после разговоров с американским послом в
Югославии У.Циммерманом изменил свою позицию и отказался
от своей подписи под соглашением, т.к. ему пообещали целую
Боснию. «Америка спровоцировала эту войну, — считал
Р.Караджич.— Уоррен Циммерман... и не скрывал этого. Он
сказал, что сам убедил Изетбеговича отказаться от лиссабонской
карты»7. Уже  6 апреля страны ЕС признали Боснию и
Герцеговину как единое независимое государство, объясняя свою
торопливость опять же желанием предотвратить столкновения в
Боснии. Но все получилось как раз наоборот. Столкновения
между сербами, мусульманами и хорватами возрастали с
неослабевающей силой, а ЕС, требуя прекратить столкновения,
повторяло заверения о поддержке целостности БиГ. 

Лондонская конференция.

Великобритания как председательствующая страна в ЕС 25
июля 1992 г. официально объявила о созыве в конце августа
новой, более широкой международной конференции по
Югославии. На этом настаивала, прежде всего, Югославия.
Конференция проходила 26 —27 августа под председательством
Генерального секретаря ООН Б. Бутроса-Гали и премьер-
министра Великобритании Дж. Мейджора. В ней приняли участие
представители 30 стран и международных организаций, включая
албанцев из Косова, венгров из Воеводины и сербов из Хорватии.
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Присутствие в Лондоне представителей всех трех сторон
конфликта в БиГ означало, как тогда казалось, решимость
мирового сообщества найти какое-либо приемлемое решение. Это
придавало Лондонской конференции большую значимость.
Мировые агентства, все средства массовой информации
сообщали, что Лондонская конференция сделает реальную
попытку урегулировать кризис на Балканах. Однако уже в
процессе подготовки конференции проявилась её
антиюгославская направленность. Предполагалось подвергнуть
политику Югославии резкой критике и даже принять
соответствующий документ. 

Открывая конференцию, Дж. Мейджор предложил обсудить
на конференции три документа — Программу действий и
Заявления о Сербии и Боснии8.  

От югославской делегации выступали президент Югославии и
премьер-министр. Д. Чосич в своем выступлении был
исключительно конкретен, предложил всем участникам конфликта
предпринять ряд конструктивных мер, среди которых —
отказаться от употребления силы; приблизить «окончание
югославской агонии» путем диалога и компромисса; осуществить
все права человека и национальных меньшинств по самому
высокому стандарту ОБСЕ; прекратить взаимное уничтожение и
«этнические чистки» в БиГ, все виды национальной, религиозной
и гражданской дискриминации. Д.Чосич обещал, что Югославия
остановит все виды военной помощи БиГ9. В выступлении
президента Югославии прозвучали предложения, которые
касались всех сторон и всех субъектов конфликта. Они носили
компромиссный характер. Их выполнение могло бы в тот период
остановить войну.
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О Лондонской конференции в СМИ говорили много, ей
придавалось большое значение, даже публиковались принятые
документы. Но на самом деле события развивались драматично,
Лондонская конференция, если так можно сказать, вообще не
состоялась, и никакие документы не принимались. Во второй день
не было дискуссии, обсуждения каких-либо документов, т.к.
делегация Югославии отказалась войти в зал, узнав, что
собираются обсуждать текст декларации, осуждающий Сербию и
Черногорию как агрессоров. Заставить сербскую делегацию
вернуться в зал заседаний и продолжить работу конференции не
удалось никому, поэтому вместо рабочих обсуждений было очень
короткое заседание, на котором Мейджор сказал пятиминутную
заключительную речь, закрыв конференцию. Однако в СМИ всё
же появились итоговые документы Лондонской конференции –
Программа работы конференции, Заявление о принципах,
Заявление о Боснии, Конкретные решения конференции,
Заключение о применении существующих санкций, Программа
деятельности в связи с гуманитарными задачами, выработанная
сопредседателями конференции и сторонами столкновения,
«Сербия и Черногория» (документ сопредседателей), Укрепление
доверия и безопасности10. По официальной оценке югославской
делегации, Лондонская конференция прошла успешно, так как
могло было быть и хуже: «не принят тезис о религиозной войне в
БиГ», как настаивали на том мусульманские страны, «не
поддержана военная интервенция для разрешения военного
столкновения в Боснии и Герцеговине»11, из документа о Сербии
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и Черногории после редактирования сняты все осуждающие
Югославию моменты, а решение проблем Косова, Воеводины и
Санджака (!) гарантировано в рамках границ Югославии12..

Однако внимательное изучение документов конференции
вызывает массу вопросов. Совершенно очевидно, что
югославская делегация была готова к компромиссам, была
готова отказаться от политики поддержки сербов в БиГ и
Хорватии и перейти к политике полной поддержки всех
инициатив международных организаций. Югославия не только
готова была выполнить все условия, но и шла на новые уступки,
которые были непопулярны в стране. Однако такая позиция не
получила никакой поддержки или хотя бы поощрения МКБЮ.
Наоборот, Сербию и Черногорию вновь обвинили в военной
интервенции в БиГ, санкции подтверждались и, более того,
предполагалось их усиление на Дунае, Адриатике, на границе
между Югославией и Хорватией, Югославией и БиГ. Именно
Югославия должна была уговорить сербов в БиГ не занимать
территорию силой и разрешить возвращение беженцев.
Конференция показала, что отмена санкций обуславливалась всё
новыми и новыми требованиями и не была связана с условиями
резолюции 757 СБ ООН. Так, неожиданно возникли проблемы
Косова, Санджака и Воеводины, а также требования
урегулирования прав национальных меньшинств. Обязанности
мусульман и хорватов в «принятых» документах умещались в
нескольких строчках и были абсолютно безличными: уважать
резолюции ООН и все международные договоры, уважать
неизменность существующих границ (для БиГ и Хорватии это
вообще не было актуально), согласиться с нормализацией
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отношений в Хорватии, со специальным статусом сербов в
Хорватии13 .

Генеральный секретарь ООН придавал конференции
огромное значение, хотя министр иностранных дел
Великобритании Д. Херд все расставил на свои места.
«Лондонская конференция была игрой», — говорил он14.

Прямым следствием Лондонской конференции стало
Решение Генеральной Ассамблеи ООН  № 47/1 и резолюции 777
СБ, в которых констатировалось, что членство Югославии в
ООН прекращается, и новое государство СРЮ не может
претендовать на автоматическое продолжение своего членства в
этой международной организации, а должно подать заявление о
приеме в ООН15.

Позволю себе заметить, что Лондонская конференция не
использовала шанс урегулировать ситуацию, не оценила усилия
Югославии, не поддержала новый курс нового руководства этой
страны, показала свою необъективность, зашоренность,
нежелание разобраться в ситуации. Конференция открыла путь
долгим и бесконечным переговорам, не имевшим успеха.. После
этих замечаний совершенно естественным становится вывод о
том, что руководители международных организаций не
стремились к урегулированию ситуации, а выполняли какой-то
свой собственный план, контуры которого становились более
определенными с каждым годом кризиса.

Руководство Югославии в лице Д.Чосича и М.Панича по
возвращении с конференции не смогло предложить стране хоть

70 Јелена Гускова

13 Londonska konferencija..., s. 45.
14Avramov S. Postherojski rat Zapada protiv Jugoslavije. —Veternik: LDI,

1997. — S. 299.
15 Činjenice o krizi u bivšoj Jugoslaviji // Medunar. politika. — Beograd,

1993. — g. 44, N 1014. — S. 30.



какие-нибудь конкретные результаты по снятию или
уменьшению санкций в обмен на политику уступок и
компромиссов, за что подверглось серьезной критике у себя
дома. 

План Вэнса-Оуэна

Лондонская конференция положила начало переговорному
процессу, связанному уже с Женевой. Были разработаны
платформа и переговорный механизм, созданы шесть рабочих
групп — по Боснии, по гуманитарным вопросам, по
национальным меньшинствам, по вопросам сукцессии, по
экономическим отношениям, по вопросам доверия и
безопасности.

Лорд Каррингтон и Ж.Кутильеро после Лондонской
конференции подали в отставку. Европейское сообщество
предложило Сайрусу Вэнсу, уже работавшему в качестве
посредника ООН, и лорду Дэвиду Оуэну стать представителями
этой организации по урегулированию кризиса. Выбор на эту
должность лорда Д.Оуэна, как он сам полагает, связан с его
выступлением 30 июля 1992 г. в одной из радиопередач «Би-Би-
Си», где он потребовал от Запада санкционировать бомбовые
удары по боснийским сербам за их зверства в отношении
мусульман16. Лорд Д. Оуэн приехал на Балканы в сентябре
1992 г., твёрдо уверенный в исключительной виновности сербов и
в необходимости их наказать. После встреч с лидерами всех
сторон, была достигнута договорённость начать переговоры 18
сентября, но 13 сентября А.Изетбегович направил письмо в
Женеву с отказом от переговоров, поскольку «агрессия на его
страну продолжается». Кроме того, ему было неприятно, что за
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одним столом переговоров с мусульманской делегацией, которая
представляет международно признанное государство, будут
находиться и «сербские агрессоры». Его уговаривали, но он своё
участие постоянно держал под вопросом. Д.Оуэн отмечал, что
проблема, приедет или нет А.Изетбегович, возникала слишком
часто17.

Сама по себе ситуация была практически
бесперспективная — либо надо было и дальше «строить» единую
Боснию, либо давать право на создание своего государства и
сербам, и хорватам. Уже тогда члены МКБЮ понимали, что
Изетбегович контролирует всего 11% территории, хотя и является
официальным лидером всей страны. В то же время хорваты
контролируют значительно больше территорий, благодаря
поддержке хорватских властей и участию хорватских войск. Тогда
же стало ясно, что коллективное руководство страны —
Президиум БиГ, избранный в 1990 г., — не только не отражает
интересы разных народов Боснии, но и не функционирует, что
власть перешла к небольшой группе мусульманских министров,
верных А.Изетбеговичу.

В преддверии переговоров Президент Югославии постоянно
шёл на уступки, искренне веря, что на переговорах можно достичь
серьёзных результатов. 30 сентября Д.Чосич и Ф.Туджман
подписали в Женеве совместную Декларацию, согласно которой
АЮ покидает Превлаку 20 октября, полуостров
демилитаризуется и отдается под контроль «голубых касок». Оба
президента в Декларации осудили факты этнической чистки и
обязались способствовать преодолению этих процессов. В
октябре 1992 г. руководство Югославии полностью одобрило
предложения сопредседателей конференции по урегулированию в
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БиГ. Однако, как замечает лорд Оуэн, Совет Безопасности
остался глух ко всем заслугам Югославии в переговорном
процессе и «не мог предложить дипломатическую морковку,
которая была также полезна, как и палка санкций»18. Югославия
выполнила взятые на себя обязательства о выводе армии с
территории Цавтата и демилитаризации Превлаки, однако Армия
Хорватии не торопилась делать то же самое — открывала огонь
по войскам в Черногории, возобновила силами 16 бригад военные
действия в Восточной Герцеговине на направлениях Мостар —
Невесине и Дубровник — Требине, о чем Д.Чосич сообщал в
письме Б.Бутрос-Гали19. С 18 сентября по 14 октября было
проведено 25 встреч с представителями воюющих сторон.
Предварительно согласовывались основные документы, которые
будут подписываться в Женеве — договоры о прекращении
войны (вражды), о будущем государственном устройстве БиГ и о
картах. 

В ноябре 1992 г. Республика Сербская разработала свои
предложения по устройству Боснии и Герцеговины, согласно
которым БиГ должна стать союзом трех свободно
объединившихся государств, которые имеют общее эконо-
мическое пространство.

После четырех месяцев консультаций лидеры трех
боснийских сторон собрались за одним столом переговоров в
начале января 1993 г. В Женеву приехали А.Изетбегович,
Р.Караджич, М.Бобан, президенты Д.Чосич и Ф.Туджман,
сопредседатели переговорного процесса С.Вэнс (ООН) и Д.Оуэн
(ЕС), а также командующий силами СООНО Сатиш Намбияр.
Многие наблюдатели связывали с новым этапом переговорного
процесса, который начался в субботу 2 января, большие надежды.
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В результате длительных обсуждений, сопредседатели МКБЮ
пришли к выводу, что из-за высокой степени «перемешанности»
населения, в Боснии и Герцеговине «не представляется реальным
создать три территориально обособленных государства». А
вариант создания централизованного государства был
неприемлем для двух этнических групп в БиГ, «поскольку оно не
будет защищать их интересы после прекращения кровопролитной
гражданской войны, которая в настоящее время расколола
страну»20. Сопредседатели полагали, что единственным
жизнеспособным и надежным решением, исключающим
признание результатов уже совершённой «этнической чистки»,
было бы создание децентрализованного государства, в «котором
многие из его основных функций... будут осуществляться рядом
автономных провинций»21.

С.Вэнс и Д.Оуэн представили сторонам конфликта, как
отмечал в своем докладе Генеральный секретарь ООН,
«всеобъемлющий пакет, который, по их мнению, ведет к
установлению справедливого и прочного мира в Боснии и
Герцеговине. Согласно предложенным Конституционным
принципам, БиГ делилась на десять провинций — три сербские,
три мусульманские, две хорватские и одну со смешанным
хорватско-мусульманским населением. Сараево предполагалось
сделать свободной зоной. БиГ мыслилась как
«децентрализованное государство, большая часть функций
управления в котором осуществляется его провинциями.
Провинции не обладают международной правосубъектностью и
не могут заключать соглашения с иностранными государствами
или международными организациями»22. Провинции
предполагалось связать безопасными «голубыми дорогами».

74 Јелена Гускова

20 Документ ООН. S/24795. С. 14.
21 Там же.
22 Документ ООН. S/25100. С. 9.



Делегатам представили также карты раздела БиГ. Сербам
отдавалось 42,3% территории, мусульманам — 28,8, хорватам —
25,4%. Мусульмане посчитали, что в сравнении с планом
Кутильеро они потеряли часть территории в Герцеговине (Столац,
Кониц, Мостар, Яблоница), в Средней Боснии (Яйце, Травник,
Бугойно, Фойница, Горни и Дони Вакуф), а также части Приедора,
Сански-Моста и Фоче23. Сербы также теряли большую часть
территории, которой они уже владели: за пределами сербских
кантонов должно было остаться почти 400 тыс. православного
населения, и наоборот, в сербских проживало бы около 200 тыс.
мусульман и 70 тыс. хорватов24.   

К 5 января достичь компромисса не удалось. Мусульмане
требовали отдать им Брчко и отказывались предоставить сербам
коридор на севере шириной 20 км, хорваты и сербы не могли
согласовать некоторые границы, а все — статус провинций.
Сербы настаивали на большей самостоятельности провинций, их
не устраивал термин «децентрализованное» государство. Пакет
договоренностей по государственному устройству, по мысли
Р.Караджича, не позволял создать сербское государство, т.е.
государство в государстве. 

Сербов пытались уговорить, но Р.Караджич упорно говорил
«нет», предлагая считать план лишь основой для переговоров.
Хорваты в целом были довольны предложенным вариантом и
готовы были подписать все документы и карту. Тогда впервые
появились острые разногласия между руководителями хорватской
и мусульманской делегаций. Первый раунд переговоров
заканчивался безрезультатно.  
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Тогда, как всегда, началось давление на сербскую сторону:
НАТО разрабатывает сценарий военного вмешательства,
американцы напоминают сербам об операции «Буря в пустыне».
Мусульманские страны выступили за наказание сербской
стороны, военное вмешательство, отмену эмбарго на поставки
оружия. Англия пригрозила в случае неудачи переговоров
вывести свои подразделения из БиГ. Сербам пригрозили
усилением санкций. Совет министров ЕС направили сербам
ультиматум, угрожая тотальной изоляцией. Не было надежд и на
Россию: А.Козырев заявил, что Россия не использует право вето
на предложение о военной интервенции в БиГ25. Однако,
несмотря на все угрозы и предостережения, собравшаяся
Скупщина РС не согласилась с предложенным планом.

Отказываясь от немедленного и почти безусловного
подписания всего пакета плана Вэнса-Оуэна, сербы выдвигали
свой, достаточно гибкий вариант урегулирования. Сущность его
состояла в том, что они готовы подписать карту о 80%
территорий, предусмотренных планом. Оставшиеся 20% спорных
земель они предложили поставить под контроль сил ООН и начать
прямые переговоры с хорватской и мусульманской общинами об
их разграничении. По словам Р.Караджича, «невозможно, чтобы
международное сообщество пошло на развязывание войны всего
из-за 20% чрезвычайно важных для нас территорий»26.
Конституционные принципы, которые выдвигали сербы, видели
Боснию государством, в котором большинство государственных
функций осуществляется в провинциях27.  
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Приехавшие на переговоры С.Милошевич, М.Булатович и
Д.Чосич начали уговаривать Р.Караджича и Р.Младича принять
предложенный план. «Через несколько часов после завершения
пленарного заседания г-н Р. Караджич сделал заявление о том, что
он принял решение дать согласие на предлагаемые
конституционные принципы при условии, что Скупщина РС
утвердит такое согласие в семидневный срок», — отмечал в своем
докладе Б.Бутрос-Гали28.

С 23 по 30 января состоялся третий раунд переговоров в
Женеве. К концу января Мате Бобан готов был подписать три
документа (конституционное устройство, договор о прекращении
огня, карты), Р.Караджич — два (кроме карт), А. Изетбегович
отказался подписывать все три документа. Ситуация в
переговорном процессе осложнялась тем, что в январе 1993 г. в
США сменилась администрация. Уже через несколько дней после
приведения Клинтона к присяге, Д.Оуэн узнал, что президент не
намерен поддержать мирный план МКБЮ. Такая позиция
Америки, которую Д.Оуэн назвал провокационной, оказала
влияние на представителей мусульман и хорватов.
Администрация Клинтона, официально поддерживая
переговорный процесс, всячески критиковала сам план, полагая,
что он легализует этнические чистки, требовала наказать
агрессора и не садиться с ним за стол переговоров. 

Поскольку среди западных политиков продолжал сохранять
свою силу тезис о необходимости нажима на Белград, если
хочешь достичь уступок сербов в БиГ, то давление на С.
Милошевича в этот период усилилось. Белграду угрожали
усилением санкций, а сербам в Боснии — снятием эмбарго на
поставки оружия мусульманам, запрещением использовать
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воздушные линии для снабжения сербских районов,
бомбардировками сербских позиций29. 

Угрозы осуществились в принятии резолюции  816 о
запрещении полётов над БиГ. Представитель России Ю.Воронцов
выступил в СБ с речью, в которой пытался доказать, что усиление
санкций серьезно ударит по народу Югославии, по соседним
балканским странам. И все-таки 18 апреля принимается
резолюция 820 СБ  об усилении санкций против СРЮ с 26 апреля,
если Р. Караджич не подпишет мирный план. Р. Караджич в свою
очередь пригрозил покинуть переговоры. 25 апреля в Белграде Р.
Караджича напрасно уговаривали все: С. Милошевич,
М.Булатович, Д. Чосич. Автоматически 26 апреля резолюция  820
вступила в силу.

1 мая Конференция все-таки продолжила работу в Афинах.
В.Чуркин, Мицотакис и С. Милошевич всю ночь полемизировали
с Р. Караджичем. Под большим давлением Р. Караджич подписал
план Вэнса-Оуэна, вновь поставив условие, что 5 мая Скупщина
РС одобрит его решение. Мицотакис решил поехать вместе с С.
Милошевичем на Пале, чтобы убедить сербскую Скупщину
ратифицировать план. Для С.Вэнса переговоры в Афинах были
заключительной фазой его карьеры. Он уходил на пенсию, а
вместо него начинал работу Торвалд Столтенберг 30.

В тот самый день, когда в Афинах собрались представители
враждующих сторон, президент У.Клинтон созвал в Вашингтоне
своих советников по Боснии. Было принято решение оказать на
сербов давление, но не для того, чтобы они приняли план Вэнса-
Оуэна. Американцы скорее были заинтересованы в провале
переговоров. Ибо, по словам Кристофера, Америка думает «о
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других мерах» в Европе: принуждение к прекращению огня,
воздушные удары по сербским позициям и отмена эмбарго на
поставки оружия в Боснию31.  

Скупщина РС собравшаяся 5 мая на Пале, была поистине
драматичной. В гости к сербам приехали С.Милошевич,
М.Булатович, Д.Чосич, Мицотакис, чтобы повлиять на сербских
депутатов. В итоге Скупщина была непреклонна, признала
подпись Р.Караджича под договором недействительной,
обратилась за поддержкой к народу, позвав его 15–16 мая на
референдум. По официальным данным, на референдум вышло
92% населения сербской части Боснии, из них 96% высказалось
против мирного плана Вэнса-Оуэна32.

Последующие события переговорного процесса
показывают нежелание международных посредников объективно
подойти к событиям на Балканах и завершить мирное
урегулирование. Летом 1993 г. сербы и хорваты в БиГ
предложили свой план урегулирования, но А.Изетбегович
блокировал переговорный процесс.

В середине августа казалось, что мир на Балканах уже
недалек. Женевский переговорный процесс, начатый в июне,
близился к благополучному завершению. Подписание мирного
плана в Боснии и Герцеговине давало населению этой
многострадальной республики надежду на жизнь. Для Сербии и
Черногории подписание договора означало снятие санкций,
эффективность которых тогда уже многими странами ставилась
под сомнение.

Но в это время, 19 августа, официальный представитель
Пентагона заявил, что командование НАТО и силы ООН
завершили все приготовления и могут в кратчайшие сроки нанести
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удары с воздуха по войскам боснийских сербов, если в этом будет
необходимость33. Сегодня уже ясно, что процесс активизации
НАТО развивался самостоятельно и никак не был связан с
усилиями по переговорам. Более того, в определенном смысле
переговоры контролировались и управлялись теми, кто должен
был утвердить новую роль НАТО в Европе. Уже тогда противник
был намечен, а самолеты рвались в бой. Натовцы не скрывали, что
готовы нанести удары по сербским позициям. Поэтому всегда
создавалась ситуация, чтобы переговоры зашли в тупик. Ждали
лишь повода, чтобы обвинить в этом сербов. Когда же виновными
оказывались мусульмане, то этот момент пережидали и
продолжали вновь обвинять сербов. 

На основе уже разработанных документов сопредседатели 20
августа передали на рассмотрение ЕС, ООН (договор был
поддержан резолюцией  859 СБ ООН), а также всем трём
сторонам пакет, состоящий из десяти документов и карт.
Делегации уехали «посоветоваться с парламентами», чтобы вновь
встретиться 31 августа34.   Парламенты всех трех предполагаемых
новых образований заседали в один день — 28 августа. Скупщина
РС поддержала договор и план урегулирования на первом же
заседании. В тот же день хорваты БиГ провозгласили создание
Республики Герцег-Босны и приняли пакет договоренностей всего
одним голосом против. На заседании мусульманского парламента
министр иностранных дел Х.Силайджич назвал женевский пакет
«ультиматумом и диктатом»35, а парламент пришёл к выводу, что
предложенный план «не может быть принят в его нынешнем
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облике, но может послужить основой для продолжения
переговорного процесса»36.

Провал женевских переговоров по вине мусульман оживил
дискуссию о возможных воздушных ударах НАТО, но не по
мусульманским, а по сербским позициям. Об этом заявляли и
президент США, и Генеральный секретарь Североатлантического
блока. Позиция США вызывала явное недоумение. Странными
казались угрозы сербам, которые согласились с планом, и
поощрение к неуступчивости мусульман, которые этот план
отвергли. Угрозы Вашингтона и решения брюссельской сессии
Совета НАТО негативно сказались на атмосфере переговорного
процесса 37.

Переговоры в Дейтоне на базе военно-воздушных сил США в
штате Огайо проходили с 1 по 21 ноября 1995 г. Они
основывались на Согласованных базовых принципах от 8
сентября 1995 г., Последующих согласованных базовых
принципах от 26 сентября 1995 г. и соглашениях о прекращении
огня от 14 сентября и 5 октября 1995 г.  Не останавливаясь на
содержании самого договора, обратим внимание лишь на позицию
сербской делегации.

По договоренности с президентом Р.Караджичем делегация
РС должна была принимать решения после обсуждения с
экспертами и консультаций с президентом. Но практика была
такова, что все документы получала делегация Югославии,
которая потом передавала их представителям РС. «Благодаря
таким образом организованной работе, значительно затруднялась
деятельность делегации РС, поскольку югославская делегация
часто опаздывала с передачей документов», — отмечалось в
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отчете делегации РС38. Кроме того, уже 4 ноября значительно
ухудшились отношения делегации РС с делегацией СРЮ.
Последняя перестала ставить в известность сербов из Боснии о
своих встречах и переговорах, а представители Америки начали
контактировать исключительно с С.Милошевичем. «На практике
уже в самом начале понятие единой делегации стало фарсом», —
считали члены делегации РС39. К.Бильдт пишет, что
С.Милошевич вообще не сообщал делегации РС о тех решениях,
которые он принимал, и тех документах, которые подписывал. Он
намеревался позже поставить делегацию РС в известность о тех
статьях договора, согласно которым в Боснию войдут войска
НАТО. С.Милошевич отдал сербскую Грбавицу мусульманам,
тем самым подписавшись под целостностью Сараева как столицы
Мусульманско-хорватской федерации40. Поэтому сербы из
Боснии были недовольны результатом Дейтона.

Делегация РС отказалась подписать ряд документов, не
присутствовала и на торжественной церемонии. За них это сделал
С. Милошевич. Как отмечали «Московские новости», ему лично
пришлось брать на себя «тяжкий груз политического
сверхоптимизма Караджича, военной самоуверенности Младича,
прозападной рептильности Козырева и изматывающей
непоследовательности Ельцина»41. Запад фактически не оставил
С. Милошевичу выбора, поскольку имел очень серьезный рычаг
давления — восстановление санкций против Югославии. Но
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участники делегации полагали, что он мог бы лучше отстаивать
интересы сербов и не делать уступок там, где от него этого не
требовали. 

Оценка Дейтона и его итогов различна — от полностью
положительной, как переломного исторического события,
принесшего мир на Балканы, до отрицательной, поскольку
началась оккупация Боснии и Герцеговины силами НАТО.
Сербам казалось, что мусульмане в Дейтоне имели преимущество.
По мнению сербов, результаты переговоров «показали полную
дискриминацию прав Республики Сербской... Методы работы не
позволили нам отстоять хотя бы минимум наших требований»42.
Мусульманская сторона тоже не была довольна итогами Дейтона.
Министр иностранных дел БиГ М.Шачирбегович считает, что
ошибкой Дейтона была концепция власти, построенная на
этническом принципе, что, по его мнению, уже по сути своей
недемократично. Он полагал, что г-ну Холбруку было важно
достичь позитивных результатов для американской
администрации и для себя лично, так как он амбициозен, «а вовсе
не ради Боснии и Герцеговины»43. Хорватская сторона не
получила статуса «Образования» и поэтому не могла остаться
довольной результатами мирного договора.  

Дейтонские соглашения — исключительно противоречивый
документ. Анализ текстов документов позволяет сделать вывод,
что в БиГ подразумевалось создание скорее единого государства,
чем конфедерации, хотя установленные линии разграничения
между Образованиями с самого начала заставляли верить, что
сербы смогут иметь свое государство.
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Svetozar Livada
Zagreb

SAMOSKRIVLJENA NEZRELOST ELITE
VLASTI U KORIST POVIJESNE NESREĆE

VLASTITIH NARODA

Rat je sam po sebi zločin. Do sada je bilo oko 1400 ratova prema
nekim hroničarima . Jedino pripadnici ljudskog roda vode ratove. Ubijaju
pripadnike svoje vrste a ne jedu ih.Izučavajući prirodu rata empirijski sam
utvrdio da je riječ ograđanskom ratu, To dokazuju iracionalne dugoročne
enormne posljedice rata krvi i tla, spaljna zemlja, razaranje starih grobal-
ja. U rat je bilo ugrađeno etničko čišćenje što pokazuje plemenske rezone.

Ključne riječi: etničko čiščćenje, rat krvi i tla, spaljena zemlja, ira-
cionalna destrukcija i građanski rat.

* * *

Pročitao sam nekoliko desetaka knjiga o raspadu Jugoslavije.
Mnoge sam knjige čitao o prirodi rata u Jugoslaviji i konzultirao pri-
likom pisanja nekih vlastitih knjiga (studijskih) članaka. Kod nekih
sam pomno studirao korištene izvore, metodologiju, glosare, ne pro-
fesionalnost analitičara i njihove pristupe.

Kasnije sam tragao za drugim sekundarnim izvorima i izvornoj
arhivskoj građi, naročito nevladinog sektora o kršenju normi i
nekažnjenom zločinu.
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Ističem, ni kod rijetkih nisam naišao na kuzalno obrazloženje
zašto se Jugoslavija raspala u krvavom ratu. Pojam raspada nije ni
problematiziran ni definiran. Iako su autori bili povjesničari,
državnici, diplomati, generali, strani arbitri, novinari, filozofi, mito-
mani, mrzitelji, nacionalisti, klasični revizionisti, ali i nostalgičari. 

Nekima sam analitičarima prirode rata pisao predgovore,
pogovore, a nekima recenzije. Kad mi je Suzana Woodword poslala
rukopis resko sam odgovorio: „Ne želim dojmove i pisanja po
narudžbi, hoću fakta“. Prihvatila je kao moja hospitantica i učinila
značajne promjene.

Od svih analitičara najdalje je otišao dr. Dejan Jović, pojmovno,
analitički i metodološki. On je raspad Jugoslavije analizirao brojnim
sekundarnim izvorima i definira kao „disoluciju“ tj. rastakanje. To
odgovara prirodi događaja. Većina stranih analitičara prirodu rata
označava kao građanski rat što se od Cezarovog vremena smatra
jednim od najgorih ratova u povijesti. Kod nekih više upućenih npr.
dr. Jovana Mirića rat se naziva nacionalnom kontrarevolucijom, a to
odgovara prirodi procesa ne samo zbog promjena društvenih
odnosa nego što je za kontrarevoluciju naglašena odmazda bez
presedana. Kovači rata, nacionalisti, ratu tepaju kao „domovinski“,
„otadžbinski“, „oslobodilački“. Ugrađuju u njega antikomunizam
pretvoren u najbrutalniji antihumanizam sa negacijom drugog i dru-
gačijeg. U negaciju žrtve uključuju i stratešku prijetnju groblja,
negaciju drukčije kulture i svih činioca identiteta drugačijeg. Među-
tim, nema smrti koju tom drugom nisu priuštili uključujući sve
oblike azijatske torture. 

Kako je počelo? Tragično! Kao zakotrljana golema gruda snije-
ga niz strminu. Najprije sa golemim kaosom društvene krize, zatim
homogenizacijom integralnih nacionalista po etnicitetima i najzad
ratom „krvi i tla“. 

Radio sam u tzv. Krajgerovoj komisiji i kao na dlanu vidio sve
tajne entropije zajedništva. Npr. 9 milijardi dolara duga odnosilo se
na tzv. Zeleni plan, a u poljoprivredi se to nigdje nije osjetilo.
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Zaprepašten kao ruralni sociolog zamolim jednog bankara da mi
izmjeri veličinu papirnatog, jednog dolara. Dajući intervju za
„Borbu“ cinično naglasim da bi se poslagani dolar do dolara mogao
vidjeti sa mjeseca golim okom i da bi pokrio najveći prostor
društvenog sektora firmi „Sirmijum“ u Mitrovici Stane Dolanc dao
se u potragu kako je otkrivena ta tajna.

Sretne me dr. Šuvar s kojim sam 40 godina, do njegove smrti
usko surađivao, u predvečerje kada će postati predsjednik Predsjed-
ništva CK Saveza komunista. On iz njemu svojstvenih oblika ciniz-
ma obrati mi se cinično: „Kako si Jugoslavenčino?“. „Kao svi
hrvatski muževi kada su lansirali ideju jugoslavenstva. Ipak ti ćeš
opstati samo kao Hrvatina ako ubiješ mene kao Srbina i antifašistu,
ali ćeš morati ubiti i majku svoje djece jer i ona je Srpkinja“. Malo
preneražen odgovori: „Prava si bezumna vanpartijska masa“. Mišl-
jaše mnogi „ništa nas ne može iznenaditi!“

Na prvom zajedničkom susretu sa dr. Brankom Horvatom
poliglotom, savjetnikom u 16 vlada u svijetu kandidatom za
Nobelovu nagradu, uvjerenom socijalisti po spoznaji, Stipe sa
novim pojmovima cinizma „ovaj martolog“, konjokradica i zadrti
Kordunaš požali se na mene, što sam mu rekao, Branko će mu
kratko: „Stipe došla su najolovnija vremena u kojima će biti ili se
prikloni ili ćeš biti uklonjen“. Osjetio je to Stipe na vlastitoj koži. Na
to sam još samo dodao: „Stipe, morat ćeš ubiti i Branka Horvata s
kojim pola stoljeća drugujemo jer on je Židov, a u NDH svi su
Židovi pobijeni osim onih koji su pobjegli u partizane. To je Branko
učinio u djetinjstvu“. Na to će Stipe: „Vidiš li kako je bezumna baba
vračara“. Bujanje šovinizma kao da nije mnoge opominjalo i zas-
trašivalo.

Onima koji ne znaju sva bezumlja učinili su uglavnom „man-
gupi iz naših redova“. Oko 80.000 hrvatskih komunista postali su
vodeće jezgro HDZ-a. Kako vidite, ti nitkovi, konvertiti, „šverceri
vlastitog života“ posvuda su jednakim bezobzirom razbijali
Jugoslaviju. 
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Opsluživao sam kao arhivar za Historiju radničkog pokreta
Hrvatske Miroslava Krležu dok je pisao poznato djelo „Zastave“. S
dosjeima komunikacija s kominternom, glavnog štaba sa vrhovnim,
građom lijevih glasila, Federation Balcanic, aferom Diamajštajn i dr.
Krleža mi je bio sklon ali poznavajući njegovu ćudljivost oklijevao
sam da ga priupitam zašto u poznatom panegiričkom spjevu u prozi
„Kumrovački nokturno“ za Tita kaže da uspijeva jer ima svoju
falangu. On će na moj upit drugim pitanjem: „Vidim da imaš statis-
tički godišnjak u glavi koliko ima komunista?“. Odgovaram:
„1.300.000“, „a ovo je partijska država ne bih želio živjeti poslije
Tita“ i nastavi brojnim argumentima kako „vrije“. Upitam ga da li
mogu to objavit. „Naravno, ali to neće koristiti niti meni niti tebi“.

Komunisti su razarali Jugoslaviju da se osvete komunistima koji
su umirali za nju. Tu vidim najbestijalnije bezumlje kontrarevoluci-
je. Primjer: Otkrio sam Tuđmana kao zločinca mnogo prije nego što
je stvorio „udruženi zločinački pothvat“, recenzijom knjiga: „Rat
protiv rata“ i „20 godina socijalističke Jugoslavije“. Utvrdio sam
kompletni plagijat. Te su se knjige predavale kao moralno politički
odgoj u Jugoslavenskoj armiji. Negirao je holokaust, negirao srpske
žrtve i „koketirao sa NDH“ itd. 

Prvi dan kada je došao u arhiv otpustio me sa posla. Svi su se
zaprepastili na moju izjavu poslije toga: „Ovdje nije moguća povi-
jest kao društvena nauka, kao svjedokinja vremena jer ju pišu glupi
političari, a ostvaruju preko još glupljih generala“ jer je iz arhive
protjeran profesionalni svijet. 

Dakle, samoskrivljena nezrelost elite vlasti ne samo da je uzrok
raspada Jugoslavije već je i sveukupna prepreka daljnjem izmiren-
ju. Pričali su mi švedski i norveški senatori u Rimu kako su plakali
„kada smo se razdruživali“, a mi smo se pobili kao Tuci i Huti. To
me prisiljava da se zalažem za pomno istraživanje posljedica kao što
sam se pomno zalagao za istraživanje same prirode rata. Pošto se
nalazimo u trendu falsifikacije povijesti koja ulazi u udžbenike i
truje naredne generacije želim da nauka bude sama sebi studija. 
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Uočivši da smo ušli u građanski rat polovinom 1991. godine
dajem u Karlovcu izjavu o tome u karlovačkom tjedniku „Nokat“. U
Jastrebarskom me uhapsi policija i preda na ispitivanje mom studen-
tu koji je studirao 18 godina i još ni danas nije završio. Bio je okru-
tan, razbio mi septum i bubnjić lijevog uha. Nazovem predsjednika
Vlade Jožu Manolića ratnog druga i požalim se: Cinično mi odgov-
ori: „Nisam mu je bio profesor“. Zar to nije očiti dokaz da je građan-
ski rat zahvatio i ratno drugarstvo koje se smatra najvećim oblikom
prijateljstva. Nastalo je stanje „tko nije sa nama taj je protiv nas“.

A sada jedno svjedočanstvo. Netom što sam se oporavio nazove
me američki ambasador u Beogradu da hitno dođem na razgovor.
Kada smo se sastali predložim im sa pomnim obrazloženjem da
odem i savjetujem general štabu državni udar. Našalim se: „Što im
ne pišete?“. Odem, dugo sam čekao, nađem izvjesnog Broveta, kad
evo ti Kadijevića i započne: „Je li tvoj brat general Simo Livada“.
„Ne gospodine, ja sam njegov brat, a nisam došao radi toga da o
tome razgovaramo, nego o jednom drugom problemu“. Izložim mu
suštinu, a on ni mukajet. Vratim se kod ambasadora i kažem mu
„Dobro poznajete naš jezik, jeste li čuli poslovicu „Martin u Zagreb,
Martin iz Zagreba“. A toliko je znao o tim vojnim specijalcima,
samo mi reče: „Svi ćemo zažaliti, ulazite u krvavi građanski rat i
vaše izjave o prirodi mentaliteta stoje kao gorka budućnost“. Nisam
mu tada vjerovao, a praksa užasa rata me demantirala. Mislio sam
diplomata, učen i poučen kako komunicirati. Međutim, kasnije sam
se uvjerio da je imao stav i da mu je bilo stalo osobno do Jugoslav-
ije. Evo dva inserta iz njegove poznate knjige „Izvor jedne katas-
trofe“, Globus International d.o.o. 1997. Zagreb, str. 34, citiram iz
poglavlja: „KRAJ SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPU-
BLIKE JUGOSLAVIJE“

„Ovo je priča o nitkovima-nitkovima koji su krivi za rušenje
multietničke Jugoslavije, za izazivanje tri rata i nesreću kojih dvade-
set milijuna ljudi nepoznato od II. svjetskog rata. Kako se mogla
dogoditi ova tragedija zemlji koja je prema većini kriterija bila
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naprednija i otvorenija od ma koje druge zemlje Istočne Europe?
Moja je teza da jugoslavenska katastrofa nije u većini rezultat star-
ih etničkih i religioznih neprijateljstava, niti je ona rezultat propasti
komunizma na kraju hladnog rata, pa čak niti promašaja zemalja
Zapada. Ovi su čimbenici bez pogovora pridonijeli pogoršanju, ali
smrt Jugoslavije i nasilje koje je uslijedilo proizašlo je iz svjesnih
akcija nacionalističkih vođa koje su zatočili, zastrašili, prevarili ili
eliminirali svaku oporbu njihovim demagoškim planovima.
Jugoslavija je bila uništena od vrha prema dolje. 

Drugi citat glasi: Čak i kao komunistička država bila je toliko
ljupka da su britanski laburisti ljetovali u njoj u potrazi za poli-
tičkom ispravnošću. Njezini politički sustav bio je dostatno
nestaljinistički da nadahne oponašanje među demokratskim mis-
liocima Zapadne Evrope. Bila je vođa i utemeljitelj velikog bloka od
gotovo stotinjak tzv. Nesvrstanih zemalja, uživajući globalni utjecaj
daleko iznad njezine skromne veličine i broja stanovnika. Njezino je
gospodarstvo bilo dosljedno ispred njihovih komunističkih susjeda,
čak ispred Čehoslovačke i Mađarske koje su imale tradiciju zapad-
njačkog gospodarstva. Ali najveća je njezina vrednota bila uljudnost
i tolerancija među narodima različite etničke pozadine i različitih
povijesnih iskustava“, str. 24. 

Istražujući prirodu rata, kao učesnik i arbitar, uočio sam sve
manifeste njegove kobi. U njemu su bila utkane sve finese ratova
koje povijest poznaje s naglaskom brutaliteta, naših plemenskih
mentaliteta.

Rat je bio dogovoren, građanski i neobjavljeni, imperijalni,
osvetnički, pljačkaški i u svim finesama koje građanska strana rata
poznaje. Ponavljam, s dodatkom naših mentaliteta. Može ga se
okarakterizirati kao rat niskog intenziteta, golemog brutaliteta sa
paranoidnim i iracionalnim sadističkim osvetama. Kad sam uočio
da više gine žena i djece nego vojnika, i najviše staraca i starica, sje-
tio sam se Cezara i njegove tvrdnje: „Građanski rat je najgori od
svih ratova“. U njemu je cijena ljudskog života najniža. Uočio sam:
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„Da se etniciteti nisu toliko mrzili, koliko su se voljela njihova oteta
dobra“. Po tome sam zaključio da smo plemenski, pljačkaški narod.
Trofej je ubiti, prognati, kinjiti drugog i drugačijeg i otimati njego-
va dobra. Rat je bio građanski, bratoubilački po najdoslovnijoj suš-
tini. Jer smo imali oko 7 milijuna mješovitih brakova s tolikim bro-
jem potomaka i također s tolikim brojem tj. 7.000.000 srodnika po
tazbini, a potukli smo se jednako kao Tuci i Huti. Jednom mi donese
nigerijski civilni policajac Čarli Kiridša pismo što njegov vojnik piše
kući: „Draga mama, ovdje se tako ubijaju, a ne jedu žrtvu. Danas
smo sahranili majku ubijenu u vlastitom krevetu, a dijete skuhano u
loncu!“.

Bilo je kanibalizma u perfidnom obliku – oblizivanje kame s
kojom se klalo žrtvu. Mijenjao sam eshumirane kosture za žive
žrtve, obilazio logore i stratišta i sve me podsjećalo da smo nastavili
II. Svjetski rat i oživjeti „ustaško četnički sindrom“. Posmatrajući
žrtve pomoću opisa stručnjaka forenzičara nije nedostajalo torture
iz naših zlokobnih ratovanja uključujući i onu azijatske prirode što
smo je spoznali preko literature i filmova. 

Kako su civili rat započeli, bili žrtve i zločinci i kada su uni-
forme nosili, nisam uočio nikakve razliku između onih koji su slav-
ili kao regularna vojska od onih koji su se dičili kao paravojne
jedinice s krvoločnim životinjskim nazivima. Vojnici bi se na fron-
tu preko linije dozivali, vrijeđali, provocirali, ali hranu i piće, muni-
ciju razmjenjivali skoro u idiličnoj atmosferi trgovali, a kada bi se
nekog od protivne strane dočepali, zarobili, strašno bi ga masakri-
rali kaleći se u zločinu. Furiozna mržnja integralnog nacionalizma
do paroksizma uništavala je sve ljudsko nad sudbinom toga dru-
goga.

Naslušao sam se toliko antibiloloških tvrdnji o barbarogenstvu
drugog i drugačijeg da su mi se mnogi ljudi učinili kao „greška
prirode“. Jedan ministar u Hrvatskoj formirao je stranku i u pro-
gram unio da „mati mora učiti dijete u utrobi da mrzi Srbe“. Taj
apsurd nije moguć, a prijetnje „neće vam ostati kamen na kamenu“
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, rata, „krvi i tla“ izraženog u ratu „spaljena zemlja“, mnoge zaviča-
je, tako se strašno razaralo da ništa nije pošteđeno: ni prastara
groblja, ni crkvene svetinje, ni kulturna dobra. Dakle, provođen je
pravi ruralocid i urbanocid i kulturocid. Valjalo je vidjeti sudbinu
Vukovara, Stoca, Sarajeva, hiljade naselja između Bihaća i Sanskog
Mosta, tri stotine hrvatskih naselja u Republici Hrvatskoj i 1.200
srpskih od kojih je većina u potpunom nestanku toponima kao
sinkrecije života, domaćinstva i gospodarstva. Nestali su gotovo svi
antifašistički spomenici u tim prostorima, svi bibiotečni fondovi, sva
kulturna dobra, muzeji i sva cjelokupna nadogradnja. Naravno,
samo ako nisu zaposjednuta od novouvlaštenih koloniziranih Hrva-
ta iz BiH, ali bez katastarske deposelacije prethodnika. U tom
svemu beščašću, zločinu „krvi i tla“ crkve su putem vjerskog ani-
moziteta odigrale najbeščasniju ulogu. Klicao je jedan svećenik kol-
oniziran iz Bosne: „Prije ću Srbina ubiti, nego mu kuću vratiti!“
Nakon dužeg razgovora s njime prosto me prisilio da pišem Kuhar-
iću: „ako ga ne raspopi da po kanonskom pravu, nema pravo na
ispovijed“. Njegov koadjutar Đuro Kokša s kojim sam prijateljevao
do njegove smrti u razgovoru mi je napomenuo da je „prijetnja da
nema pravo na ispovijed, dobra dosjetka“ i dodao: „Sjeti se koliko
je trebalo stoljeća za izvinjenje za križarske ratove“.

Sve ovo pišem kao naznaku da nije nužno pisati kakva je
Jugoslavija bila kroz svoju povijest i što je značila, jer to je znano,
dokumentirano, nego je nužno istražiti koje sekularne posljedice su
njezina dva građanska rata donijela kao posljedicu ovim narodima i
prostorima. 

U drugom svjetskom ratu partizanski pokret i njegov oslobodi-
lačko antifašistički rezon podigao nas je na najveći civilizacijski
iskorak priključenjem civiliziranom svijetu. Njegov etos „samo
dokazani neprijatelji se progone pod vidom bratstva i jedinstva, to
će reći da smo jedan rod, umanjuje građansku stranu rata do krajn-
jih konzekvenca. Osim nekih poratnih osveta neposredno nakon rata
u što valja uključiti beščašće etničkog čišćenja Talijana, Turaka i
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Nijemaca. Međutim, u ovom ratu „samoskrivljena nezrelost“ imalo
je zlokobne posljedice što drugi i drugačiji, nigdje nije pošteđen. U
Hrvatskoj npr. ratom su sve nacionalne manjine svedene na 1/3, a
srpski korpus masakriran. Rat je imao ugrađenu komponentu
etničkog čišćenja „drugi i drugačiji je pakao“. To je užasavajuća
posljedica.

Opsluživao sam četrdeset umjetnika kao arhivar Arhiva za his-
toriju radničkog pokreta koji su komemorirali antifašizmu. Neki su
obilježili epohu. Ni jedan spomenik nije preživio, a mnogima ni pos-
tolja. To je dokaz neciviliziranosti koja traje posvuda gdje je bilo ili
nije bilo rata. Kaže se da je „revolucija nelegitimna“ jer kida konti-
nuitet svega i svačega. A mi smo imali kontrarevoluciju koja je u
pravilu zločin kao osveta jer mijenja sve i dokida sve uz odmazdu.
Francuski revolucionari su pucali u satove da zaustave vrijeme, a
naši merak zločinci bez kajanja orgijali su kao da od njih počinje
život, vrijeme. Ta zarazna mržnja onemogućava otrežnjavanje,
samoosvješćivanje, izmirenje i težnju prema katarzi. Novonastale
elite vlasti nastale su na valovima rata i po onoj, psi rate ne mogu
postati bogovi mira. Zbog toga de jure i de facto opstruiramo među-
narodni sud, kršimo norme vlasništva, oktroiramo zakone, pljačke u
svim domenama i na svim nivoima. Primjer: recentna predsjednica
Hrvatske vlade za oteti stan brani se Aichmanovom logikom „sve je
po zakonu“. Opseg i sadržaj ovakvih brutaliteta, amorala i beščašća
„prisilio“ me da se knjizi „Etničko čišćenje ozakonjeni zločin stol-
jeća“, obratim čitaocima da je motom „To što je država propada, nek
propadne, kad ne može da opstane, ali da tako masovno propadnu
ljudi to je naš najveći poraz“. Nedvojbeno je da će posljedice ovog
rata prevaliti se duboko u 22. stoljeće. Stoga duboko sam uvjeren da
samo znanstvenom analizom, dakle, naučnom metodologijom, što
se dogodilo, kako se događalo i odvijalo i koje je posljedice donije-
lo, mi možemo žigosati zločince i zločine i doći do spoznaje
samoosvještenja, praštanja i toliko nužne katarze. 
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Recikliranjem mržnje koja traje kroz medije, literaturu, filmove,
a napose preko zlogukih političara, sije neugasive požare. Posebni je
problem što na ovim prostorima povijest nije društvena nauka nego
privatna prćija intelektulanih zločinaca, kovača rata koja se uselila i
truje naredne generacije. Pa su tako najveći zločinci osuđeni po
specijalno osnovanom međunarodnom sudu naši uzori, heroji,
neimari i svojim (ne)djelima useljavaju se u spomeničku baštinu, lit-
erarne junake, krase ulice i trgove, muzeje i druge kulturne institu-
cije. Dakle, postaju uzori. Njihovi vajari, oblikovatelji i drugi posta-
ju nacionalni laureati, nagrađivani, gošćeni i slavljeni. Stvaraju nove
mitove. Zbog toga želim naglasiti da je nama nužno, kao zajedničko
dobro pokidanog kulturnog kruga, istražiti posljedice prirode rata.
Da bi svaki „u svojoj nahiji“ (u svom dvorištu) istražio zločine i
zločince, nužan je zajednički institut, tipa Vizentalova instituta. Jer
smo za sada jedino povezani zajedničkim zločinom i zločincima ili
pak kriminalom. Stoga ću sada naznačiti samo neke od, mogu i tako
reći, mega posljedica koje će se sekularno reflektirati na život gen-
eracija na ovim prostorima. 

Od posljedica na prvom mjestu ističem, samo okvirno, one
demografske. Tu svakako, treba istaći prije svega direktne gubitke.
Ako je točno da je u Bosni poginulo oko 100.000 ljudi raznih uzras-
ta, onda je u ostalim područjima izginulo najmanje oko 80.000. No
kako nismo izbrojali izginule u II. Svjetskom ratu sumnjam da će se
ikada broj izginulih uspjeti saznati jer etnički princip ugrađen u rat
i negacija žrtava drugoga, gotovo onemogućava istraživanje i
utvrđivanje broja poginulih. To je dokaz nezrelosti, nedoraslosti
spoznaje da smo jedan rod. 

Broj ranjenih i oboljelih još je teže utvrditi jer ratne traume
povećale su mobilnost i brojne kalvarije koje su zatirale tragove,
nevolje pojedinca i društvenih grupa. Ali neko pravilo iz građanskog
rata ukazuje da se broj ranjenih i oboljelih prema poginulima nalazi
4 : 1. Broj nestalih skoro je nemoguće saznati. Naše numeričke vri-
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jednosti, traganja za nestalim su fiktivne jer su pod teretom licitaci-
ja „niske kulture broja“.

Indirektni gubici zadržanog nataliteta su golemi na što upućuje
činjenica da se u jednom trenutku 4.500.000 stanovnika našlo u izb-
jeglištvu. Kada sam radio u timu za procjenu gubitaka stanovništva
u BiH veća polovina, preko 2.200.000 stanovnika BiH bilo je van
svojih zavičaja i bosanskog teritorija. 

Broj razvrgnutih brakova, zatrtih uništenih rodova i prezimena
bez posebnog istraživanja nije moguće ni procjenjivati. No kako je
ovdje etnički princip pogleda na život ugrađen kao kriterij kolizije,
broj rastavljenih bračnih zajednica mora biti velik. U Republici
Hrvatskoj izrađen je poseban zakon za ubrzavanje rastavljanja
mješovitih bračnih zajednica jer su mješoviti brakovi degradirani do
te mjere da se ocjenjivalo „da rađaju defektnu djecu s kromosomom
manje“. Po općinskim oglasima visjele su listine o promjeni prezi-
mena, a školskim imenicima razrednici su preimenovali
nacionalitete učenika. 

Prije rata u Jugoslaviji je bilo oko 10.000 ruralnih naselja pod
trendom demografskog sloma i potpune depopulacije u kojima je
preovladavalo staračko domaćinstvo kao rezultat deagrarizacije bez
presedana. Ratom ih je najmanje toliki broj pred slomom ili pot-
punim nestankom.

Kako smo industrijalizacijom, bez industrijske kulture i slabe
zaštite na radu, proizveli 2.400.000 invalida rada, bili smo načeti
demografski korpus golemim socijalnim teretom. Stanovništvo je
već počelo ubrzalo da stari. Rat je nasiljem i mehaničkim putem i
zadiranjem u demografski korpus u ponekim regijama masovnih
masakara i razaranja u kratkom intervalu dovodio populaciju do
kompletnog demografskog sloma (pogromi, progoni, egzodus i
onemogućavanje repatrijacije itd. Nastalo je stanje za osvajače
„suvišnih ljudi i suvišnih prostora“ gdje ni groblja nisu pošteđena.
Sve je teklo bez milosti i kajanja. Ono što me tada, a još više danas
sablažnjuje, nigdje nismo imali mirovnih pokreta. Naprotiv, raskol-
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ništvo, teror, pljačka, osveta, organizirana mučilišta, koncentracioni
logori postali su dominantna institucija odnosa prema drugom i dru-
gačijem.

Još dok je trajao rat, Srbiju je napustilo oko 350.000 ljudi i to
najobrazovanije strukture. To je bio pravi demografski šok koji je
donio posljedice da se danas iz nekih regija ispisuje veći broj državl-
jana nego što se rađa djece. Kada se tome doda oko 780.000 neza-
poslenih, to je drugi šok. Siromaštvo je uzelo maha koje se manife-
stira općim biološkim slabljenjem stanovništva sa obiljem soci-
jalnopatoloških posledica. 

U Hrvatskoj svog gubitak populacije u ratu procjenjujemo na
oko 150.000 najvitalnijih. Posljedice su goleme: ubrzano starenje,
umanjenje poroda. Svake godine u međupopisanom razdoblju nes-
taje jedan gradić od 10.000 stanovnika. To dovodi do trenda
demografskog sloma. Jer iz Hrvatske je iseljeno oko pola milijuna
Srba i useljeno 200.000 Hrvata iz BiH. Svi etniciteti su svedeni na
1/3. Srpski korpus je masakriran jer mu je uništeno 37.000 objeka-
ta u ruralnim zonama sa svom infrastrukturom. Iz gradova je istjer-
ano 124.000 Srba i oduzimanjem stanarskog prava nema povratka.
Srbi su ostali bez urbane elite. Reducirana su stečena prava
antifašista, uništena memorija antifašizma, preko 3.000 obilježja i
spomenika onih koji su obilježili epohu. Omjer aktivnih i penzioni-
ranih 1,25:1 što je neizdrživ položaj. Uvođenjem harača i drugim
redukcijama, najproduktivnije generacije žive 3 i pol godine manje.
Nazvasmo to kanibalizmom prethodnika. 

U Sloveniji su ubijali ročnike kao glinene golubove „tujce“,
degradirali ih i u pravilu eksproprirali ih, koje posljedice neki i
danas trpe. 

Za Bosnu rekoh da je pored mrtvih, kao poharani prostor, obuh-
vatila kultura smrti, bijega i rasapa porodice, zavičaja, gašenje
toponima, prezimena i srodstvenih linija. Izet Sarajlić, veliki
Jugoslaven, reče mi: „Rasula se bosanska raja put zemljišnog šara
da im se ni mrtve kosti neće sastanuti“. Taj gubitak Bosna nikad

96 Svetozar Livada



neće niti može nadoknaditi. Tim više što pretenzije na njene pros-
tore žive u brojnim usijanim glavama.

Crna Gora proglasila se ekološkom državom, a nije napravila ni
jednu pretpostavku za taj poželjni pojam. Niti je sredila katastar niti
teritorijalno političku podjelu prostora, prirode i društva. Priobalje
prepustila ruskim i inim bogatunima s pravom kupljenog državl-
janstva. Gradovi su joj prebukirani, a sela bez urbane logike. 

Makedoniju onemogućava Grčka, a njena se elita „hasi“ monu-
mentima Aleksandra Makedonskog u smislu kulta pagoda. Što je
narod siromašniji, spomenik veći. Sve su države usmjerile smisao
nacionalne države za razaranje društva. Tenzije između Make-
donaca i Albanaca su konstanta koju država bez građanskih vrijed-
nosti ne može razriješiti. 

Naravno sve su ove države provele organiziranu deindustrijal-
izaciju, uništenje 3. staleža i te kobne posljedice je pretvaraju kao
državu, u doslovnom smislu, silu iznad društva, dokle vladaju tero-
rom zakona. S mantrom euroatlantskih integracija bez spoznaje što
je to, što znači i što bi moralo biti.

Svi ti fenomeni nasilja na demografski korpus su nesagledivi i
sa dugoročnim posljedicama prevalit će se duboko u 22. stoljeće. Jer
još uvijek nismo ispravili na životnom stablu kobne posljedice
direktnih i indirektnih gubitaka iz II. Svjetskog rata. Niskom kultur-
om broja, jer izričemo brojeve žrtava kako se kome svidi, licitiramo
i ponovo ubijamo žrtve. Od 82 koncentraciona logora u NDH ni
jedan nije katastarski zaštićena čestica po međunarodnoj konvenci-
ji ovih stratišta pod zavjetom „da se nikada i nigdje ne ponovi“.
Antifašističku memoriju kao fundamentalnu baštinu također po
međunarodnim konvencijama zbrisali smo u prostoru i institucijama
kao da nikada nije postojala.

Materijalni gubici su toliko veliki i raznovrsni da ih je, bez
pomnog interdisciplinarnog istraživanja nemoguće ni aprokrimirati.
Međutim kako je istovremeno zatirano sve drugog i drugačijeg to
ništa nije bilo pošteđeno. Npr. u jednom trenutku srušeno je 19
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najvećih mostova, ponosa našeg graditeljstva. Time smo negirali
čuveni stih Maka Dizdara, čiji je zavičaj zatrt do neprepoz-
natljivosti: „Valja nama preko rijeke“. Uništeno je preko 1.000 bogo-
molja različite religijske provinijencije. Neke su spadale u remek
djela spomeničke kulture. Uspio sam registrirati 5.000 ugaslih
toponima, a siguran sam da je broj daleko veći. U ratu je preko 150
toponima doživjelo prenominaciju što je dokaz osvete u pravcu
oduzimanja identiteta zavičajcima.

Što se tiče drugih materijalnih razaranja po rangu značaja, pored
razaranja goleme nadogradnje institucija, svakako spada uništavan-
je ili dokidanje saobraćaja. Međunarodne transverzale kopna, zraka
i vodenih tokova prekinuti su kao da nisu postojali. 

Industrijski pogoni su nemilice razarani, pljačkani, uništavani
ratom, a u Srbiji NATO-m. Njihove kadrovske i razvojne službe su
nestale. Na putu za svjedočenja u Hagu sretao sam po velegradovi-
ma naše arhitekte kako kreče stubišta kuća, inženjere kako kopaju
rovove za podzemne instalacije. A poznato je da je naša školarizaci-
ja golemi broj relativno dobro obrazovanih stručnjaka: inženjera,
pravnika, profesora, umjetnika, liječnika, publicista i drugih stvar-
alaca. Kako se od te goleme mase nije konstituirala inteligencija kao
društvena grupa i sa svojim znanjem, autoritetom i kulturom namet-
ala trendove razvoja, o svemu je u miru, a i u ratu, odlučivala poli-
tika samoskrivljene nezrelosti pogubne elite vlasti. Mogao bih
navoditi brojne druge materijalne gubitke, ali si ne smijem dozvoli-
ti bez pravog uvida koji su sve, koliki i s kojim posljedicama. Naveo
sam načelno samo one koji se empirijski vide svagdje i na svakom
mjestu. 

Kulturni gubitci su poražavajući. Tu su mitovi kao casuu belli
dovedeni do apsurda. Virili smo ispod Lazarevih moštiju i banskog
repa kao podguzne muhe. Nema mita koji nije podignut na
pijadestal našeg zavjeta protiv njihovog. Biblioteke su paljene kao
korov ujesen. Knjige su gorjele, a školska su djeca igrala oko ogn-
jišta. U Hrvatskoj je 40.000 kompleta Enciklopedija Leksikograf-
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skog zavoda bačeno u rezalište. Preko 4 godine svjedočio sam prof.
emeritum, filozofu, etičaru Miloradu Kangrgi za izjavu kulturocida
suprostavljajući se akademiku, Tuđmanovu mentoru prof. dr. Dali-
boru Brozoviću oko pojma da nisu „spaljene“, kako je Milan izjavio,
nego „reciklirane“ na što sam pred zastaru kolegi dobacio: „Nije šija
nego vrat!“. Ćirilica je kao leksika platila danak totalnim uništenjem
u Republici Hrvatskoj, od molitvenika do statističkih godišnjaka
mada je polovina hrvatske povijesti napisana glagoljicom i bosanči-
com. Plediralo se na izbacivanju 30.000 srbizma iz rječnika. Svatko
se utrkivao da „kuje“ nove pojmove i piše razlikovne rječnike. Kada
se javila jedna učena s maestralnim dokazima da je riječ o jednom
jeziku, od akademije do osnovnih škola digli su se na zadnje noge.
Sučeljavanje „najstarijeg naroda“ sa „božjim narodom“ učinilo je
kulturu suvišnom. Sve je to dovelo do kompletnog kidanja kul-
turnog kruga. Jer etnički princip integralnog nacionalizma orao je
po kulturnim vrijednostima dublje, nego što se može zasijati bilo
koje sjeme da bi niklo. Negirani su najveći povijesni autoriteti,
stvaraoci, uključujući i neimara civilizacije Nikolu Teslu jer mu nije
pošteđen ni spomenik, ni muzej, ni toponim, ni spomen ploča izgin-
ulih 18 srodnika. Ni muzej pravoslavlja u Zagrebu.

Ono što želim istaći nije postojala suštinska razlika između
primjene etničkih kriterija između Srba, Hrvata, Slovenaca, Make-
donaca, Crnogoraca i Albanaca, jer nije ni moglo. Isti principi pokri-
vani su istom metodologijom u pravilu destrukcije jer za to nije
potrebna pamet, spoznaja, moral i odgovornost, nego prosto
destrukcija do ludila. To je pravilo građanske strane rata koje ga raz-
likuje od ostalih ratova. 

Svi barbarizmi, koji su iščilili iz integralnog nacionalizma, toliko
su porazni u kulturi da će posljedice satirati generacije koje dolaze
bilo preko ljudskih gubitaka, materijalnih i kulturnih dobara, bilo
preko uništenja kulturnog kruga, obnove institucija i komunikaci-
jskih kanala. Biti će veći od bilo kojih financijskih troškova.
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Naš vizni režim onemogućavao je dolazak srodnika na ukop,
carinski prijenos osobnih sredstava, naša pošta, telefonija, javne
komunikacije, javne institucije, kulturne, sportske, teku na kapaljku.
Institucionalno su uništene. To me „prisililo“ da plediram za formi-
ranjem neke vrste kulturnog foruma za povezivanje kulturnog
kruga, da napišem jedan studijski esej o izuzimanju političara zbog
golemog broja etabliranih kovača rata u sistem vladajuće politike i
koji svako malo reciklažom rata i ratnih trauma potresaju izmirenja
u temeljima s prijetnjom ponovne nacionalističke militarizacije
prostora. Kako malo treba za veliki zločin na ovim prostorima, to
samo znaju oni koji su spoznali koje su nam posljedice donijela dva
građanska rata za života jedne generacije. 

Imamo mi nevladin sektor. Međutim, što vrijeme odmiče i on se
podržavljuje, a problemi su zajednički determinirani poviješću, kul-
turom, srodstvenim linijama, a nadasve mentalitetom. Mijo
Mirković, znameniti poeta, Mato Balota, uzalud je tvrdio u ekonom-
sko socijalnoj povijesti ovih prostota „da ove narode ne određuje ni
politika ni religija, ni priroda vlasti, koliko ga determiniraju oblici
načina osvajanja zemljišta, parcelna svijest i na njoj izgrađeni men-
talitet“. To je toliko ukorijenjeno u prirodu ovdašnjeg društva da ga
potpuno određuje. Do jučer selo je određivalo sudbinu ovih prosto-
ra, a ne grad, jer gradova faktički nismo ni imali. Palanačka svijest
sadrži samo recidive budućeg urbaniteta kojega još dugo trebamo
čekati da dođe. 

Narodi koji olako ruše običajno i pozitivno pravo, međunarodne
norme, kršeći svake i vlastite norme su nezreli i neodgovorni i uvi-
jek su na početku. Njih samo povijest može promijeniti. A kako se
ovdje nikada ništa nije dogodilo bez trećega, jer smo razmeđe
propale tri carevine (Turske, Ruske i Austrijske), nama nameću treći
što hoće, kako hoće i kada hoće. Dobrovoljno pristajemo da posta-
jemo kolonija na izvoz sive moždine resursa, kapitala, materijalnih
dobara itd. Naš kvazi suverenitet nema ni monetarnu vlast, nego
nominalno i indirektno. Svaka fukara olako nalazi kučkinog sina
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među nama. Podanički se dodvoravamo svima i svakome na štetu
vlastitog bića, resursa, kulture autonomnosti. Naša bijeda filozofije i
filozofija bijede idu ruku pod ruku jer ne znamo što hoćemo i kada
znamo kako da to ostvarimo nismo spremni na dijalog, toleranciju i
razumna rješenja. Nego samo na ono na što nas drugi natjeraju.
Nismo ni samodovoljni u brojnim domenama, gdje nam to resursi,
subvencija prirode, pogoduje. Violentni smo do sraza, a u građan-
skom ratu do „istrage“ naše ili vaše. Nigdje ne nađoh etos Marka
Miljanova, nego brutalitete u minulom ratu. 

Kada sam ustvrdio da su Srbi u Hrvatskoj, sličniji Hrvatima
nego sami sebi, nakon 100-ljetnog zajedništva, što su ih, Hrvate,
povijesno zadužili u obrani predziđa kršćanstva radom, znojem i
krvlju i ljubavlju u logističkoj osnovi antifašizma u zboru su se digli
na zadnje noge dokazujući suprotno: da su remetilački faktor, da se
antropološki razlikuju – imaju „šiljate“ glave i „manji“ mozak. To
me podsjetilo na neke tvrdnje Biljane Plavšić o srpskoj superiornos-
ti nad drugima. Narodi koji ne uči iz svoje povijesti u kojima ona
nije društvena znanost kao učiteljica života, u pravilu ponavljaju
svoje pogreške. U Srbiji se traži trčanje za počasni krug da se nađu
kosti „čiče“, a zanemaruje se desetine hiljada žrtava koje su njegovi
sljedbenici poslali u neznane grobove. Narodi kojima je potreban
„otac nacije“ u 21. stoljeću je amoralan, zapušten, nedozreo da
praktično svoje vlastite majke pretvara u kurve s priznanjem da ih
je jedan ćaća – otac nacije – napravio. Kada je Tuđman s fratrima u
Norvalu (Kanada) sporazumom dogovorio lustraciju Srba, a pošte-
du komunista da ih dobije u konfrontacije prema Srbima kao
remetilačkom faktoru, veliki slikar, ljevičar, veteran iz II. Svjetskog
rata „partizan“ izbacio ga je iz ateljea s naznakom „to ne možeš bez
krvavog rata“. Odgovorio mu je Tuđman: „Desetci i stotine hiljada
žrtava za državu nije ništa“, „Sve za Hrvatsku, a Hrvatska ni za šta“
postala je deviza da se napravi Srbima ono što su Amerikanci
napravili Indijancima. Njihov prostor pretvoren je u oblik mjesečeve
površine. Tu nam jedino nauka može pomoći, jer ona nije ni
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nacionalna, ni anacionalna, ni nadnacionalna, nego racionalna,
sveopća poluga za sve probleme uključujući i xxxxxx mentaliteta. 

A sada na kraju da rezimiramo: najtragičnije posljedice što je
filozofija bijede i bijeda filozofije premrežena „kulturom smrti“ što
uključuje netoleranciju, nedemokratičnost i ozakonjenje nepravde.
U svim prostorima razlika između onih na vrhu i onih na dnu, nika-
da nije bila veća. Nigdje socijalna politika nije drugi pol ekonomije,
rasta i razvoja. Svaka je solidarnost umrla još u ratu. Svagdje je
antifašizam degradiran militantnim antikomunizmom. Sve su
države formalno laičke, ali simbioza crkve i države je tako snažna
da se ne prepoznaje gdje počinje laička, a gdje nestaje crkvena vlast.
Evangelizacija je puna misticizma, sekti, koncerebralnih pontif-
ikalnih misa, parastosa i bdjenja kao iz vremena 14. stoljeća kuge i
drugih epidemija. Povijest kao da je stala ili preopterećena viškom
povijesti pa nije društvena nauka, nego privatizirana i retrogradno
usmjerena na već minule epohe, veličine, institucije i život. Novi
bogataši, elita vlasti, korporativnost povezuju se financijski i biološ-
ki. Nisam čuo, spoznao ili vidio da je neki novopečeni tajkun osno-
vao neku zadužbinu, zakladu isl. Tragično je što su šanse mlađih
pod teretom, fetišem novca, što je prijetnja negativne kadrovske
selekcije kupovanja novih titula, statusa i položaja. Sve je to velika
prepreka darovitim, i talentiranim. Usuđujem se utvrditi sa smo
refundalizaciji bliže nego modernizaciji. Negativna uloga
samoskrivljene elite vlasti ozakonjeni je trend življenja i
onemogućavanje stvaralačke inicijative sposobnih i poduzetnih jer
im na putu stoje korupcija, nepotizam, familizam i „rođo“ iz susjed-
stva. Kulturni krug je tako potrgan da nema suradnje institucija
(akademija, katedri, instituta, strukovnih udruženja itd.). Civilna
udruženja su u povoju, žive podržavljeno ili stigmatizirano. Za fus-
notu se trči u Brisel, jer je bliže od susjedstva kojeg možeš dozvati
bez pomoćnih sredstava.

Pravo i pravičnost određuju stupanj demokracije, državu i
državničko ponašanje. Kod nas je primjenjeno pravo i pravičnost
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najbliže užurbativnom pravu „Tadiji“ nego civiliziranom primjen-
jenom pravu. Pogledajte tko su i kako su nastali novi vlasnici, loviš-
ta, poljoprivrednih zemljišta, šuma, mineralnih bogatstava, morskog
i rječnog priobalja, stambenih dobara itd. 

Svi jure titular parčeta Zemljine kugle, nezakonito poz-
nanstvom, novcem i drugim koruptivnim radnjama. Crkvi se vraća-
ju i feudalni posjedi. „Sve je po zakonu“ kao Ajhmanova „Banalnost
zla“.

Nismo u mogućnosti da iscrpimo sve posljedice koje su u toku,
ali je dovoljno istaći da smo izgubili mir, a dobili ne završeni rat,
izgubili jednoumlje, a dobili bezumlje, da smo razorili institucije,
pokidali kulturne krugove. Da ćemo izgubiti najvrednije kadrove.
Procjenjujem da će Hrvastka ulaskom u EU izgubiti 20% obrazo-
vanih kadrova. Otvorili smo kanale isušivanja mozgova. I sve to teče
nesagledano, nekažnjeno. Uostalom, ništa se ne istražuje. Dakle,
živimo pod teretom stihije kao najgoreg oblika tiranije zbog ne
odgovorne, ne sposobne elite vlasti izrasle iz prirode građanskog
rata. To smatram najpogubnijom posljedicom za sada i za buduće
generacije.
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SELF-BLAMED IMMATURITY OF GOVERNING
ELITE IN FAVOUR OF THEIR OWN NATION 

HISTORICAL MISFORTUNE

The war is a crime, itself. According to some authors, have been
around 1400 wars, until now. Only members of human race lead wars.
Instead eating members of their species, they are killing them. Analyzing
empirical nature of the war , i found that we are talking about civil war.
This meaning is proved by long term consequences of war of blood and
soil, burned country, the destruction of old cemeteries. The war has been
built by the ethnic cleansing which shows the tribal reasoning.
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irrational destruction and civil war. 
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РАЗБИJАЊЕ ДРУГЕ ЈУГОСЛАВИJЕ 
УВОД У „ХУМАНИТАРНЕ“ ИНТЕРВЕНЦИJЕ 

У презентираном чланку1 заступа се теза да је главни покретач
у разбијању друге Југославије била, вођена реваншизмом, Немачка
подржана од Аустрије и Ватикана. Зато је против Срба и Србије
у немачко-аустријским медијима покренута систематска анти-
српска кампања, кaко би се њима за та дешавања приписала криви-
ца. Томе се придружују, вођене сопственим интересима, Сједињене
Државе, пре свега ради, након Хладног рата, преобликовања европ-
ског геостратешког простора. Да би се то остварило неопходно је
било инаугурисати право на „хуманитарне“ интервенције.

Кључне речи: Југославија, Србија, Немачка, Сједињене Државе,
медији, разбијање, „хуманитарна“ интервенција.

* * *

На самом почетку југословенске кризе, Немачка и Аустрија
заузеле становиште да другу Југославију треба разбити, а у
остварењу тогa циља, као и 1941. године, снажно подржати се-
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цесионистичке потезе Хрвата, а овај пут и Словенаца. Истовре-
мено, будући да су се Срби томе, супротставили – јер су је пр-
во стварали, затим били насељени на готово целој њеној терито-
рији2 и имали више него горко искуство (страдање равно гено-
циду) током Другог светског рата – да би се њено разбијање што
пре остварило и за њега оптужио други, заузеле су, као што су
то чиниле у готово свим кризним ситуацијама у последња два
века, одлучан антисрпски курс. Зато је у немачкој и аустријској
штампи и електронским медијима покренута жестока антисрп-
ска кампања. Она је све време била потпомогнута не само од
њихових влада и готово свих политичких структура (власти и
опозиције), него и од политичке и културне елите.3 У томе су,
такође oд самог почетка, имали, као раније у историји, подршку
Ватикана4 и сада, због сопствених интереса, Сједињених Држа-
ва.

Антисрпска кампања у Немачкој и Аустрији била је толико
жестока да јој се на Западу готово није било могуће супротста-
вити, сем да то не повуче за собом супротстављање целокупној
немачкој политици не само на Балкану него и у Европи. Будући
да се та „нова“ немачка политика, барем кад је реч о Балкану,
није тицала круцијалних интереса већине западних држава, с ко-
јима је Немачка чврсто интегрисана у Европској заједници и
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Попис становништва 1991, СЗС, Београд, таб.13.

3 О антијугословенској делатности немачких влада, и давнашњој и ско-
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4 То ће касније признати Стјепан Месић – Mesić, S. (1994), Kako je sruše-
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НАТО, отпора није било. (Отпоре на дипломатском плану, у
оквиру Европске заједнице, Немачка је, као најјача европска
економија, куповала ситним уступцима.) 

У складу са структурама дугог трајања,5 креатори и вође
јавног мњења у немачко-аустријским електронским и штампа-
ним медијима присетили су се давно заборављених аустријско-
српских и немачко-српских несугласица и историјских спорова,
те на основу њих створених непријатељстава, предрасуда и ани-
мозитета насталих током два светска рата. При томе су поно-
вљене све оне идеје и тежње формулисане током Првог и Дру-
гог светског рата, које тада, због пораза у тим ратовима, нису
остварене. Зато су сада, у измењеним политичким и геострате-
шким околностима, а када им се указала историјска прилика, по-
кушали да их бар у неком облику реализују. Истовремено, Не-
мачкој се указала шанса да се, после педесет година, и након ује-
дињења, на велика врата врати на европску (и светску) политич-
ку сцену.6 Зарад остварења тих својих старих хтења, будући да
није било реално да се ослободи америчког патроната, она је мо-
рала постати актер регулације неке кризе или конфликта, и тако
демонстрирати, осим економске, најпре своју политичку а затим
и војну моћ.7 Истовремено било је гласова (и жеља) у Немачкој
да се она ослободи утицаја Сједињених Држава. Један од тих
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5 Бродел, Ф. (1992), Списи о историји, СКЗ, Београд, 83–138; такође:
Brodel, F. (2001), Mediteran i mediteranski svijet u doba Filipa II, CID – Geopo-
etika, Podgorica – Beograd, 25.

6 То је потврдио и некадашњи немачки амбасадор у Београду Хорст Гра-
берт (Horst Grabert), поводом признања Словеније и Хрватске, изјавом: „Ин-
терес Немачке садржан је у томе да се свету покаже сопствена нарасла поли-
тичка тежина и да се, у првој европској кризи после немачког уједињења, на-
метну нови односи моћи“ – Deutsche Welle, 28. Јаnuar 1992.

7 Ово је признао и хамбуршки Spiegel речима: „Немци су први пут од за-
вршетка рата потпуно сами и самостално водили спољну политику.“ Ту поли-
тику „подржава чак и опoзиција СДП“ – Der Spiegel, 22. Dezember 1991.



гласова формулисао је Јозеф Јофе (Josef Joffe), уредник Süedde-
utsche Zeitung-а, када се узалудно понадао да су „стари дани ка-
да је Немачка била, ради своје безбедности, зависна од Сједиње-
них Држава одавно нестали“.8 При чему се, након уједињења и
поништења резултата Другог светског рата, заборавио да се Не-
мачка још од краја 19. века, како је то приметила Наталија На-
рочницка, „нашла под пажљивим надзором Англосаксонаца“,9

што они, наравно, нису хтели испустити. Због те немоћи, у од-
носу на свог патрона и савезника, Немачка је демонстрацијом
силе и утицајем на промену политичке географије и постојећег
поретка у Европи – у основи успостављеног након Вестфалског
мира (1684) и потврђеног прво у два светска рата и коначно од-
лукама КЕБС-а – односно активним учешћем у разбијању једне
земље (што им је патрон и савезник прећутно дозволио), насто-
јала да делимично поврати (први корак учинила је уједињењем),
због изгубљеног Другог светског рата, свој окрњени суверени-
тет. Значи, суспензијом валидности постојећег права настоје се
стварити нужни услови за успостављање новог (унутрашњег
или међународног) права. 

Тиме се, у овом конкретном случају, направио преседан ко-
ји утемељује ново право – прво, непоштовање суверенитета зе-
мље, да би се оно у следећем кораку, под патронатом Сједиње-
них Држава, проширило или трансформисало у право на војну
интервенцију (с тим што ће у најновијем дискурсу реч војна би-
ти замењена са „хуманитарна“). Ово ново „право“ није ништа
друго него идеолошки конструкт и настојање да се међународ-
но право, његовом суспензијом, корак по корак, претвари у пра-
во једне државе или коалиције држава, односно у полицијско
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8 Fisher, Marc, „Germany’s Role Stirs Some Concern in U.S.; Top Officials
Supportive, but Others Wary“, The Washington Post, January 23, 1992. 

9 Нарочницка, Н. (2008), Русија и Руси у светској историји, СКЗ, Бео-
град, 175.



право. Тиме се настоји успостава (и промоција) новог међуна-
родног правног поредка у лику империјалног права. (Значи, Не-
мачка је овде била, по америчкој дозволи, само водоноша.) На-
равно, то се настоји оправдати под плаштом универзалних оп-
ште прихваћених принципа а реч је о остварења посебних инте-
реса једне државе или коалиције држава. 

Отуда Чарлс Краутхамер (Charls Krauthammer) сматра да су
Сједињене Државе доминантна сила више него било која држа-
ва (империја) од Рима у „позицији да преобликују норме, мења-
ју очекивања и стварају нове реалности“,10 које ће се остварити
путем војних интервенција. Да би оправдао то „ново“ америчко
„право“ на војне интервенције, по сопственој вољи и нахођењу,
Краутхамер јадикује да не разуме „на који начин можемо доби-
ти моралну легитимацију за наше акције, у име онога што је, по
нашем мишљењу, праведно, хумано и цивилизовано, ако чека-
мо да у Савету безбедности ‘климну главом’ касапини с Тијан-
мена“.11 Краутхамер при томе прећуткује, као и други интер-
венционистички интелектуалаци, како их назива Дејвид Гибс
(David N. Gibbs),12 да су Сједињене Државе учиниле многе зло-
чине широм света – у Кореји, Вијетнаму, Никарагви, Сомалији,
Ираку, Југославији, Авганистану и многим другим деловима
света (којима се броја не зна). Затим нису реаговале или су пот-
помагале злочине који су чињени у њеним доминионима или са-
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10 Krauthammer, Ch., „The Busch Doctrine“, Time, March 5, 2001.
11 Краутхамер, Ч. (2008), „Када је унилатеризам исправан и праведан“, у:

Хехир, Б. и др., Слобода и моћ, Дом омладине Зајечар – Службени гласник,
Београд, 208.

12 Међу њима су најпознатији: Todd Gitlin, Mary Kaldor, Bernard-Henri
Lйvy, Vбclav Havel, Richard Perle, Susan Sontag, Paul Wolfowitz, Joshua Murav-
chik, Anne-Marie Slaughter, Stanley Hoffmann, William Shawcross, Elie Wiesel,
Bernard Kouchner, Jean Bethke Elshtain, Christopher Hitchens, Michael Ignatieff,
Michael Walzer i Paul Berman – Gibbs, N. D. (2009), Frst Do No Harm. Huma-
nitarian Intervention and the Destruction of  Yugoslavia, Venderbilt university
Press, Nashville,p. 2.



везничким државама (пример Курда у Турској, Чиле, Северна
Ирска, Источни Тимор, Конго). Потпомажу режим у Саудијској
Арабији која има најтешње односе с Ал Каидом.13 Процењује се
да је као последица санкција, бомардовања и других војних опе-
рација у Ираку страдало, око 450.000 деце,14 а да је укупан број
жртава санкција 800.000 људи.15 Краутхамер такође превиђа да
„коришћење смртне казне од стране САД у очима организације
Amnesty International представља јасно кршење људских пра-
ва“,16 да не говотимо о Гватанаму, Абу Грабију, тајним америч-
ким затворима широм источне Европе ... Такође, Сједињене Др-
жаве нису реаговале (сем вербално) када су била у питању кр-
шење људских права у јаким, већ искњучиво кад је реч о слабим
државама. Он такође прећуткује (или не зна) да према Резолу-
цији за мир из 1950. уколико Савет безбедности, због вета, не
може да испуни своју „превентивну одговорност“, одговорност
за одржавање међународног мира и безбедности прелази на Ге-
нералну скупштину.17 Али за Краутхамера (и његове истомиш-
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13 Ричардсон, Л. (2008), „Борба против тероризма у име правде“, у: Хе-
хир, Б. и др., Слобода и моћ, 75. 

14 У Ираку је, после престанка неприатељства 90-их, због санкција, пре-
ма проценама, услед глади и недостатка пијаће воде и лекова умрло око ми-
лион људи, од чега преко 450.000 деце – Галоа, П. М. (1996), Крв петрола:
Босна, Наш дом, Београд, 32. 

15 Херман и Питерсон, на основу извештаја разних агенција, обимне ли-
тературе и текстова објавњених у америчкој штампи процењују да је у Ира-
ку као последица санкција умрло 500.000 деце, а да је укупан број жртава
санкција 800.000 људи. Истовремено број жртава америчко-британске војне
интервенције и окупације из 2003. процењују на 1.000.000 људи – Herman, S.
E. i Piterson, D. (2010), Politika genocida, Vesna info, Beograd, 31, 35. 

16 Megle, G. (1998), „Da li je ovaj rat dobar? Etički komentar“, у: Humani-
tarne vojne intervencije, Službeni glasnik, Beograd, 64.

17 Gross, Leo „Voting in the Security Concil: Abstention from Voting and Ab-
sence from Meetings“, Yel Law Journal 209 (1961); нав. према: Rubin. P. A.
(2008), „Humanitarne intervencije i međunarodno pravo“, у: Humanitarne vojne
intervencije, Službeni glasnik, Beograd, 78.   



љенике) важи, са позиције империјалне моћи, само, како сам ка-
же, наше мишљење. Ту се може поставити низ питања,18 која
прелазе оквире овог рада, као на пример, ко одлучује (просуђу-
је) кад се крше љадска права и која је то линија, која је пређена,
након које је неопходно интервенисати, затим ко евентуално
може добити и од кога право да донесе одлуку да интервенише,
може ли се интервенисати ако нема широке сагласност, као ту
сагласност обезбедити и слично, као и питање, дали се уз помоћ
медија може исконструисати „случај“ који ће бити рекламиран
као „хуманитарна“ интрвенција, ради лакшег оправдања, а реч
је о неким другим (геостратешким, економским) интересима. 

Немачка отварајући или продубљујући југословенску кризу
даје изговор Сједињеним Државама да по тећи пут у 20. веку
војно интервенишу19 у Европи, чиме су још више учврстиле њи-
хову позицију и учиниле их готово незаменљивим арбитром у
европским пословима. (Сједињене Државе се инсталишу у
Eвропу након Првог и Другог светског рата које је, као што је
познато, покренула Немачка.) Отуда разбијање Југославије а за-
тим и тзв. „хуманитарнe интервенцијe“ које су уследиле у Југо-
славији, према Дејвиду Гибсу, биле су „савршено у складу с ге-
остратешким интересима Сједињених Држава и другим кључ-
ним државама, као и приватних интересних група у тим држава-
ма“. Прецизније речено, „хуманитарнe интервенцијe“ користе
се за оправдање агресија које, пре свега, служе за унапређење
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18 Babić, J. (2008), „Strana vojna intervencija: između opravdane pomoći i
nezakonitog nasilja“, у: Humanitarne vojne intervencije, Službeni glasnik, Beo-
grad, 139–266.

19 За војно-полицијску интервенцију у Југослави још се крајем 1991. го-
дине, на индиректан начин, у чланку Роберта Лајхта (Robert  Leicht), залеже
хамбуршки Die Zeit. Шпекулише се да би за њу било потребно између 30.000
и 300.000 људи. При чему се, сходно старим немачким опредељењима када су
у питању балкански простори, поставља питање: „Зашто американци својим
ангажовњем не би поставили јасну границу између пријатеља и непријате-
ља?“ – Die Zeit, 29. November 1991.



њиховог економског и геостратешког положаја у свету,20 с јед-
не, и оживљавања НАТО-а,21 који одржава хегемонију Сје-
дињених Држава у Европи, с друге стране. Другачије речено, то
се чини у циљу наметања сопствене воље и дисциплиновања не-
послушних на путу остваривања свoјих геостратешких, економ-
ских, културних и других интереса. Да би се све то остварило и
покрило у јавном мњењу било је неопходно покренути свеоп-
шту медијску кампању и за сва дешавања оптужити једну стра-
ну и приказати је као Зло и Злочинце, као Сотону. Прибити је
на стуб срама. Затим, прогласити је нељудском, па отуда и без-
вредном. Отуда следи да је свака интервенција легитимна. Пре-
ма томе, интервенција у другој Југославији била је само увод у
касније потезе Сједињених Држава и НАТО-а са својим европ-
ским „пудлицама“ зарад, поред наведеног, наметања свог вред-
носног система другима, затим, њиховог „цивилизовања“22 и,
најбитније, учвршћивања и заокруживања империје. То је ко-
начно, у свом огољеном виду, демонстрирано на Косову и Ме-
тохији и, на крају, у Ираку и Авганистану. 

Немачка је, уз помоћ Аустрије (вођене реваншизмом) де-
монстрирала невероватну истрајност и одлучност на медијском,
дипломатском и, на крају, војном плану да подржи тај изузетак
(супротно одредбама КЕБС-а и међународног права), односно
да се активно укључи у разбијање/распад друге Југославије и на
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20 Gibbs, N. D. (2009), First Do No Harm. Humanitarian Intervention and
the Destruction of  Yugoslavia, p. 8, 10.

21 Gibbs, N. D. (2009), First Do No Harm..., 37.
22 По Чарлсу Краутхамеру (Charles Krauthammer): „Америка није оти-

шла у Авганистан да би га христијанизовала. Америка је отишла тамо да га
цивилизује“ – Краутхамер, Ч. (2008), „Када је унилатеризам исправан и пра-
ведан“, у: Хехир, Б. и др. Слобода и моћ, 106. При чему Краутхамер, намер-
но заборавља, што је опште место, да су колонизаторска освајања Запада
„правдана цивилизаторском дужношћу подухвата“ – Aron, R. (2001), Mir i rat
među nacijama, I K Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci – Novi Sad, 113.



тај начин покаже своју, прво, политичку,23 а затим и војну (и по-
лицијску) моћ. На основу тако успостављеног права, под изго-
вором спасавања „угроженог“ етичког поретка, убрзо ће се ан-
гажовати у полицијско-војној акцији у Босни и Херцеговини и
касније у бомбардовању СР Југославије и окупацији Косова и
Метохије. Да би учешће у полицијско-војним акцијама на Бал-
кану (који је Немачка одавно сматрала за свој „допунски еко-
номски простор“) могли остварити, требало је претходно разби-
ти Југославију. За то је код европских савезника било неопход-
но добити колику-толику подршку. Ради лакшег добијања саве-
зничке подршке, затим, ради лакшег правдања будућих потеза
пред сопственом и међународном јавношћу и, на крају, ради мо-
ралне деградације зацртаног непријатеља (Срба) и сламање њи-
хове воље и моралног, политичког и на крају војног отпора нај-
пре су обновили стару аустроугарску (иновирану од Коминтер-
не) антисрпску пропаганду у којој је кључно место заузимала
„великосрпска политика“ и „великосрпска идеја“.24 А одатле су
изведени готово сви остали пропагадни слогани, или су се на
њих наслањали. Зато су Југословенску армију, која је покушала
(спретно или неспретно друго је питање) да одбрани територи-
јални интегритет земље, ради међународне дисквалификације,
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23 То је у Сједињеним Државама изазвало забринутост. Зато ће The New
York Times пренети писање немачког Spiegel-а: „Ово је први пут после 1949.
да је Бон предузео једнострану акцију у спољној политици“ – The New York Ti-
mes, January 7, 1992.

24 О српском националном програму, пореклу и смислу „Велике Србије“
и „великосрпске политике“ видети у: Екмечић, М. (2003), „Појам Велика Ср-
бија према светским узорима“, у: Велика Србија: истине, заблуде, злоупо-
требе, СКЗ, Београд, 15–42; Марковић, М. (2003), „Патриотизам, национа-
лизам и великосрпство, у: Велика Србија, 117–122; Попов, Ч. (2007), Велика
Србија: стварност и мит, ИК Зорана Стојановића, Сремски Карловци –
Нови Сад; Тадић, Љ. (2008), Криза и „великосрпски хегемонизам“, Службе-
ни гласник, Београд.



назвали „српском борбеном силом“, „комунистичком“, „велико-
српском“ и слично, што је у западном политичком дискурсу нај-
ћешће значило „злочиначка“. Претходну тезу доказује чињени-
ца да ниједан злочин против Југословенске армије у југословен-
ским грађанским ратовима (Словенији, Хрватској или Босни и
Херцеговини) није процесуиран пред Хашким судом (Internati-
onal Criminal Tribunal for the former Yugoslavia). Насупрот ово-
ме, допринос Југословенске армије у ослобађању Југославије од
фашизма – иако предвођена комунистима и претежно саставље-
на од Срба – био је одлучујући, што је у немачкој штампи често
оспоравано. Такође, кад је реч о ослобађању Европе од фаши-
зма, њен допринос је сразмерно величини земље био значајан,
али она тада у западном дискурсу, због тадашњих њихових ин-
тереса, није била окарактерисана као – „комунистичка“, „срп-
ска“, „великосрпска“.

* * *

Будући да је криза на Балкану била на помолу, Немачкој се
указала шанса да учествује у регулацији те кризе, и она то ни по
коју цену није хтела да пропусти. Затим, у Немачкој се још од
краја 19. века била широко распростањена идеја да треба иско-
ристити „било коју међународну замршеност погодну за оства-
рење свог програма светске владарке“.25 Да ток догађања не би,
којим случајем, кренуо непредвиђеним смером (ка смиривању),
она се од самог почетка активно укључила у његово „регули-
сање“, јер се на деструкцији Југославије веђ раније била анга-
жовала. Ово потврђује рецимо податак да је још током седамде-
сетих година Клаус Кинкел (Klaus Kinkel), по Ериху Шмит-Ен-
бому (Erich Schmidt-Eеnboom), као шеф савезних обавештајних
служби, организовао мрежу усташке (нацистичке) емиграције
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25 Нарочницка, Н. (2008), Русија и Руси у светској историји, 189.



која се припремала за рушење Југославије. Кинкелу је у свему
томе активно помагао близак сарадник Јосипа Броза, још из
времена Коминтерне – Иван (Стево) Крајачић. За ту активност
Крајачић је ангажовао касније актере разбијања друге Југосла-
вије: Фрању Туђмана, Јосипа Бољковца (шефа хрватске тајне
службе безбедности), Јосипа Манолића и Стјепана Месића.
Кинкел је, истовремено, у погон ставио већ раније обновљену
мрежу нацистичких агената у Југославији, која је, по Шмит-Ен-
бому, још 1962. бројала око 100.000 доушника (агената).26 Та-
кође, према Андреасу Зумаху (Andreas Zumach), БНД (Bunde-
snachrichtendienst) је, почев од осамдесетих година, тесно сара-
ђивао са тајном хрватском обавештајном службом, и системат-
ски радио на заоштравању конфликата између Загреба и Бео-
града. На томе послу ангажовани су многи, а међу њима и хр-
ватске усташе и нацисти, и њихови активни сарадници и подр-
жаваоци из времена Другог светског рата.27

Ланац оптужби Срба, прокламованих непријатеља, умножи-
ће понављање старих и пропагирање нових стреретипа о њима,
измишљање и лепљење им разних етикета како би се што више
у јавном дискурсу дехуманизовали. А непријатељ, како приме-
ћује Манес Шпербер (Manes Sperber) (када говори о тиранским
системима или црквама), у њиховим очима не може заступати
било шта друго сем „злоћудни и подли злочин“. Такође, „непри-
јатељи, поврх свега, нису више људска бића, него дивље звери,
опасни бесни пси, лукаве змије, одвратни пацови“,28 немани и
слично (што ће у евро-америчким медијима за Србе бити често
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26 Schmidt-Eеnboom, E. (1995), Der Schattenkrieger; Klaus Kinkel und der
BND, Diseldorf, EconVerlag, pp. 211–236.

27 Zumach, A. (1995), „Die internationale Politik in Sьdeuropa hat versagt“,
Bosnien-Herzegowina: Die Chancen einer gerechten Lцsung, Frieden and
Abrьstung, Јanuar 1995, p. 53.

28 Шпербер, M. (2009), Полицијско схватање историје, Издавачка књи-
жарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци – Нови Сад, 96.



коришћено). То није било довољно. Зато ће, да би се ствари што
више замаглиле, прво антисрпска пропаганда, а затим и поли-
цијско-војне акције против Срба (прокламованог непријатеља),
мора представити као дело „међународне заједнице“. То значи,
полицијско-војна акција против њих представиће се као опште
добро. Све се то чини по формули, коју је Карл Шмит изложио
још 1929. године: „Ако се нека држава у име човечанства бори
против свог политичког непријатеља, онда то није рат човечан-
ства, већ рат за који нека одређена држава у односу на свог рат-
ног противника окупира један универзални појам како би се ти-
ме (на рачун противника) идентификовала“.29 Иста је ситуација
кад је реч, по Шмиту, и о „савезу народа“ (или, пак, у најнови-
јој терминологији „међународној заједници“). Другачије рече-
но, овде је, пре свега, реч да се „човечанство“ или „савез наро-
да“ (а тиме у новом дискурсу и „међународна заједница“) кори-
сти као „идеолошки инструмент империјализма једне државе
или коалиције држава против друге државе“. Узурпацијом тих
речи настоји се непријатењу оспоритри квалитет човека, да се
прогласи нељудским, па дакле и невредним, отуда рат може по-
примити и „крајњу нељудскост“ – зато се употреба свих сред-
ства против њега проглашавају за легална и легитимна. То је
још давно прозрео Прудон (Proudhon) када је сковао формулу:
„ко каже човечанство, тај хоће да обмане“. 30

Да би се остварили прокламовани циљеви Срби се прогла-
шавају за непријатеља, а тиме и за Зло. Будући да су они Зло
– они су претња успостављеном етичком поретку. Отуда су
против њих дозвољена сва средства. У остварењу тог циља,
како раније тако и сада, може се сарађивати и са терористич-
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29 Šmit, K. (2001), „Pojam političkoga“, у: Norma i odluka: Karl Šmit i nje-
govi kritičari, „Filip Višnjić“, Beograd, 36.

30 Šmit, K. (2001), „Pojam političkoga“, 37.



ким организацијама (раније ВМРО, хрватске усташе – касни-
је ОВК).31

Непријатеља је неопходно истовремено понижавати и на мо-
ралном плану; пожељно је претворити га у нељудску гнусобу.32

Зато је у европским и америчким електронским и штампаним
медијима покренута невиђена кампања о српским злочинима,
који се, а није спорно да их је било (јер их има у сваком грађан-
ском рату), обавезно надувавају, или се муслимански и хрват-
ски злочини прећуткују а често и приписују Србима. Ту су до-
дате приче о логорима и силовањима.33 То значи, Србе је путем
медија требало морално дисквалификовати (а то значи на међу-
народном плану изоловати), чиме су сви потези против њих мо-
рално оправдани. Ти измишљени и надувани злочини касније ће
бити један од кључних аргумената званичника, интервенциони-
стичких интелектуалаца и медијских посленика у оправдању
тромесечног бомбардовања Србије, односно тзв. „хуманитар-
не“ интервенције Сједињених Држава и НАТО-а. Истовремено,
злочини пријатеља се минимизују или прећуткују, а на Хашком
трибуналу (ICTY), њихови починиоци се ослобађају (Насер
Орић, Рамуш Харадинај), чека њихова смрт да за живота, којим
случајем, не би били оптужени (Алија Изетбеговић, Фрањо Туђ-
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31 Тај метод има дугу традицију. Разбијањем прве Југославије био је оп-
седнут и Мусолини. У ту сврху су италијанске обавешзтајне службе сарађи-
вале с балканским терористичким организацијама – Vinaver, V. (1985), Jugo-
slavija – Francuska između dva svetska rata, ISI, Beograd, 107.

32 Šmit, K. (2001), „Pojam političkoga“, 25.
33 Та прича о силовањима није од јуче. Још је Хитлер на Радио Берлину

6. априла 1941. године, у образложењу напада на Југославију и бомбардо-
вање Београда, навео да у Србији „силују фолксдојчерке“ – Ђурић, П. „Беле-
шке и коментари о писцу и његовом делу и времену у којем је живео и радио“,
поговор, у: Јовановић–Марамбо, М. В. (2010), Потрага за изгубљеном исто-
ријом, Југоисток, Београд, 498.



ман) или нема довољно „доказа“ за њихово процесуирање (Си-
јаковац, Добровољачка, Тузланска колона). 

А ако непријатеља нема, он се може произвести и измисли-
ти од стратега и званичника потпомогнутих маркетиншким
агенцијама и блиским а утицајним (мејн стрим) медијима. Након
пада комунизма појам непријатеља био је замагљен, неодређен,
зато је он морао бити брзо пронађен и дефинисан. То добро од-
сликавају следеће речи Ирвинга Кристола (Irvung Kristol): „На
крају хладног рата, нама је стварно потребан идеолошки прете-
ћи непријатељ, достојан нашег одушевљења, онај који нас може
ујединити“.34 То ће потом и други медији, да би се додворили
званичницима или опстали у тржишној утакмици, подржати.
Производња непријатеља има дугу традицију, али је тек у ново-
вековном добу добила на значају, и често добијала верски ка-
рактер. Зато се у том антисрпском пропагандном походу у мно-
гим извештајима о збивањима у другој Југославији инсистирало
да су Срби православци. Познато је да о православњу на Запа-
ду владају негативни стереотипи, који су појачани и актуелизо-
вани појавом Русије, као православне земље, на светској поли-
тичкој сцени. Тако, на пример, Маркиз де Кистин ће пре века и
по писати: „Рим и све што је повезано с римском црквом нема
опаснијег непријатеља од московског самодршца, видљивог по-
главара своје цркве“.35 Да је то било широко распрострањено
мишљење на Западу готово два века говори следеће Марксово
мишљење: „Грчко православна вјера показала се уопће као јед-
но од његових (Ивана III /1462–1505/ – прим С.В.) најмоћнијих
оруђа“. Он је изабрао „да у својој особи даде грчкој цркви свјет-
ског поглавара? Римскога папу“.36
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34 Kristol, Irvung „A-Post Wilsonian Foregen Policy“, Wal Street Journal,
August 2, 1996.

35 Kistin, Markiz de (2009), Rusija 1839, 26.
36 Marx, Karl (1982), Historija tajne diplomacije 18. stoleća, Globus, Zagreb, 74.



У томе смислу, у медијима и изјавама, прво немачко-
аустријских а затим и евро-америчких званичника, на симбо-
личком плану Словенци и Хрвати поистовећују се са пожељ-
ним (позитивним) вредностима, које су широко прихваћене на
Западу, као што су: дeмократија, цивилизација, рационалност,
европејство, мирољубивост, толерантност (мека линија), ра-
диност (вредноћа), финоћа, припадност западном хришћан-
ству, окренутост (напредном) Западу, тржишна економија,
слободни избори, демократска власт, тврдња да Словенци и
Хрвати спадају у западну цивилизацију,37 и слично. Касније,
када на ред дођу, босански муслимани ће бити представљени
као заговорници и браниоци мултиетничности (при чему се
прећуткује да је друга Југославија била мултиетничка). Поред
тога, стварана је представа да су босански муслимани секу-
ларни, јер готово ни један муслиман у овој земљи не иде у џа-
мију,38 што је била чиста пропагандна флоскула – стварност
је била потпуно другачија.39 Реисламизација Босне и Херце-
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37 Једна од кључних законских одредаба Независне Државе Хрватске би-
ла је и да Хрвати спадају у западну цивилизацију – Екмечић, М. (2008),  Ду-
го кретање између клања и орања, Завод за уџбенике, Београд, 393.

38 Wulliamy, E. (2004), Seasons in Hell: Understaning Bosnia’s War, St. Mar-
tin’s, New York, p. 64.

39 Према извештају француског министарства спољних послова од 26. ју-
ла 1966. подигнута је једна нова џамија на 5.300 становника, наспрам једне
нове католичке на 13.000 и православне цркве на 32.000 становника. Такође,
према Glasnik-у Vrhovnog Islamskog Vijeća, само током 1978. ислам је у Босни
и Херцеговини учило 98.630 ученика – Troude, G. (1007), Conflits identitaires
dans la Yougoslavie de Tito 1960–1980, Association Pierre Belon, Paris, 170–171;
Само у у прва три месеца 1968 у Босни и Херцеговини отворене су 4 медре-
се – Glasnik Vrhovnog Islamskog Vijeća, no. 5–6, 1968, 28; У Босни и Херцего-
вини држава је између 1950. и 1970. изградила 800 џамија – Balić, S. (1992),
Das unbekanute Bosnien: Europas Brücke zur islamichen Welt, Cologne, Bцhlau,
p.2; нав. према: Šindler, R. Dž. (2009), Nesveti teror: Bosna, Al Kaida i uspon
globalnog džihada, Službeni glasnik, Beograd, 39. 



говине не само да иде напоредо с југословенском политиком
несврстаности већ се муслимани, према Хасану Цингићу, с
Исламског факултета у Сарајеву, „морају бити спремни за но-
ви светски рат, али овог пута против западне културе“.40 То
није било усамљено мишљење.41

Насупрот овоме, непријатењ се мора представити као дру-
гачији, чак и ако је физички, вредносно и морално врло бли-
зак. Другачије речено, Србима се као јавно прокламованом
непријатељу, зарад њихове стигматизације и демонизације, на
симболичком плану приписују на Западу широко прихваћене
непожељне (негативне) вредности, с израженим негативним
набојем, као што су: комунизам, бољшевизам, варварство,
мистицизам, национализам, шовинизам, примитивизам, мили-
тантност, нетолерантност (тврда линија), недостојност, визан-
тинизам, византијско или источно православље (што најчешће
подразумева „тоталитаризам“, „варварство“ и „ропство“),42

оријентализам, окренутост (мрачном) Истоку (који асоцира
на Азију или је Азија) који није цивилизован, „орјенталним
схватањем права“,43 учмалост, диригована економија,
лењост, ирационалност, хегемонизам „неевропејство“44 и
слично. (Многи од ових епитета, као на пример „србијанска
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40 Troude, G. (1007), Conflits identitaires dans la Yougoslavie de Tito
1960–1980, 178.

41 Да то није било усамљено мишљење посредно говори извештај амба-
саде Француске у Београду, да је делегација југословенских муслимана коју
је предводио Хусеин Џозо на Панисламској конференцији у Каиру, септем-
бра 1968, отворено регрутовала у Југославији добровољце за „свети рат“ (џи-
хад) у Палестини – Troude, G. (1007), Conflits identitaires..., 176

42 Представа да је византијска култура „лажна“ а источно православље
„шизма“ а они који и њима траже савезнике „не знају шта хоће“ – Kistin, Mar-
kiz de (2009), Rusija 1839, 23–25. То мишљење на Западу има дугу традицију.

43 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19. Juni 1991.
44 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 3. Mдrz 1991.



хегемонија“, „србокомунисти“,45 и други, преузети су из хр-
ватске, како међуратне46 тако и најновије пропагандне ретори-
ке, која је у хрватском друштву пустила дубоке корене.) 

Оријент и Азија, са којима су Срби у јавном дискурсу били че-
сто поистовећени, у западној свести а самим тим и у јавном и на-
учном дискурсу, значе: деспотизам, заосталост, учмалост, суро-
вост, опасност, лажљивост, преварантство, мистериозност,
мрачњаштво, недокучивост, фатализам, екцентричност, претњу,
цивилизацијску, културну и моралну инфериорност, недостатак
осећања за закон и слично.47 Њихови народи су варварски.48 Нај-
краће речено, подвлачење разлика између југословенских народа
у западним мејнстрим медијима било је у функцији растакања хо-
могености и јединства земље и припрема за растурање друге Југо-
славије.

Негативне представе на Западу о Истоку и Азији, а тиме и
Србији, су широко распростраљене,49 односно тако успоста-
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45 Тако, на пример, за милански Il Giornale из пера Франkoиза Фејта
(Francoiz Fejto), комунистичку опозицију у Хрватској „углавном сачињавају
чланови српске мањине ... њих 10,6%“ – Il Giornale, 25. 9. 1990.

46 Cтанковић, Ђ. Ђ. (1995), Никола Пашић и Хрвати, БИГЗ, Београд; та-
кође: Petranović, B. – Zečević, M. (1987), Jugoslovenski federalizam – ideje i
stvarnost, zbornik dokumenata, knj. I i II, Beograd.

47 Said, E. (2008), Orijentalizam, XX vek, Beograd, 12, 16, 17, 24, 26, 41,
47, 55, 62, 74,139, 140, 143 итд.

48 Тако на пример Жозеф Мишел, бивши белгијски министар уну-
трашњих послова без околишања каже: „Ми ризикујемо да нас, као римски
народ, освоје варварски народи, као што су Арапи, Мароканци, Југословени,
Турци... Људи који долазе с велике даљине и који немају ничег заједничког са
нашом цивилизацијом“ – Рамоне, И. ( 1998), Геополитика хаоса, Институт
за геополитилке студије, Београд, 84. 

49 Колико су те негативне представе о Србији ушле у јавни дискурс гово-
ри пример америчког новинара Роберта Каплана (Robert Kaplan). Када му се
омакне и каже нешто повољно о Србији, односно да је у њој „дух либерали-
зма био...очигледан“, не може а да не нагласи „тако византиској, тако право-
славној, тако источњачкој“ –. Kaplan, R. (2004), Balkanski duhovi. Putovanje
kroz istoriju, Dan Graf, Beograd, 56. 



вљена лествица вредности има традицију „дугог трајања“. Тако,
на пример, joш за Маркиза де Кистина Руси су „људи (или ско-
ро људи)“, који су „обузети жељом да подражавају друге наро-
де, а они то чине попут мајмуна“. А „Између Русије и Францу-
ске постоји Кинески зид: словенски језик и карактер... Сибир
почиње на Висли“ и слично50. Нешто касније, Маркс (Karl
Marx) ће тврдити да „између политике Ивана III и данашње Ру-
сије постоји ...истоветност. Будући да је „Москва одрасла и од-
гојена у грозној и подлачкој школи монголског ропства“.51 Ка-
ко је пролазило време то ће се заоштравати. За Аденауера (Ko-
nard Adenauer) „варварство се налази на истоку,... Азија је зна-
чила православље, тиранију и рат“, чак је и „Трећи рајх био
Азија“; а историчар Ернст Нолте (Ernst Nolte) изложио је 1986.
године теорију да је Хитлер покушао да одбрани Европу од
„азијатског варваризма“.52 Зато се о Србима производи мит као
бољшевичком народу. Тај мит треба да сублимише све најгоре
о њима, како би у следећем кораку дао „за право“ свима онима
који их у широј јавности осуђују и стигматизују, чиме се насто-
ји да се легализују постојећи и у најновије време интензивно га-
јени анимозитети и предрасуде.53 Потом ће им се, ради конач-
ног придобијања јавности да их осуди, приписати ни мање ни
више него тероризам.54 Заправо, Срби се проглашавају за мо-
рално Зло, односно они се повезују, супротно чињеничном
стању, прво са бољшевизмом а затим са фашизмом и терори-
змом. 
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50 Kistin, Markiz de (2009), Rusija 1839, 62, 82, 89, 100.
51 Marx, K. (1982), Historija tajne diplomacije 18. stoleća, 74–75.
52 Buruma, J. (2002), Plata za krivicu, Samizdat B92, Beograd, 21, 208.
53 Упореди: Obrenović, Z. (1992), Srbija i novi poredak, Gradina & IFDT,

Beograd, 123.
54 Süddeutsche Zeitung, 30. November 1991; такође: Der Speigel, 9. De-

zember 1991; The Times, July 26, 1995; Il Giornale, 26. 7. 1995.



Српски бољшевизам се, даље, ради лакшег прихватања, по-
везује са већини људи на Западу непознатим и њима архаичким
– византинизмом и православљем, који су означени као нешто
мистично, туђе и непознато (које се „разумева“ и „објашњава“
помоћу стечених предрасуда, претпоставки, фикција), али ипак
повезано с мрачним Истоком, већ и као родно тло на Западу
омрзнутог бољшевизма – зато се он највише примио у Русији и
Србији. Отуда се разлике између Нас (Европе /Хрвати и Сло-
венци) и Других (варвара = азијата = Срба) приказују као поли-
тичке (демократија–бољшевизам) и цивилизацијске (За-
пад–мрачни Исток; напредне–назадне), а онда као разлике које
се не могу превазићи, што је подразумевало да оне друге треба
уништити. Другачије речено, други је дефинисан као различит
са становишта доминантне норме а то значи инфериоран. Тај
„аргумент“ ће тада, у одсуству ваљаних, послужити као оправ-
дање за репресију и доминацију.55

У неким тренуцима прелазило се и на теже оптужбе: Срби
су превођени у „нацибољшевике“. Та кованица у себи сублими-
ше готово све негативно у новијој европској историји; она је, на
симболичком и практичном (моралном) плану – Зло највишега
ранга. Да би се оно спречило, дозвољена су сва средства, па и
она најгора. У том смислу Зло које чине Они мора се спречити
– па макар то било учињено и непопуларним и изнуђеним поте-
зима, који у демократском свету немају прођу али су због Њи-
ховог Зла нужни, и зато су не само политички него и морално
оправдани.56 Означавање Срба као оваплоћења Зла и злочина-
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55 Упореди: Duzinas, K. (2009), Ljudska prava i imperija: politićka filozofi-
ja kosmopolitizma, Službeni glasnik - Albatros Plus, Beograd, 73.

56 Том аргументацијом се, између осталих, користи и „независни“ по-
средник Марти Ахтисари како би оправдао размимоилажање унутар СБ Ује-
дињених нација при бомбардовању СР Југославије – Ahtisari, M. (2001), Mi-
sija u Beogradu, „Filip Višnjić“, Beograd, 237–249.



ства њима је омогућило, како каже Мик Хјум (Mick Hume), да
себе у јавности, и у сопственим очима, представе као „правед-
ничке анђеле освете“,57 што им је дало право да, у јавном дис-
курсу а затим и у реалној (емпиријској) стварности, прво оправ-
дају своје поступке а затим и наметну своју вољу.

* * *

Оправдање оптужби изречених на рачун Срба, или касни-
јег чињења против њих наћи ће се и у, на први поглед, озбиљ-
ној литератури.58 Ово говори, прво, колико је парадигма о зби-
вањима на југословенским просторима, наметнута у медијима,
постала тврдокорна и, друго, колико евро-америчка импери-
јална свест о посебности и убеђености у мисионарски задатак
ширења демократије и људских права (која се употребљавају,
како Дузанис каже, као монета за притисак, односно као моне-
та за погађање у сфери трговине, помоћи и дипломатским пре-
говорима59). То спречава било какво преиспитивање успоста-
вљених историјских или тренутних стандарда и флоскула. У
том контексту – моралног оправдавања америчког интервен-
ционизма, који заступају његови проповедници, будући да по-
стоји „конвергенција између потреба политичара и изведби
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57 Hume, Mick, „Who’s dressing up Karadzic?“ (http://www.spiked-onli-
ne.com/index.php?/site/prentable/5494/), пренето у: НИН, 31. 8. 2008.

58 Карактеристичан је један пример, који говори о томе како се формира,
како Фуко каже, „дискурс с научним претензијама“. Наиме, по сведочењу Ду-
шана Батаковића, на једној научној конференцији на његово питање колега-
ма историчарима на којим новим научним основама сада радикално другачи-
је тумаче један докуменат (реч је о Гарашаниновом Нарчетанију) они су
збуњено одговарали „да су, ипак, само ‘државни службеници’, који примају
плату од ‘својих влада’, јер раде на државним универзитетима...“ – Батако-
вић, Д., „Слика модерне Србије: домети, ограничавања, оспоравања“ (пого-
вор за књигу), Зундхаусен, Х. (2008), Историја Србије од 19. до 21. века,
Клио, Београд, 553.

59 Duzinas, K. (2009), Ljudska prava i imperija..., 58.



научника“60 – такође се настоји да се морално оправдава НА-
ТО бомбардовање Србије, тзв. „хуманитарну“ интервенцију,61

када је на СР Југославију бачено 22.000 тона бомби и пројекти-
ла. Али зато интервенционистички интелектуалци заобилазе
eтички аспект злочина против човечности, почињен током бом-
бардовња Србије графитним и касетним бомбама, као и бомба-
ма са осиромашеним уранијумом (што је НАТО признао). (На
СР Југославију НАТО је бацио десет тона бомби с радиоактив-
ним уранијумом 23862 и 1.800 касетних бомби чиме је починио
екоцид.63) 

То се све чини по оној Тацитовај (Tacit): „они врше покоље
а то називају миром“.64 Или, пак, у најновијем неолибералном
дискурсу „хуманитарном интервенцијом“ зарад ширења „демо-
кратије“, „слободе“ и „људских права“. При чему империја, од-
носно Сједињене Државе, кључни носилац тих „хуманитарних“
(полицијских) интервенција, то чине будући да, према Мајклу
Игњатијеву (Michael Ignatieff), „испуњавају срца и свест људи
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60 Хехир, Б. (2008), „Религија, реализам и праведна интервенција“, у: :
Хехир, Б. и др., Слобода и моћ, 26. 

61 Amstuc, R. M. (2008), Međunarodna etika: globalna politika: pojmovi, te-
orije i slučajevi, Službeni glasnik, Beograd, 42–55. 

62 Lafarge, M. J. „US Dirty Bombs“, Z Magazine, Octobre 2002, pp. 39–40.
Према истраживаљима српских експерата реч је о 15 тона муниције са осиро-
машеним уранијумом, односно о 50.000 граната, којима је гађано 113 локаци-
ја (Политика, 6. фебруар 2009). О последицама муниције с осиромашеним
уранијумом, које се јављају након 5 до15 година, док најтеже долази након 25
година а коначне ће бити познате тек за 50 година након бомбардовања, по
људе и живи свет – видети: Анђелковић Лукић, М. (2008), Дарови „Милосрд-
ног анђела“: еколошко разматрање НАТО бомбардовсања СР Југославије,
„Никола Пашић“, Београд. 

63 По српским изворима 52 контејнера са 35.450 касетних бомби (Нови
гласник, Војноиздавачки завод, Београд, 2000, 27). Касетне бомбе су бацали
Американци, Британци и Холанђани.

64 Нав. према: Hartd, M. and Negri, A. (2000), Empire, Harvard Universiti
Press, Cambrdge.



читаве планете сновима и жељама“!65 Цивилне жртве тих војних
(„хуманитарних“) интервенција, почињених касетним бомбама,
бомбама са осиромашеним уранијом (које дуготрајно загађују
животну средину) и слично, предузетих ради „мира“ и „људског
напретка“, сходно успостављеној парадигми, лицемерно називају
„колетералном штетом“. Тиме се путем језика настоји произвести
нова стварност, односно именовањем покоља неутралним терми-
ном наметнути му у дискурсу друго значење а тиме и садржај. То
је био само увод (увежбавање), који ће се у нешто драстичнијем
издању поновиити у Ираку и Авганистану.

Хуманитарни интервенционисти прећуткују (или им се не
уклапа у концепт „етичког“ оправдања америчког интервенцио-
низма) да су бомбардовањем СР Југославије грубо прекршени
Повеља УН и основни принципи међународног права, као и
Статут НАТО-а који није давао овлашћење за интервенцију ако
њене чланице нису угрожене. Такође прећуткује се да је ОВК од
америчке администрације била проглашена за терористичку ор-
ганизацију,66 и да је на иницијативу Мадлен Олбрајт (Madeleinе
Albright) ушла у орбиту америчких интереса,67 да је ОВК у сим-
биози с трговином дрогом и организованим криминалом,68 што

126 Слободан Вуковић 

65 Ignatieff, Michael, “The Burden”, New York Times Magazine, January 5,
2003.

66 Видети: „Тhe Kosovo Liberation Army: Does Clinton Policy Support Gro-
up whit Teroor and Drug Ties“, United State Senate – Republican Polici Commi-
tete (www.kosovo.com/rpc.html).

67 Lee Myers, Steven, „Crisis in the Balkans: The overiew; NATO to consider
letting Kosovars set up new army“, The New York Times, June 22, 1999.

68 Norman Grig, William, „Danger! KLA in the USA“, The New American,
May 24, 1999 (www.thenewamerican.com/tna/1999/05-24-99/vol5no11_
kla.htm); такође: Norman Grig, William, „Making the World Safe for Narco-Ter-
rorism“, The New American, May 8, 2000 (www.stopthefraa.org/artman/pu-
blich/article 83.shtml); Ћирић, Ј. (2006), „О феномену косовске мафије“, Со-
циолошки преглед, год. 40, бр. 1, 33–56 (http://www.socioloskipregled.org.rs).
Works, C. Benjamin, „Articls on KLA–Kosova–Drugsa–Mafia and Fundralising“,
http://www.siri-us.com/backgrounders/KLA/Drugs.html



је настављено и након интервенције НАТО-а на Косову и Ме-
тохији,69 као што се прећуткује и то да су немачке и америчке
обавештајне службе БНД и ЦИА биле у чврстој вези са ОВК,
наоружавале је и обучавале.70 Поред тога, БНД је још 1987, за
време Ханса Дитриха Геншера (Hans Dietrich Genscher), отво-
рила своју испоставу (Legalresidentur) у амбасади у Тирани као
базу за антисрпске операције и обучавање ОВК.71 Интервенци-
онсти такође прећуткују (као што то све време чине и евро-аме-
рички званичници док су на власти) да је у Рамбујеу „Београд
био суочен са ултиматумом“72 и да су Сједињене Америчке Др-
жаве тражиле, пре тзв. хуманитарне катастрофе, да НАТО оку-
пира Србију,73 што не би прихватила ниједна суверена земља,
јер реч је о безусловној капитулацији.

* * *

После свега, како би се са себе скинула одговорност за раз-
буктавање рата, а дихотомија Добра (или „Добра“) и Зла поја-
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69 Видети: „Коsovo Drug Mafia Supply Heroin to Europe“, The Guardian,
March 3, 2000 (www.Guardian.co.uk/Kosovo/story/0,2763,19354,00.html).

70 Chossudovsky Michel, The KLA: gangsters, terorists and the CIA,
http://globalresistence.com/articles/chuss/kla.html; такође: Balkans Infos, no. 12,
April 1997. 

71 Тоски Варацани Висконти, Џ. (2006), Коридор, Завод за уџбенике, Бе-
оград, 115–116; такође: Balkans Infos, no. 12, April 1997. 

72 Lazne, Christopher and Schwartz, Benjamin, „For the Record“, The Natio-
nal Interest, fall 1999, pp 11–13.

73 У анексу, прилог Б , између осталог стојало је да ће НATO у СР Југо-
славији бити „ослобођен сваке правне процедуре“, затим  да ће „НАТО пер-
сонал у свим околностима и на трајан начин уживати имунитет“, као и то да
ће „НАТО особље са својим возилима, бродовима, авионима и опремом, ужи-
вати трајан и слободан улаз (...) укључујући ваздушни простор и територијал-
не воде.“ Затим, НАТО се ослобађа такса, царина или било којих других на-
кнада, такође неће плаћати ни евентуално направљену штету – Србија и НА-
ТО II, (1999), посебно издање, Нова српска политичка мисао, прилог Б,
191–193; такође видети: www. monde-diplomatique.com.



чала и „доказала“, у евро-америчким медијима и изјавама зва-
ничника прелази се на изношење обмана и лажи, које ће у јав-
ном мњењу представити и рекламирати, путем масовних мејн
стрим медија које контролишу, протурајући моралну реторику
као истину. Ко се томе супротстави, биће скрајнут или кажњен.
Касније, да би се доказала кривица другог (Срба),74 биће, као и
након Првог светског рата, упрегнута историографија.75 Уз то
су умислили да је једино њима богом дано да, на основу војне (и
политичке) силе коју поседују, неприкосновено просуђују шта
је истина а шта лаж, односно да морално суде и процењују шта
је исправно а шта неисправно и, на крају, шта је Добро а шта
Зло.

И не само то, него, евро-амерички медији и званичници све
време преферирају, а потом уз помоћ моћи коју поседују, не са-
мо у дискурсу него и у пракси, намећу да су Добро и Зло, у овом
случају, етичке категорије. При чему пренебрегавају да су оне у
јавном дискурсу одавно изгубиле своје (првобитно) етичко зна-
чење, и да оне, како каже Костас Дузинас (Costas Douzinas) ин-
терпретирајући Хобса, нису више етичке категорије, већ су ре-
чи које се употребљавају да би се изразиле различите љубави и
мржње, односно пре свега је реч о Добру као објекту апетита и
жеља а Злу као објекту мржње и аверзије.76 То значи да су Ср-
би на Западу (прво под немачким а затим и америчким дикта-
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74 То није од јуче, већ има дугу традицију или како је то приметио Нојба-
хер, за немачку политику: „Србија је била дежурни кривац за све проблеме на
Балкану“ – Nojbaher, H. (2005), Specijalni zadatak Balkan, Službeni list SCG,
Beograd, 145.

75 То добро илуструје књига познатог немачког историчара Холма Зунд-
хаусена у којој се на суптилан начин провлачи обновљена хрватска и немач-
ко-аустријска пропаганда с почетка 90-их двадесетог века, а онда се настоји
да се „историјским разлозима“ оправда разбијање друге Југославије и сеце-
сија Косова и Метохије – Зундхаусен, Х. (2008), Историја Србије од 19. до
21. века, Clio, Београд.

76 Duzinas, K. (2009), Ljudska prava i imperija..., 62.



том), што смо на другом месту детаљније приказали интерпре-
тирајући писање њихове штампе,77 постали објект њихове
мржње. Не зато што су Срби већ, пре свега, што су им добро до-
шли као изговор, с једне, и што су стали као препрека, с друге
стране, на (стварном или замишљеном) путу остваривања њихо-
вих политичких и геостратешких интереса. (Када је реч о Ира-
ку и економских интереса.) 

Коначно, разбијање друге Југославије била је само припре-
ма за проглашење Срба за мету, што је НАТО 1999. године и
званично учинио, будући да је Србија од Запада виђена као про-
тивник новог светског поретка и глобализма.78 Према Јохану
Гaлтунгу (Johan Galtung), „Србија је била давно зацртана жр-
тва“ и зато „НАТО бомбардовање није био рат за Косово, већ
рат против Србије и Београда“.79 Тај рат је, пре свега, био, ка-
ко Костас Дузинас каже, „први рат новог светског поретка, у ко-
јем су хуманитарци носили војне униформе“.80 Наравно, не тре-
ба заборавити да је на Западу, након дугогодишње медијске при-
преме, постојала широка сагласност да се бомбардује Београд.
Такоће не треба заборавити да ослобођење (и уједињење), по
Ситон-Вотсону (Seton-Watson) писаном пре Балканских рато-
ва, од „Трста до бугарске границе, са равницама Јужне Мађар-
ске до планина Албаније“ се не може одобрити, будући да због
„пансрсрпских цињева“ његов би „триумф значио праву не-
срећу за европску културу“, јер би то била „победа источне
културе над западном“. Западну културу на Балкану предста-
вља Аустроугарска „коју би, кад је не би било, требало ство-
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77 Вуковић, С. (2009),, Етика западних медија, И К Зорана Стојанови-
ћа, Сремски Карловци – Нови Сад.

78 Тhе Financial Times, September 28–29, 1991; такође: Пилџер, Џ., „Ме-
дији су саучесници у крвавој авантури разарања света“ (интервју), Печат,
31. децембар, 2010.

79 Гaлтунг, Јохан, „Кантонизација Косова по швајцарском моделу“ (ин-
тервју), Политика, 16. фебруар 2010.

80 Duzinas, K. (2009), Ljudska prava i imperija, 291. 



рити“.81 Зато је стање ствари, у неком облику, требало вратити
на стање пред Први светски рат, у чему су имали пуну подршку
(равну консезусу) у Аустрији и Немачкој. Оваква и слична ста-
новишта на Западу, која су „дугугог трајања“, не могу се мимо-
ићи када је реч о тумачењу узрока збивања на Балкану крајем
20. века – не само бомбардовање Србије него и растурање дру-
ге Југославије, јер је реч о јединственом процесу. 

Имајући речено у виду, свако ко се, на било који начин, су-
протстави њиховом инересима а тиме и интерпретацији Добра
и Зла биће екскомунициран (санкције) или на неки други начин,
на пример бомбардовањем, кажњен. Ако ни то не буде довољ-
но, ради сламања њихове воље и моралне отпорности82 отпоче-
ће, на основу војне, економске и политичке моћи коју поседују,
условљавања која ће се из дана у дан проширивати, уз испору-
чивања нових. У остварењу прокламованог циља, и у том кон-
тексту уништење моралног јединства народа и његовог самопо-
штовања, уцене и условљавања биће потпомогнуте пропаганд-
ним походом и појачаним ангажовањем тзв. „невладиног“ и од
њих плаћеног сектора у земљи. То није све. У следећем кораку
се од грађана Србије захтева да се одрекну, зарад „европских
интеграција“ у чеми их подржава и један део политичке елите,
оног што представља најдубљу суштину њиховог националног
бића, њихових уверења и вредности. 
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81 Seton-Watson, R. W. (1911), The sauthern Slav Question and the Habzburg
Monarchy, London, p. vii, 337; нав. према: Нарочницка, Н. (2008), Русија и Ру-
си у светској историји, 206.

82 По генерал Мајклу Шорту (Michael Short) сламање воље и моралне от-
порности цивилног становништва, а тиме и националног јединства и кохезије
заједнице, био је нужан услов успеха НАТО агресије на Србију. Зато он ка-
же: „нема струје за твој фрижидер, нема гаса за твоју пећ, нећеш моћи да
идеш на посао зато што је мост срушен – мост на којем се одржавају рок кон-
церти и на којем сви представљају мету. То треба да нестане“ – Almond,
Mark, „War in the Balkans – Belgrade open for business as usual“, The Observer,
May 16, 1999.
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„HUMANITARIAN“ INTERVENTIONS

In presented paper, author defends the thesis that the main starter in
the dissolution of Yugoslavia was Germany, guided by revanchism and
supported by Austria and Vatican. That was one of the main reasons for
systematic anti- Serbian campaign in German and Austrian media, which
had an aim to lay blame upon Serbia for the contemporary situation. Gu-
ided by personal interest, the United States of America joined this campa-
ign, hoping to achieve one goal- participation in remaking of European ge-
ostrategic area in the period after the Cold War. In order to accomplish
this, the right to " humanitarian" intervantions had to be inaugurated.
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Nikola Popović
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KADA JE POČELO RAZBIJANJE SFRJ?1

Razbijanje (ne raspad SFRJ) počeo je ranih šezdesetih godina dvade-
setog veka kada je počeo proces preuzimanja sve većih ingerencija (obima
vlasti) od strane republičkih birokratija i naciokratija na uštrb savezne vla-
sti. U tom cilju vođena je u javnosti haranga protiv SK Srbije, izvršena je
federalizacija SKJ tzv. nacionalini ključ je primenjivan u izboru svih poli-
tičkih tela, pa i činova u JNA. Niz saveznih institucija je ukinuto, a pun
uspeh je postignut donošenjem Ustava 21.02.1974. godine. Kada je treba-
lo doneti odluku (mart 1991.) da se SFRJ brani, predstavnici republika i
pokrajina u Predsedništvu SFRJ to nisu uradili. 

Ključne reči: razbijanje države, nacionalizam, birokratija, obim vla-
sti, ustav. 

* * *

U domaćoj i stranoj javnosti olako se govori o raspadu SFRJ. To
uglavnom čine političari, ali i naučnici, koji se ne udubljuju u temu
ili su svesno ili nesvesno instrumentalizovani od strane svojih (naci-
onalnih) vlada, partija, NATO (čitaj SAD). Već upotreba reči „ras-
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pad“ signalizira da govorniku ili autoru teksta nije dovoljno jasno šta
se zbilo sa jugoslovenskom državom 1991–1992. godine. Politici i
domaćoj i stranoj (čast izuzecima) potrebno je da se SFRJ raspala
iznutra, a da je za to isključivo kriva Srbija, tj. njena vlada i vlada-
juća patrija (Socijalistička patrija Srbije – SPS). A kada je počelo?
Po pristalicama navedenog mišljenja počelo je krajem 1987. godine
sa stabilizovanjem Slobodana Miloševića na vlasti i u Patriji i u dr-
žavi. Iz toga proizilazi da je SFRJ bila stabilna država do tog vreme-
na te da je politika Srbije isterala, rasterala članice jugoslovenske fe-
derativne države. Navedeno mišljenje neminovno navodi na zaklju-
čak, da su sve članice jugoslovenske federacije (republike i pokraji-
ne) bile nemušti, pokorni subjekti, kojima je bilo lako nametnuti svo-
ju volju. 

Ne mora da se poseduje veliko znanje o prošlosti jugoslovenske
države (1918-1992) pa da se lako zaključi da pomenuto mišljenje ni
na koji način ne odgovara stvarnom životu. Ono ne nudi relevantne
naučne dokaze, već se isključivo svodi na goli verbalizam: kako ko-
me odgovara. Biće da je to politika. 

Da bi se odgovorilo na naslovljeno pitanje treba prvo razmotriti
suštinu jugoslovenske ideje i fenomen federativne države. 

Kada je reč o jugoslovenskoj ideji valja znati da je uporedo s
njom postojala i trajala antijugoslovenska ideja u krilu istih (jugona-
roda). Ta antijugoslovenska ideja i njeni stvarni protagonisti (svi od
A. Starčevića do F. Tuđmana) rešenje jugoslovenskog pitanja nisu
videli u stvaranju jugoslovenske države, već svoje nacionalne drža-
ve. Pobeda jugoslovenske ideje oličene u nastanku i prve i druge Ju-
goslavije nije likvidirala antijugoslovensku ideju. Zapravo, ideje ne
mogu biti likvidirane, ne mogu doživeti kraj jednom za svagda, mo-
gu biti samo ostvarene ili nesmotrene. 

Pobeda jugoslovenske ideje 1918. godine, što se često gubi iz vi-
da, bila je pobeda ideje jednonacionalne države: svi njeni zastupni-
ci, realizatiori, tada su ubeđivali domaći i strani svet da se radi o jed-
nom troimenom narodu, koji pošto je jedan, treba da se nađe u jed-
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noj državi. Odatle i centralistički uređena i prva jugoslovenska drža-
va. Poimanje da su Srbi, Hrvati i Slovenci jedan narod, rodilo je
svest o postojanju jugoslovenske nacije, pri čemu broj privrženika
(Jugoslovena) i naučna i stvarna neutemeljenost postojanja jugoslo-
venske nacije uopšte nije bila važna. Svest (i izjašnjavanje o pripad-
nosti jugoslovenskoj naciji) trajala je (i traje) i kada je iza toga sta-
jala jugoslovenska država i kada je država to proglašavala neprija-
teljskim baukom. Jugosloveni kao nacija u jugoslovenskoj državi
(1945-1992.) nisu imali nikakvo nacionalno pravo. A kako će imati
kada nisu imali ni jedan elemenat nacije (teritorija, jezik, kultura...)
osim gole deklarativnosti. Ako je tako (a nije drugačije), onda po-
staje jasno da nije bilo jugoslovenske snage da brani jugoslovensku
državu. Odbrana jugoslovenske države nije bila 1991-1992. godine,
već početkom 60-ih godina XX veka, ali o tome kasnije. 

Temeljni problem jugoslovenske države od njenog nastanka bio
je u tome što svest o neminovnosti njenog nastanka i trajanja nije bi-
la formirana kod većine njenih naroda. Za sve protivnike jugoslo-
venske ideje i jugoslovenske države, ona je bila tvorevina velikosrp-
skog hegemonizma, otelotvorenje ideje Velike Srbije. Ta dogma ni-
je prestala ni kada je stvorena federativna jugoslovenska republika
u kojoj Srbi, bez obzira na brojnost, nisu bili dominantan činilac.
Antijugoslovenska ideja je u jugoslovenskoj državi opstala, širila se
i artikulisala, držana je u žiži javnosti, a zajedno s njom rasla je i ide-
ja o sopstvenoj jednonacionalnoj državi.2 Federalna jugoslovenska
država (republika) nastala je na negaciji unitarne, centralističke dr-
žave, a, dalji tok istorije doveo je i do negacije same jugoslovenske
države. Priroda federativne države tome je pogodovala. Federativna
država, po prirodi stvari, nosi u sebi potencijal samoubistva.To je ži-
vot pokazao: težnje birokratije i naciokratije federativnih jedinica,
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2 O tome sam rano pisao: „Ko je kriv za propast Jugoslavije“ u „Politika“, 31.
avgust 1991.: „Ideal jedno nacionalne države – kob Jugoslavije u „Filozofija i druš-
tva“, Beograd, 1994. VI str. 143-155



bilo gde da su mogu dugo biti pritajene i u momentu povoljnih me-
đunarodnih okolnosti proizvesti odbacivanje saveznog državnog
okvira.3

Time dolazimo do pitanja : da li je početak preraspodele vlasti u
korist republičkih, a ma štetu savezne instance, početak raspada
SFRJ?

Koliko je tzv. nacionalno pitanje živelo unutar vladajuće jugo-
slovenske partije (KPJ), u šta javnost nije imala uvid, pokazaće ar-
hivska istraživanja? U javnosti izgleda da je Edvard Kardelj među
prvima otvorio to pitanje. Učinio je to u novom predgovoru za svo-
ju knjigu „Razvoj slovenačlog nacionalnog pitanja“, u kome je kri-
tikovao tendencije „integralnog jugoslovenstva“, kao i afirmaciju
„jugoslovenske nacije“ kao birokratsko – centralističke i „povezane
sa ostacima velikosrpskog nacionalizma“. Da se nacionalno pitanje
razmatra u vrhu partije pokazali su i zaključci Izvršnog komiteta
CK o nacionalnim manjinama u kojima je primetno razilaženje. To
se zbilo 2.marta 1958. godine a zatim je usledilo pisanje programa,
ne KPJ, već Saveza komunista Jugoslavije. Promena imena vladaju-
će partije nije bila slučajna. Njome se udarilo na monolitnost Parti-
je, koja se pretvara u „Savez“ što podrazumeva delove (ne pojedin-
ca). Odatle se stiglo do federalizacije SKJ. 

U toku pisanja Programa SKJ, prema svedočenju Dobrice Ćosi-
ća, E.Kardelj je zastupao i sledeće mišljenje: „Jugoslavija je istorij-
ski privremena tvorevina. Ona je pojava i rezultat imperijalističke
epohe i konstelacije međunarodnih odnosa u toj eposi. Sa razvojem
svetskih integracionih procesa i prevazilaženjem imperijalističke
epohe, njeni narodi će poći u nove asocijacije i integracije po civili-
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1980.godine, samo u zapadnoj Evropi dejstvovali su 42 regionalna pokreta, svi od-
reda separatistički- Erick Hobsbaum; - Nacije i nacionalizan od 1780.Program,
mit, stvarnost, Beograd, 1966, str. 40 Citira nemački izvor: Joshen Blasehke (ed),
Handbush der westeuropaischenRegionalbewegungen, Frankfurt, 1980.



zacijskim-duhovnim afinitetima i Jugoslavija će definitivno biti pre-
komponovana kao država. Tako ćemo mi Slovenci biti sa Austrijan-
cima i Italijanima, a vi ćete Srbi biti prirodno sa Bugarima ili sa pra-
voslavnim narodima koji su vam inače istorijski bliži“.4 Kasnije, do-
dao je: „Jugoslavija je jedan istorijski tranzit.“5

Polemika Dobrica Ćosić - Dušan Pirjevec,6 vođena 1961-1962
godine izuzetno je značajna za našu temu.Razume se da su učesni-
ci polemike zastupali lična mišljenja, ali je daleko važnije kako je
došlo do polemike o če,u su bila oprečna mišljenja. D.Ćosić je de-
taljno obrazložio kako je došlo do polemike,7 da je jednostavno na
njega vršen pritisak da odgovori na Pirjevčev tekst. Jovan Veselinov
(tada prvi čovek SK Srbije) rekao je Ćosiću: „Iza Pirjevčevog shva-
tanja postoji jedna politika u Jugoslaviji. Ja to ne govorim samo u
svoje ime..Srpskom narodu i srpskom rukovodstvu insinuira se uni-
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4 Slavoljub Đukić; - Čovek u svom vremenu. Razgovori sa Dobricom Ćosi-
ćem. Beograd, 1989.str.99

5 Isto
6 U široj srpskoj javnosti D.Pirjevec (1921-1977) nije bio poznat, što se ne bi

moglo reći za naučne krugove.To se vidi iz Spomenice objavljene 1982 godine,
„Mišljenja na koncu filozofije“; „Mišljenja na kraju filozofije“; „Das Denken am
Ende der Philophie – in memoriam Dušan Pirjevec. Urednici Mihajlo Đurić, Ivan
Urbančič. Izd.Nezavisna izdanja Slobodan Mašić(Beograd) 1982. U Spomenici su
objavljeni prilozi sledećih srpskih naučnika: Gajo Petrović, Mihajlo Đurić, Slobo-
dan Žunić, Danilo Basta, Ljubo Tadić, Svetozar Stojanović. U uvodnoj belešci sto-
ji: „Prilozi sabrani u ovoj spomenici su napisani na slovenačkom, srpskohrvatskom
i nemačkom jeziku. Ostavili smo ih neprevedene kako bismo i na taj način očuva-
li internacionalni karakter zbornika te tako uvažili nastojanje Dušana Pirjeveca da
prevaziđe uske nacionalne granice.“ O mrtvome sve najlepše, ali D.Pirjevec je bio
jedan od ideologa slovenačkog separatizma. 

7 Polemiku vidi: Dušan Pirjevec, Izvinite kako ste rekli. U Delo 1961., str.12;
Dobrica Ćosić: O savremenom nesavremenom nacionalizmu, u Delo, 1961, str.12;
Dušan Pirjevec, Slovenstvo, jugoslovenstvo i nacionalizam, u Delo 1962. str. 1;
Dobrica Ćosić, Nacija, integracija i socijalizam, u Delo 1962, str.4; Primož Kozak;
Nacija ili društvo, u Delo 1962, Dobrica Ćosić; Čitaocima, u Delo 1962.str. 5



taristička i centralistička ideologija“. I Tito je vršio pritisak: „Pa po-
mozite nam boga mu.“8

Temeljni Pirjevčev stav glasi: „Republike će ostati i sačuvaće
sve svoje prirodne funkcije, pošto nisu izum pretencioznih i bole-
snih mozgova, nego predstavljaju jasno uobličene nacionalne orga-
nizme i zbog toga su neprikosnovene kao i svaki organizam“.9

Suštinu polemike Ćosić je lapidarno objasnio u jednoj rečenici:
„Druže Pirjevče, ti samo o svojoj republici, a ja uvek o Jugoslavi-
ji.“10

Tito koji je nagovarao Ćosića na odgovor Pirjevcu, u toku pole-
mike i po njenom završetku nije se oglasio, nije stao na Ćosićevu
stranu u odbranu jugoslovenske ideje i jugoslovenske države. A da
je bio duboko svestan problema svedoči njegov sledeći korak i izri-
čit stav.

Prvo, sazvao je proširenu (oko 50 učesnika) sednicu Izvršnog
komiteta CK SKJ, koja je održana na Novom Beogradu, 14, 15 i 16.
narta 1962. godine. U uvodnoj reči, pored ostalog, rekao je: „Kakva
je samo atmosfera, drugovi, šta da vas ja u to ubeđujem, vi i sami
vidite na sjednicama Saveznog izvršnog vijeća! Kakve su to disku-
sije! Često dolazi do toga da se čovjek pita: pa dobro je li ta naša ze-
mlja zbilja kadra da se još drži, da se ne raspadne?(...)Koliko je kr-
vi proliveno za jedinstvo naših naroda, za jedinstvo naše zajednice!
I danas se sve to skupa dovodi u pitanje. Postavlja se pitanje je li ta
zajednica zrela za život ili nije? Ima separatističkih pojava. Ima iz-
java zbog kojih čovjeku pamet stane kad ih čuje.“11
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8 S.Đukić; n.d.str.126.
9 Isto, str. 123-124
10 Isto, str. 127
11 Početak kraja SFRJ. Stenogram i drugi prateći dokumenti proširene sedni-

ce  Izvršnog komiteta CK SKJ održane 14 – 16 marta 1962. Priredio Miodrag Ze-
čević, Beograd, 1998. str. 32



Dakle, Tito jasno kaže da ima separatističkih pojava, te se pita
(a i prisutne) da li je naša zemlja kadra da se drži, da se ne raspad-
ne. Sve to 1962.godine. Kakvu je politiku trebalo voditi: podsticati
ili subijati separatizam?

U diskusiji je J.Veselinov rekao: „ U republikama se ide za tim
da se stvori malte ne republička autohtona privreda(...) Jednom reč-
ju, ja milsim da smo otišli suviše daleko u tom republičkom parti-
kularizmu, da nas je malo zahvatio talas malograđanskog nacionali-
zma i da smo zbog toga počeli u najvećoj meri da zapostavljamo in-
terese Jugoslavije kao celine.“12

E.Kardelj na istoj sednici:“U republikama je zacario jedan repu-
blikanizam, jedan nacionalizam i to do te mere da je čovek često, ka-
da je tamo došao, imao utisak da je neki agitator za neki centralizam
i za ne znam kakve antinacionalne interes. S druge strane , ovde je
u istoj proporciji , rastao antirepublikanizam u aparatu. Ispalo je da
su za sve krive republike, da je za sve što je u Jugoslaviji naopako
kriva činjenica što u Jugoslaviji postoje republike, da treba ukinuti
republike i napustiti ovu zdravu i jedino pravilnu nacionalnu politi-
ku naše Partije, pa ćemo sve probleme rešiti. I jedno i drugo je la-
žno, i jedno i drugo je krivo i rđavo, i jedno i drugo nas vodi u stran-
puticu. Mi ne možemo da idemo dalje ako ne budemo jedinstveni i
mi ne možemo ići dalje ako ne budemo do kraja poštovali nacional-
nu politiku i samostalnost republika“.13

Tito na kraju sednice: Republike ne treba da se boje za nacional-
ne i druge interese, jer mi smo tu takođe dužni da budno pratimo i
čuvamo tekovine naše revolucije i po nacionalnom pitanju. Ali, mi
nećemo dozvoliti da se nacionalno pitanje deformiše u jednom ne-
gativnom pravcu, u pravcu dezintegracije naše socijalističke zajed-
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12 Isto str. 123
13 Isto, str. 195 - 196



nice, jer dvije su to stvari: decentralizacija jedna stvar, a dezintegra-
cija je razbijanje socijalističke zajednice.“14

Dakle, Tito marta 1962 kaže da neće dozvoliti razbijanje drža-
ve. I pri tome misli na unutrašnji politički faktor koji je kvalifikovan
kao separatizam, republikanizam.

Posle marta 1962. nisu bile preduzimane nikakve mere protiv
separatizma, nacionalizma (kako ga ko god shvatao) republikani-
zma (ovaj termin nije se odomaćio u jugoslovenskoj politici). Ono
što je bilo veoma primetno jesu bili neprestani uspesi republičkih bi-
rokratija i naciokratija – privrženika republikanizma u partijskoj i
državnoj (unutrašnjoj) politici Jugoslavije. 

Osmi kongres SKJ održan je od 7 do 13 decembra 1964. godi-
ne. Na kongresu se prvu put posle rata raspravljalo o međunacional-
nim odnosima u federaciji.Na ovom kongresu Tito se deklarisao kao
Hrvat.15 Zaprepašćenje i konsternacija zavladali su kongresom. Bi-
la je to čista pobeda „republikanista“, a njene posledice pitanje je da
li je iko naslućivao.

„Republikanisti“ su nastavili sa nizanjem uspeha. Rušenje Alek-
sandra Rankovića jula 1966. godine sa svim posledicama na delo-
krug savezne instance/Savezni sekretarijat za unutrašnje poslove) i
povećani delokrug ingerencije republičke instance – bio je veliki
uspeh.Jednostavno, A.Rankovića je trebalo maknutida bi se produ-
žilo sa razbijanjem Jugoslavije.

U sferi ekonomije valjalo je osvojiti ingerencije na uštrb, opet,
savezne instance. To je urađeno amandmanima na Ustav SFRJ: 18.

140 Nikola Popović

14 Isto, str. 258.
15 „Kada je proglašavan izbor partijskog rukovodstva, tada je prvi put za sva-

kog navedena i nacionalnost.Ne verujem da je to moglo da se učini bez Titove sa-
glasnosti.Tada je izvestilac izborne komisije za Tita rekao – Hrvat.. Nastala je ne-
lagodnost u kongresnoj dvorani.Mu Jugosloveni koji smo to gledali i čuli, bili smo
razočarani. Jer, Tito se dotle uvek izjašnjavao kao Jugosloven.Ovim izjašnjava-
njem jasno je naglašeno kuda ide Jugoslavija“. S.Đukić, navedeno delo, str. 154.



aprila 1967. godini u Saveznoj skupštini usvojeni su I i II amandma-
ni, kojima su ograničena ekonomska prava savezne vlasti. Ovom
usvajanju prethodili su dugotrajni i oštri napadi na saveznu admini-
straciju od strane predstavnika iz više republika, a prednjačili su oni
iz Hrvatske.

Stub Jugoslavije bio je SKJ. Kako njega izbaciti iz igre. Nađeno
je rešenje: federalizacija.To je urađeno na Devetom kongresu SKJ u
Beogradu, marta 1969. Uveden je paritet u sastavljanju partijskog
rukovodstva, tako da je kongres samo prihvatao kadrovske liste re-
publika.Savezi komunista republika postali su de facto samostalne
organizacije, tj. nacionalne partije.Svi poslovi na saveznom nivou,
posmatrani su samo iz republičkog (nacionalnog) ugla.

Republika Srbija doživljavana je kao stub Jugoslavije. Kako po-
seće taj stub? Optužbe da je ona (Srbija) stub centralizma, unitari-
zma, prepreka razvoju samoupravljanja,odavno su bile izrečene i
nebrojeno puta ponavljane. Trebalo je naći nešto novo, a efikasno.
Nađeno je rešenje: federalizacija. Opet – amandmani.U Saveznoj
skupštini SFRJ, na zajedničkoj sednici svih veća 30.juna 1971. go-
dine usvojeni su amandmani XX –XLII na Ustav SFRJ, a amand-
manom XX status autnomnih pokrajina ojačan je „suverenim pravi-
ma“ imanentnim samo državama. To je ojačalo separatističke (na
Kosovu i Metohiji)i autonomaške (Vojvodina) tendencije što je vrlo
uspešno trovalo politički život u Srbiji.

Stub Jugoslavije bila je i vojska – Jugoslovenska narodna armi-
ja (JNA).Naravno, nju je teško bilo uništiti., raspustiti, ali se mogla
iznutra ruinirati.Opet uz pomoć nacionalnog pitanja. Paritet, nacio-
nalni ključ primenjivan je i u JNA kada su na redu bila unapređenja
i drugi unosni vojni položaji (vojni izaslanici u inostranstvu). Godi-
ne 1991-1992. postalo je postalo je potpuno jasno koliko su genera-
li JNA bili „nacionalno svesni“ i koliko „verni“ svojoj državi. Ali,
kojoj državi: Jugoslaviji ili svojoj matičnoj republici?
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Smišljena i ostvarena koncepcija Društvene samozaštite (DSZ)
i Opštenarodne odbrane (ONO) nisu išle u prilog JNA. Ali jesu u
prilog republika: dobile su svoju vojsku i ratni materijal.

Spoljna politika spuštena je na rang republika opet primenom
nacionalnog ključa, kao i u svim saveznim institucijama, ali na tome
se nije stalo, republike su formirale svoja ministarstva spoljnih po-
slova.

Zakonom o udruženom radu (ZUR) zaokruženo je ekonomsko
zatvaranje republika. O privredi sa stanovišta celine jugoslovenske
države , republičke birokratije i naciokratije nisu razmišljale. Otuda
dupliranje kapaciteta, što je javnost napadala čime je pokazala samo
svoju političku naivnost i nerazumevanje suštine zbivanja u svojoj
državi, mislili su SFRJ.

Ustav SFRJ donet 21. februara 1974. godine bio je kruna uspe-
ha u osvajanju vlasti što su postigle republičke birokratije i nacio-
kratije na uštrb savezne vlasti. Republike su stvarno postale nacio-
nalne države. Dve pokrajine Srbije (Kosmet i Vojvodine) postale su
„konstitutivni element“ federacije. U upotrebi je i dalje korišćen ter-
min federacija , no delu je de facto bila konfederacija. Na tom fede-
rativnom, konfederativnom nivou, odlučivanje je postalo stvar spo-
razumevanja republika i pokrajina. Rečeno je: Jugoslavija je ono što
se republike dogovore.Marta 1991, (a mogli su i ranije i kasnije) ni-
su doneli odluku da odbrane Jugoslaviju. Od koga da je brane? Od
sebe.

Dakle, odgovor na pitanje postavljeno u naslovu ovog napisa
glasi: razbijanje SFRJ počelo je onda kada je počeo proces prera-
spodele ingerencija između republičkih i savezne vlasti, a u korist
prvih. Do marta 1962. godine to se jasno videlo, a i sam Tito je 14.
marta 1962. godine to priznao.
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* * *

Nikola Popović
Belgrade

WHEN DID THE BREAK-UP OF SOCIAL 
FEDERATIVE REPUBLIC 

OF YUGOSLAVIA START?

The break-up of Yugoslavia begun during the early 60sat the same ti-
me when the bureaucracies of individual federal units started to asume the
increased power. It was done to detriment of the federal structure. The pro-
cess was folowed by the constantaccusations levelled against the Republic
of Serbia and the Serbean League of Communists as the pillars of centra-
lism, unitarism and Great Serbian hegemonism. The increase of the of the
extent ow power od the federal units (republican etatism) led to the fede-
ralization of the League of the Communists of Yugoslavia, while the so-cal-
led „national key“ was aplied in te proces of formation of the entire fede-
ral structure. The economic life of individual federal units became more
and more closed and duplicated, while the interests of Yugoslavia in gene-
ral were neglected.Te ultimate result of such policy was passing of the Fe-
deral Constitution on February 21, 1974.The explanation for this step was
that Federal Yugoslavia meant in fact an agreement between republics and
autonomous provincies. When it became urgent to defend Yugoslavia in
March of 1991., the members of the Federal Presidency were unable to re-
ach such an agreement.Yugoslavia was set up of the road of extinction.

KEY WORDS: breaking up of the state; nationalism; bureacreacy; the
level of te power, the Constitution 
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Мирослав Свирчевић
Балканолошки институт САНУ

АПОРИЈА УСТАВА СФРЈ 
ОД 1974. ГОДИНЕ

Овај чланак анализира Устав СФРЈ из 1974. године, који је
успосдтавио принципе конфедералног уређења у бившој
Југославији, а што је довело до грађанског рата деведесетих
година. Аутор, међутим истиче и то да је Устав из 1974. године
имао и своје међуинародне изворе, а пре свега британску
политику према Југославији у периоду 1941-1944. и њихову
подршку Јосипу брозу Титу. У том смислу аутор овог текста
посебну пажњу посвећује једном документу који су 11. априла
1943. издали британски агенти за специјалне операције. Тај
документ о принципима политичког уређења у послератној
Југославији, недавно је постао доступан јавности и за аутора
овох чланка посебно је занимљив. Принципи садржани у том
документу веома су слични принципима из Устава из 1974. године,
што објашњава много тога, а првенствено зашто је и како
Бадентерова комисија свој посао обавила на такав начин. Аутор
закључује да је западна политика према Југославији (САД,
В.Британија) од самог почетка подржавала конфедералне
елементе, односно оне снаге у бившој Југославији, које су се
залагале за њену конфедерализацију, па и дезинтеграцију.

Кључне речи: Устав СФРЈ од 1974, Југославија, „Основна
политика према Југославији“, Велика Британија, распад Југославије
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Увод

Нема сумње да је Устав СФРЈ од 1974. године представљао
завршни чин у процесу конфедерализације и поступне
разградње југословенске државе, обновљене на комунистичкој
идеологији после Другог светског рата. За разлику од
Краљевине СХС/Југославије, која је настала мирним путем, тј.
уједињењем Краљевине Србије и бивших територија
некадашње Аустроугарске насељених Србима, Хрватима и
Словенцима 1918. године, комунистичка Југославија је настала
револуционарним актом насиља под вођством Јосипа Броза
Тита и КПЈ, а на темељима одлука три заседања највишег
револуционарног тела АВНОЈ-а 1942, 1943. и 1945. године.
Комунистичко уређење успотављено конституисано одлукама
овог иначе нелегитимног тела, преуредило је државу у
извитоперени облик федерације и тако што се „шест суверених
народних република (Србија, Хрватска, Словенија, Босна и
Херцеговина, Црна Гора, Македонија) ујединило у заједницу на
начелу самоопредељења с правом на отцепљење“. Унутрашњи
односи међу републикама и нацијама уређени су тако што је
свака од њих проглашена за суверену у оквиру своје матичне
републике с изузетком СР Хрватске и СР Босне и Херцеговине
где је сувереност била подељена између хрватског и српског,
односно српског, хрватског и муслиманског народа (у случају
БиХ). Гарант овако скројеног уставног и политичког система
власти била је КПЈ са својим подручним огранцима по
републикама и покрајинама, заснована на бољшевичком методу
политичке борбе, те апсолутној дисциплини чланства, чија је
улога „авангарде радничке класе“ и носиоца „диктатуре
пролетаријата“ до коначног ослобођења људског друштва и
превазилажења државе, било сасвим у складу с духом
марксизма-лењинизма. 

Први југословенски устав после извршене комунистичке
револуције, из јануара 1946. године, није био ништа друго него
копија Стаљиновог устава СССР од 1936. године. Овим уставом
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су били потврђени темељни акти револуционарне власти.
Ојачан је правно-политички поредак заснован на суверености
република и комунистичкој идеологији. Потоњи развој система
Брозове власти само је поступно крунио и разграђивао основне
идеолошке правце утврђене током грађанског рата у
Југославији 1941–1945. године и комунистичке револуције.
Уследиле су врло честе уставне промене од којих је свака
представљала специфичну фазу у развоју комунистичког
правно-политичког поретка у Југославији. 

После Брозовог раскида са Стаљином 1948. године, КПЈ је
одабрала „југословенски пут у социјализам“, тзв. „радничко
самоуправљање“ које је представљало основни принцип
организације целокуопног јавног живота у комунистичкој
Југославији. Уставним законом од 1953. године проглашен је
овај политички принцип преуређења односа унутар тадашњег
комунистичког система власти. Била је то, у суштини, само
декларативна промена неопходна како би се подвукла наводна
разлика између Брозовог комунистичког режима и стаљинизма.
Међутим, суштински се ништа није променило у начину
владавине и схватању власти. 

Уследила је затим, 10 година касније, још једна уставна
реформа. Том уставном променом од 1963. године повећана је
самосталност националних комунистичких партија, а самим тим
и појединих република у којима су оне биле на власти.
Међутим, већ 1971. године донети су уставни амандмани који
су најавили завршну фазу у даљем процесу слабљења и
фрагментације југословенске државе.1 А ту завршну фазу
представљао је Устав од 1974. године који је неопозиво и
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1 Вид. о томе упозоравајући говор професора др Михаила Ђурића на
јавној дискусији о овим уставним амандманима на Правном факултету
Универзитета у Београду. Излагање др Ђурића је објављено у форми чланка
под називом Смишљене смутње (као и остали прилози са дискусије) у
часопису „Анали Правног факултета“, бр. 3, 1971, 230–234. 



коначно конституисао одлучујућу предност социјалистичких
република и аутономнних покрајина у односу на федерацију.
Њихово преимућство нарочито је добило на значају после
смрти Јосипа Броза 1980. године, неприкосновеног и
доживотног комунистичког властодршца у Југославији.

1. Основне карактеристике Устава 
од 1974. године 

Устав СФРЈ од 1974. године представљао је темељ једног
новог и оригиналног уређења које је формално било означено
као федеративно иако оно уопште није то било. То је заправо
био извитоперени облик федерације са снажним конфедералним
елементима, који су постепено јачали и довели до распада
савезне државе. 

Основ и срж југословенског уређења према Уставу од 1974.
године чинила су два уставна начела која су потврдила примат
федералних и квазифедералних (социјалистичких аутономних
покрајина) јединица у односу на федерацију и савезне органе
власти: 

1) социјалистичке републике и социјалистичке аутономне
покрајине појављивале су се као носиоци оригинерних права и
овлашћења, што је практично значило да се резидијум власти
налазио у републикама и покрајинама а не у федерацији где би
по природи ствари и правим федеративним државама требало
бити; ово начело произвело је две фундаменталне последице:
прво, функције федерације биле су значајно редуковане, и с
друге стране, функције република и покрајина несразмерно су
биле проширене; друго, функције федерације су се суштински
сводиле на заједничке интересе република и покрајина;
федерација се појављивала као услужни сервис за спровођење
договорених одлука о чему се првенствено расправљало на
форумима КПЈ (СКЈ) и њених подручних испостава; 
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2) друго начело је начело одговорности република и
аутономних покрајина за целокупан живот које је Устав од
1974. вишеструко помињао. Међутим, из стилизације уставних
одредби излази закључак да је федерација и у овом питању била
потпуно маргинализована, а да су се републике и аутономне
покрајине потврђивале као „конститутивни елементи“, тј. као
главни субјекти целокупног уређења. Оно што је битно јесте
чињеница да прокламована одговорност република и
аутономних покрајина није до краја правно уређена. Није био
предвиђен орган пред којим би републике и аутономне
покрајине сносиле одговорност, као ни санкција која би била
изречена за случај повреде ове одговорности. Одсуство ових
суштинских елемената правне одговорности република и
аутономних покрајина чинило је ту одговорност илузорном и
неостваривом. Када се томе додају и други елементи
конфедералног карактера (који су често доводили до блокаде
рада савезних органа), као нпр. паритетна заступљеност
република и аутономних покрајина у федерацији или принцип
једногласности у одлучивању унутар савезних органа
(консензус) постаје јасније зашто су процеси урушавања
федерације све више узимали маха, нарочито у другој половини
осамдесетих година двадесетог века, те су на крају и довели до
крвавог распада Југословије на шест самосталних република (уз
једнострано проглашење независности Косова и Метохије
2008. године коју Србија не признаје), уз обилату асистенцију
иностраних чинилаца (Бона, Вашингтона и Брисела пре свих).

2. Унутрашњи и међународних извори Устава СФРЈ 
од 1974. године

Сасвим је сигурно да је последњи југословенски устав имао
своје извориште у идеологији КПЈ (СКЈ), пре свега у одлукама
АВНОЈ-а током Другог светског рата. И то је сигурно
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најважнији извор овог уставног акта. Међутим, сасвим је
извесно да су на његов карактер, као и на читав уставни систем
послератне југословенске државе, бар кад је реч о односима
између народа и република и покрајина, утицале и стране силе,
Велика Британија у првом реду. Ако се погледа целокупна
историја југословенске државе од њеног настанка 1918. године
па до њеног коначног слома 1991. године, може се видети да је
Велика Британија (као и уосталом и друге велике силе) имала
значајан уплив на „сређивање“ унутрашњих правно-
политичких прилика. Пример настанка Бановине Хрватске
1939. године несумњиво јесте најбољи пример британске
интервенције у унутрашње југословенске односе. 

Сасвим је извесно да су велике силе имале уплив и на
унутрашњу уставну структуру комунистичке Југославије. У
једаном веома кратком периоду ту улогу имао је Стаљинов
СССР. Међутим, после раскида Броза и Стаљина 1948. године,
утицај Запада (САД као англо-саксонског наследника Велике
Британије) на унутрашње односе бивао је све већи. Да је то тако
сведочи и један занимљиви документ из необјављене грађе
Архива британске тајне службе СОЕ, који је депонован у
Државном архиву (Public Record Office). Реч је о извештају (без
потписа аутора) под називом „Основа за политику према
Југославији“ (The Basis Policy for Yugoslavia) од 11. априла
1943. године, који је у великој мери утицао на положај Србије у
југословенској држави после Другог светског рата.2 Иако има
ознаку додатка (Appendix) документ је изразито јасан и
прецизан. Из његове садржине се тачно може видети какве су
биле намере британске владе према државном уређењу
послератне Југославије.
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Документ има два дела. У првом делу су потанко наведени и
образложени принципи нове политике Велике Британије (њих
16) према Југославији, од којих су неки општег карактера док су
остали усмерени на конкретна питања из области политичког,
економског и социјалног уређења. Оно што је најважније јесте
јасно изречена препорука обавештајних официра британској
влади да војска генерала Драже Михаиловића не може бити
сигуран ослонац за примену ових принципа (пре свега због
„екстремног национализма“ Драгише Васића) и да због тога она
више не може рачунати на материјалну и моралну подршку
Велике Британије и осталих савезника. 

Први (а) принцип истиче да ће после рата „све три словенске
нације (Срби, Хрвати и Словенци – прим. М. С.) у Југославији
бити потпуно равноправне, да ће свака од њих владати
искључиво својом територијом и да ниједна од њих неће
потчињавати себи друге две нације.

Други (б) принцип надовезује се на претходни образлажући
како Англосаксонци схватају начело равноправности „све три
словенске нације“ у Југославији. Овај принцип је истовремено
најважнији за Србију и српски народ, пошто је отворено
наговестио шта их чека након победе савезничких земаља над
силама Осовине: „Стара политика административног
централизма биће замењена политиком широке аутономије за
СРПСКЕ (у документу је у блок форми написан придев српски
– SERBIAN) провинције, што посебно важи за Црну Гору,
Македонију и Босну“. Овај принцип је детаљније разрађен у
другом делу документа, који је дужи од првог и садржи
детаљније опсервације. То је учињено у одељку „Регионални
проблеми“. Ту се каже следеће: а) „за време османске владавине
Срби су живели одвојено у различитим регијама; различите
српске области су због тога имале различите степене развоја;
ослобођење Србије је било остварено у успешним сукцесивним
фазама; неке провинције су остале још дуго под османском или
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неком другом страном влашћу када је срце Србије стекло
независност; све ово је имало за последицу дубоке разлике у
културном развоју и традицији између различитих српских
области, б) после 1918. године влада у Београду није водила
довољно рачуна о овим разликама, него је форсирала политику
административног централизма; Београд је готово без изузетка
слао чиновнике из Краљевине Србије на службу у нове области;
народ у овим областима трпео је тешке пореске терете у корист
Београда што је проузроковало огромно незадовољство
локалног становништва; в) због свега наведеног, у будућности
се мора гарантовати широка аутономија за ове области; народ
Македоније, Црне Горе, Босне и Војводине не разликује се од
Срба, али он има другачији карактер и погледе од народа у
Краљевини Србији тако да заслужује уживати посебан
политички положај у односу на Краљевину Србију; стара и
веома лоша политика административног централизма неће бити
обновљена; пореско оптерећење биће равномерно распоређено
на различите провинције; државни службеници у свакој
провинцији биће локални људи; најважније функције власти
биће пренете са централне владе на обласне политичке органе“.

Као што се види, још су 1943. године агенти британске тајне
службе за специјалне операције препоручивали својој влади
политику дробљења српског етничког простора и стварање
нових, обласних политичких ауторитета у српским земљама из
прилично неубедљивих разлога, а све у циљу остваривања
равноправности „три словенске нације“ у Југославији. Овакво
резоновање британских војно-политичких чинилаца се сигурно
уклапало у старо правиле енглеске политике на Балкану да
Србе, као једини озбиљан политички фактор, треба спутавати у
миру јер су им државне амбиције велике и опасне, а да их треба
користити у рату јер су изразито ратоборни. Очигледно је да је
и Черчил као британски премијер уважио препоруке својих
обавештајних агената на терену и изабрао Броза и његову
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војску као главну савезничку силу на Балкану. О томе је веома
лако постигао споразум са Стаљином неколико месеци касније
у Техерану (28. новембар – 1. децембар 1943. године), обзиром
да су се политички интереси Велике Британије и САД
подударили са балканском политиком Јосифа Висарионовича
Стаљина, заснованом на идеологији КП СССР-а и Коминтерне. 

Када се дубље растумаче наведени принципи нове
британске политике према Југославији сагласно наведеном
документу, може се лако уочити њихова невероватна сличност
са принципима југословенског уређења према Уставу од 1974.
године, нарочито када је у питању уставни положај СР Србије,
САП Војводине и САП Косова, те српског народа у другим
југословенским републикама. Додуше, у документу се не
помињу Косово и Метохија али то не пориче наведену
сличност. Такође, ови принципи неодољиво подсећају на ону
злокобну крилатицу југословенских комуниста „Слаба Србија –
јака Југославија“. То само може значити једну ствар: да је на
титоистичку верзију социјалистичког федерализма, препуну
нелогичности па чак и комичних фантазија, снажан уплив имала
западна дипломатија (Велика Британија, САД), којој је било
стало да се односи међу југословенским народима, републикама
и покрајинама уреде у складу са њеним политичким интересима.
И управо је Устав од 1974. године био на трагу такве политике.
По свему судећи, после раскида са Стаљином 1947-1948. године
Јосип Броз је главне „савете“ за врло смело правно-политичко
експериментисање у југословенској уставној лабораторији
добијао од Запада, макар када су питању односи међу
југословенским народима. Он је на своју руку мало тога могао
чинити. 

После открића и читања овог историјског извора могу се
јасније сагледати догађаји и из блиске прошлости. Много је
јасније зашто је Запад најдолучнији и најфанатичнији бранилац
„тековина“ Устава од 1974. године после распада Југославије
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1991. године. Такође, јасније је зашто је НАТО био одлучан да
га и оружјем брани од његових рушилаца, углавном Срба
широм Југославије, који су једини на својој кожи осетили сву
његову нефункционалност, нелогична решења и реторику, те
правно-политичку ентропију и територијалну деградацију.

***

Сада су јасније и многе друге чињенице. Јасно је зашто је
Бадинтерова комисија пошла од принципа Устава од 1974.
године приликом израде елабората о уставноправном стању
СФРЈ 1991. године. Такође, и сврха Хашког трибунала за
злочине почињене у бившој Југославији јесте сада много
јаснија. Његова сврха није да суди појединцима који су
починили ратне злочине током крвавих грађанских ратова у
бившој Југославији као директној последици примене одредаба
Устава СФРЈ од 1974. године него да суди свима онима који су
се усудили да га руше. У том смислу, Хашки трибунал није
створен да би судио Србима, како се то најчешће наглашава у
српској јавности. Он је створен да суди рушитељима Устава од
1974. године, премда су то већином Срби, јер је њих највише
осакатио. И управо принцип командне одговорности као
основни принцип кривичне одговорности у Хашком трибуналу
има за циљ да замаскира праву сврху и циљ трибунала јер се под
тај принцип стварно може свашта подвести. Устав од 1974.
године представља неку врсту балканске политичке библије која
се ни по коју цену не сме газити. Сваки покушај нарушавања
наметнутог „уставног јеванђеља“ Запад сурово кажњава. Због
тога су и покренути поступци против политичких и војних
руководстава Србије, Републике Српске и некадашње
Републике Српске крајине, пошто су она показала највише
„дрскости“ у рушењу „Кардељеве повеље друштва“. 

Само се на тај начин може објаснити чињеница да су
доказани злочинци попут Насера Орића, Рамуша Харадинаја
или Фатмира Љимаја или ослобођени од оптужбе или осуђени
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на симболичну казну, пошто они нису рушили Устав од 1974.
године него су га напротив бранили. Само се тако може
објаснити чињеница да су Фрањо Туђман, Алија Изетбеговић,
Стјепан Месић, Мило Ђукановић или Љубе Бошкоски измакли
руци правде јер су и они схватили о чему се ту заправо ради.
Месић је као интелигентан и вешт политичар то први схватио
напустивши ХДЗ, која се залагала за отцепљење Херцег-Босне
од БиХ и припајање Хрватској, тј. за рушење Устава од 1974.
године. Када је Туђману било запрећено да ће бити оптужен
због давања подршке хрватској политичкој творевини у БиХ,
напречац је заборавио на непријатељство са Изетбеговићем,
јединим искреним браниоцем тековина Устава од 1974. године
у босанско-херцеговачкој средини, склопивши с њим споразум
о изградњи Федерације БиХ. Напослетку, и црногорски
неприкосновени вођ Ђукановић је био принуђен да спасава
властиту кожу, одрицањем од српског националног идентитета
и повратком на изворни комунизам оличен у начелима Устава
од 1974. године, који је обликовао сепаратну црногорску
нацију. Такође, и некадашњи министар унутрашњих послова
Македоније ослобођен је свих оптужби премда је његова улога
у оружаним чаркама с наоружаним Арбанасима у околини
Тетова пре неколико година била више него сумњива. Но, једно
је сигурно: краткотрајни рат у Македонији између државне
власти и наоружаних тетовских Арбанаса није се водио због
рушења или очувања Устава од 1974. године, него због
нарушене равнотеже моћи и власти између македонских
политичара и локалних арбанашких вођа.

Због свега тога, Срби су добили највише затворске казне.
Такву судбину би имао и Милошевић да није преминуо и да је
суђење доведено до краја. Извесно је да ће слично проћи
Караџић, Младић и Хаџић. С друге стране, првостепена пресуда
Анти Готовини за „удружени злочиначки подухват“ против
српског народа у некадашњој Републици Српској крајини може
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на први поглед да завара. Постоје озбиљни докази да су снаге
Хрватске војске под командом генерала Готовине починиле
бројне злочине против српског становништва током операције
„Олуја“. И ти злочини су почињени у одбрани тековина
„балканске политичке библије“ што је сигурно значајна
олакшавајућа околност за Готовину и хрватску државу са
становишта Запада и Хашког трибунала. Али, драконска казна
изречена Готовини представља поруку Хрватској и босанско-
херцеговачким Хрватима да не отварају тзв. хрватско питање у
БиХ, и не руше тешком муком склопљен Дејтонски споразум за
БиХ, као неку врсту сурогата Устава од 1974. године. То значи
да је и оваква првостепена пресуда генералу Готовини у
функцији цементирања политичких прилика и уставног стања
које је настало применом Устава од 1974. године. Ако западни
политички фактори процене да нема више опасности по распад
БиХ лако би се могло догодити да Готовина добије
ослобађајућу другостепену пресуду или симболичну казну.

Напослетку, не треба заборавити да је и покојни премијер
Зоран Ђинђић ликвидиран непосредно после давања изјаве за
домаће и стране медије у којој је рекао да му се чини како је
некадашње начело „Слаба Србија – јака Југославија“ замењено
начелом „Слаба Србија – јак Балкан“, те да ће он све учинити да
то не буде тако. После тога уследио је атентат у коме је
премијер Ђинђић смртно страдао, што озбиљно наводи на
размишљање да су, осим домаћих и западни обавештајни
фактори вероватно били умешани у организацију и извршење
овог гнусног злочина.

После изложене расправе може се лако дешифровати и
дипломатска фраза „да ће Србија приступити Европској унији
кад постигне пуну сарадњу са Хашким трибуналом“, која је
била најактуелнија у последњих десетак година. Преведена на
свакодневни језик обичних људи ова фраза значи да Србија
мора прихватити све „вредности“ и „тековине“ Устава СФРЈ од
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1974. године ако жели да преговара о свом уласку у Европску
унију. Другим речима, Србија мора признати независност
Косова и Метохије, да прихвати државност Војводине, да
пристане на гашење Републике Српске и да потпуно заборави
на Србе у некадашњој Војној крајини, Црној Гори и
Македонији, ако уопште жели наставити интеграционе процесе
у евро-атлантске структуре. У суштини реч је о неповољној и
понижавајућој понуди коју би сваки озбиљан српски државник
глатко одбио: превисока цена за једно велико ништа. Можемо се
само надати да је Србија научила нешто из свог досадашњег
историјског искуства.

* * *

Miroslav Svircevic
The Institute for Balkan’s studies,
Serbian Academy for Sciences and Arts, Belgrade

APORIA OF THE YUGOSLAV 
CONSTITUTION FROM 1974.

This paper focuses on the origins and consequences of the
Constitution of Socialist Federal Republic of Yugoslavia of 1974, which
essentially established confederal structure of the state with dominant
position of the federal republics and autonomous provinces, and very weak
position of the federal government. This Constitution, predominantly based
on communist ideology, directly led to disintegration of Yugoslavia and
bloody civil wars in the last decade of 20th century. However, this
Constitution also had a foreign source: British policy towards Yugoslavia
1941–1944 in the period when Great Britain decided to support pro-com-
munist movement of resistance in Yugoslavia led by Josip Broz Tito. The
British agents for special operations (SOE) issued a document entitled
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Basis Policy for Yugoslavia of 11st April 1943, which contained political
principles for legal-political order of the post-war Yugoslav state. These
principles were very similar to the principles of the communist Yugoslav
constitutionality, especially with the Constitution of 1974. The author con-
cludes that Western powers (USA, Great Britain) strongly influenced the
constitutional structure of Yugoslavia, predominantly regarding the rela-
tions between socialist republics and autonomous provinces.

Key words Yugoslav Constitution from 1974. Yugoslavia; Basic politics
for Yugoslavia, Great Britain: breakingup of Yugoslavia



David Đ. Dašić
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NEKI UNUTRAŠNJI I MEĐUNARODNI ASPEKTI
KRIZE I RASPADA JUGOSLAVIJE

“Nacionalizam je najgora čovečija konstrukcija”
Mario Vargas Ljosa, nobelovac

Jugoslavija posle smrti Josipa Broza Tita 1980. Implikacije Ustava
SFRJ iz 1974. Program Ante Markovića. Uspon Slobodana Miloševića.
Raspad Saveza komunista Jugoslavije 1990. Bejkerova poseta 1991. Sece-
sija Slovenije i Hrvatske od SFRJ. Izbijanje rata. Brionski dogovor. Ka-
ringtonov plan. Badenterova arbitraža. Secesija Bosne i Hercegovine i rat
u BiH. UNPROFOR. Međunarodno priznanje jugoslovenskih republika.
Osnivanje Savezne Republike Jugoslavije. Međunarodne sankcije prema
SRJ 1992. Pitanje međunarodnog kontinuiteta SRJ. Suspendovanje SRJ iz
PNZ. Mirovne inicijative i planovi međunarodne zajednice od 1992 do
1995 (Vensov plan, Kutiljerov plan, Vens-Ovenov plan, Oven-Stoltenber-
gov plan, Plan kontakt grupe, Vašingtonski sporazum, Plan Z-4). Hrvatske
vojne operacje Bljesak i Oluja. Dejtonski sporazum. Erdutski sporazum.
Ocene karaktera rata u Jugoslaviji

Ključne reči: Raspad Saveza Komunista; Bejkerova poseta Jugoslavi-
ji; Badenterova arbitraža; Dejtonski sporazum.

* * *

Uzroci raspada Jugoslavije i njenog nestanka sa političke karte
sveta su brojni, unutrašnje i spoljne prirode, međusobno isprepleta-
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ni, čije pojedinačne i zbirne “doprinose” nije moguće precizno iska-
zati. 

Čini se da je početak kraja Socijalističke Federativne Republike
Jugoslavije predskazala smrt njenog predsednika, Josipa Broza Ti-
ta, 4. maja 1980. On je, zahvaljujući naročito svojoj liderskoj pozi-
ciji u pokretu nesvrstanih, razvio međunarodne i diplomatske odno-
se kakve je malo koja zemlja u svetu imala, i uživao ogromnu popu-
larnost i ugled na međunarodnoj sceni kao malo koji državnik. O to-
me najbolje svedoči njegova sahrana, kojoj je prisustvovalo 209 de-
legacija iz 128 država iz oba tadadašnja vojnopolitička bloka: 4 mo-
narha, 31 šef (predsednik) države, 22 predsednika vlade (odnosno
57 šefova država ili vlada), 6 prinčeva i 47 ministara inostranih po-
slova. Bio je to najposećeniji pogreb u 20. veku, kojem je prisustvo-
valo 700.000 ljudi, i koji je direktno prenosilo pedesetak svetskih te-
levizijskih mreža. “Reč je o jednom od najvećih međunarodnih sku-
pova u toku perioda Hladnog rata.” (Dž. R. Beridž, Diplomatija: te-
orija i praksa, Filip Višnjić/Akademija za diplomatiju i bezbednost,
Beograd, 2008, 178.) Pogreb Tita je bio posebna prilika, tužnim po-
vodom, i za brojne diplomatske susrete i razgovore, uključujući i
one na najvišem državničkom nivou, koji se uslovno mogu nazvati
“pogrebna” diplomatija (Funneral Diplomacy).

Istorijski sled događaja je pokazao da je socijalistička Jugoslavi-
ja možda više opstajala na Titovom ogromnom autoritetu i prestižu,
kako u zemlji tako i u svetu, nego na temeljima sistema socijalistič-
kog samoupravljanja, u mnogo čemu originalne istorijske tvorevine
u začetku, koji je stvoren i izgrađivan pod njegovim vođstvom. Po-
slednjim Ustavom (1974) je razgrađena centralistička državna orga-
nizacija Jugoslavije. Republike su, faktički, postale suverene u vrše-
nju svih državnih poslova, ali bez njihovog formalnog međunarod-
nog priznanja kao nezavisnih država. Konstitutivni elemenat jugo-
slovenske federacije su postale i autonomne pokrajine (Vojvodina,
Kosovo i Metohija), ali su ostale i u sastavu Republike Srbije. 
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Ustavna koncepcija jugoslovenske države je počivala na vodećoj
idejno-političkoj ulozi Partije - Saveza komunista Jugoslavije (SKJ),
koja je bila ideološki amalgam jugoslovenskog jedinstva, odnosno
predstavljala je unutrašnju kohezionu snagu funkcionisanja organa
savezne države. Takva uloga SKJ je bila propisana i garantovana
Ustavom. U najvišim partijskim organima (Predsedništvu CK SKJ
i Centralnom komitetu SKJ) se najpre postizala politička saglasnost,
koja se onda realizovala, odnosno pretakala u odluke federalnih dr-
žavnih organa. To je u Titovo vreme uspešno funkcionisalo. Među-
tim, u odsustvu njegovog autoriteta, konsenzus republika i pokraji-
na o ključnim državnim pitanjima nije se mogao postići. Glavni po-
litički akteri su postala rukovodstva republika i pokrajina i njihove
nacionalne vođe. Na površinu su sve češće izranjale zapretane naci-
onalističke i separatističke težnje, koje su u Titovo vreme bile samo
pritajene i povremeno suzbijane merama Partije. 

U novonastalim okolnostima, jugoslovenska država je mogla da
opstane samo promenom Ustava. Odlaskom Tita, kao i jednog od
njegovih najbližih saradnika, Edvarda Kardelja (1910-1979, vodeći
ideolog i kreator ustavnih rešenja), stalo se sa daljom izgradnjom dr-
žavnog i društvenog uređenja, koju su oni smatrali neophodnom za
opstanak kako socijalističkog samoupravljanja tako i Jugoslavije.
Novoformirano Predsedništvo SFRJ - kolektivni organ na funkciji
predsednika Jugoslavije, sastavljen od po jednog predstavnika (čla-
na) iz svake republike i pokrajine, sa rotiranjem predsednika Pred-
sedništva svake godine - nije raspolagalo državničkim kapacitetom
za dalje reforme, niti vizijom kako dalje da vodi jugoslovensku po-
litiku. Postalo je jasno da Jugoslavija nije više održiva državna i
društvena tvorevina.

Jugoslovenske vlade formirane posle Titove smrti, na čijem su
čelu bili Veselin Đuranović (1925-1997, crnogorski političar) od
1977 do 1982, Milka Planinc (1924-2010, hrvatska političarka) od
1982 do 1986 i Branko Mikulić (1928-1994, bosansko-hercegovač-
ki političar hrvatske nacionalnosti) od 1986 do 1989, nastojale su da
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nađu modus očuvanja i razvoja Jugoslavije bez bitnijih promena
osnova njenog društvenog uređenja i na kursu nasleđene politike ne-
svrstanosti. Međutim, u novom međunarodnom okruženju, formira-
nom posle pada Berlinskog zida, kada Jugoslavija za Zapad i SAD
nije više imala geopolitičku važnost kakvu je imala ranije, društve-
ni sistem Jugoslavije i njena spoljna politika su morali da se menja-
ju. 

Radikalne ekonomske i političke promene društvenog sistema
Jugoslavije i novi koncept njene spoljne politike predložio je Ante
Marković (rođen 1924, dugogodišnji uspešni generalni direktor za-
grebačke kompanije “Rade Končar”), koji je 16. marta 1989 izabran
za predsednika jugoslovenske vlade (Saveznog izvršnog veća - SIV-
a). Njegova vlada je oslonac za rešavanje jugoslovenske krize potra-
žila pre svega u političkoj i ekonomskoj podršci i pomoći SAD i Za-
padne Evrope. Zato je imala i najveće izglede da uspe. Odmah je
lansirao program ekonomskih reformi, prvi u svetu sveobuhvatan
projekat tranzicije jedne socijalističke ekonomije u tržišnu ekonomi-
ju (počeo je da pretvara društvenu svojinu u privatnu svojinu izda-
vanjem akcija radnicima i dr.), koristeći, između ostalog, i savete
najeminentnijih svetskih ekonomista tog vremena, kao što je ame-
rički ekonomista profesor Džefri Saks (Jeffrey D. Sachs, rođen
1954) i drugi. Takođe je najavio ustavne promene, transformisanje
Jugoslavije u višestranačku parlamentarnu demokratiju i njeno uvo-
đenje u institucije Evropske zajednice (EZ). SFRJ se nalazila pred
vratima EZ.

Program premijera Markovića su podržavali široki slojevi naro-
da širom Jugoslavije. Podržale su ga SAD i EZ, bez obzira na to što
više nisu bile prioritetno zainteresovane da se angažovanije bave
problemima Jugoslavije, ali pod uslovom da ga podrže jugosloven-
ske republike i pokrajine, u kojima se nalazila faktička vlast, kao i
da iza njega stoji jedna snažna jugoslovenski orijentisana demokrat-
ska stranka. 
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Međutim, i premijer Marković, kao i njegovi prethodnici, naišao
je na otpor vrhova republičkih autoritarnih vlasti, posebno u Srbiji i
Hrvatskoj, koje su koncepcijski drugačije od njega, a i međusobno
drugačije, gledale na budućnost Jugoslavije, kao i na oblik njenog
mogućeg državnog uređenja. Svoju premijersku dužnost Marković
je bio primoran da okonča pre isteka četvorogodišnjeg mandata, 20.
decembra 1991. 

Politici premijera Markovića se najotvorenije suprotstavio Slo-
bodan Milošević (1941-2006, bio je predsednik Centralnog komite-
ta Saveza komunista Srbije 1986-1889, predsednik Socijalističke
Republike Srbije 1989-1997 i predsednik Savezne Rrepublike Jugo-
slavije od 23. jula 1997 do 5. oktobra 2000). On je zahtevao da Ju-
goslavija, u kojoj je srpski narod pojedinačno bio najbrojniji, bude
centralistički organizovana savezna država, sa vodećom idejno-po-
litičkom ulogom jedinstvene Partije - SKJ, ustavno uređena na prin-
cipu jedan čovek - jedan glas. A to je značilo ignorisanje principa
ravnopravnog ustavnog položaja republika i pokrajina, na kojem je
nastala i na kojem je počivala Titova, tzv. druga Jugoslavija. Politi-
ku Miloševića su, pored plebiscitarne podrške skoro svih Srba širom
Jugoslavije, podržala i partijsko-državna rukovodstva Republike Cr-
ne Gore i Autonomne pokrajine Vojvodine, koja je on, krajem 1988
i početkom 1989, doveo na vlast vaninstitucionalnim rušenjem le-
galno izabrane vlasti, putem tzv. “događanja naroda“, na masovnim
narodnim mitinzima u Novom Sadu (tzv. “jogurt revolucija“) i u Ti-
togradu, današnjoj Podgorici (tzv. “antibirokratska revolucija“). Te
dve “revolucije” su, u stvari, pokrenle točak raspada SFRJ. 

Na spoljnopolitičkom planu, Milošević je neprestano prkosio
SAD i Zapadu uopšte. On čak nije hteo da primi na razgovor ni
američkog ambasadora u Beogradu, Vorena Cimermana (Warren
Zimmermann, 1934-2004), koji je na toj dužnosti bio u godinama
koje su neposredno prethodile raspadu Jugoslavije (1988-1992).
Spoljna politika Miloševića se zasnivala i na pogrešnoj oceni i pro-
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ceni razvoja situacije u SSSR-u posle pada Berlinskog zida, a kasni-
je i u Ruskoj federaciji. 

Politici Miloševića se otvoreno suprotstavila druga dominantna
politička struja u Jugoslaviji, u osnovi separatistička, koju su pred-
stavljala partijska i državna rukovodstva Slovenije (na čelu sa Mila-
nom Kučanom, rođen 1941, slovenački političar) i Hrvatske (na če-
lu sa Tuđmanom, rođen 1922-1999, hrvatski političar), uz tihu po-
dršku BiH (na čelu sa Alijom Izetbegovićem, 1925-2003, bošnjački
politički lider) i Makedonije (na čelu sa Kirom Gligorovim, rođen
1917, jugoslovenski i makedonski političar). U početku je ova stru-
ja, takođe, bila za opstanak Jugoslavije, da se ona očuva kao držav-
ni okvir, ali kao ustavno bitno reformisane federacije ili konfedera-
cije sa izvornom državnošću republika, koje dogovorom (konsenzu-
som) neke nužne funkcije poveravaju federaciji, s tim da te funkci-
je mogu biti i asimetrične od republike do republike (tzv. asimetrič-
na federacija). Ova politička struja je isto tako zahtevala i da se SKJ
radikalno reformiše, da bude decentralizovana partija, odnosno da
bude savez republičkih partija.

Konačan raskol između centralističke i separatističke jugoslo-
venske političke struje se zbio na 14. Kongresu SKJ, održanom od
20. do 22. januara 1990 u Beogradu, poslednjem kongresu Partije,
na kojem je iscrtana slika raspada Jugoslavije i potonjeg rata u njoj.
U sukobu te dve političke struje, ne samo na 14. Kongresu SKJ, ne-
go i pre i posle njega, više uspeha su imali separatisti, pri čemu su
prednjačile Slovenija i Hrvatska. 

Slovenija je izmenom svoga Ustava još septembra 1989 proširi-
la državne funkcije republike i svoju državnost postavila iznad save-
zne, proklamujući prioritet republičkih zakona nad saveznim. Hrvat-
ska je decembra 1990 usvojila novi Ustav, kojim je, skoro na isti na-
čin kao Slovenija, republičku državnost postavila iznad savezne,
proglasila hrvatsku nacionalnu državu, promenila status Srba, sta-
vljajući ih, kao i ostale nacionalne zajednice (Italijane, Mađare i dr.),
u poziciju nacionalne manjine. Srbi u delovima Hrvatske u kojima
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su bili većinsko stanovištvo (Krajina, Slavonija, Baranja i Srem), a
koji su, prema popisu iz 1991, predstavljali 12% ukupnog stanov-
ništva Hrvatske (od oko 4,7 miliona), suprotstavili su se promeni
svog ustavnog statusa i politici nove hrvatske vlasti. Srbija i Crna
Gora su podržale zahteve Srba u Hrvatskoj. 

Na prvim slobodnim višestranačkim parlamentarnim izborima,
održanim tokom 1990 u svim jugoslovenskim republikama, komu-
nisti su izgubili vlast u Sloveniji, Hrvatskoj, BiH i Makedoniji. Po-
bedile su nacionalističke partije i druge nekomunističke snage. Za-
pad je pozdravio takav ishod izbora, a pobedu nacionalista nad ko-
munistima u tim republikama je smatrao pobedom “nastajuće mla-
de demokratije” (“Burgeoning Democracy”). Međutim, na izbori-
ma u Srbiji i Crnoj Gori komunisti (socijalisti) su uspeli da zadrže
vlast. Međutim, strateški cilj Zapada je bio da se, posle pada Berlin-
skog zida, svuda u svetu, gde god je moguće, što pre i na bilo koji
način, komunisti uklone sa vlasti, uključujući i preostale dve jugo-
slovenske republike, Srbiju i Crnu Goru. Spoljna politika Zapada je
u velikoj meri bila u funkciji ostvarivanja tog cilja. 

U to vreme se kriza u Jugoslaviji brzo razbuktavala, a sa njom i
međurepublički, međunacionalni i verski sukobi, uz pretnju izbija-
nja rata na njenom tlu. U njoj je bilo puno oružja, u doslovnom smi-
slu je bila bure baruta. Slovenija i Hrvatska su već ubrzano stvarale
svoje nezavisne republičke vojske, tajno uvozeći oružje. Takođe su
se, uz ilegalnu pomoć iz Srbije, naoružavali i Srbi na svojim etnič-
kim prostorima u Hrvatskoj i BiH. Ubrzano su se naoružavali i Mu-
slimani (Bošnjaci) u BiH. Ipak, najveća oružana sila je bila Jugoslo-
venska narodna armija (JNA), nad kojom je Milošević postepeno
uspostavljao faktičku, vaninstitucionalnu kontrolu.

Velike sile i međunarodnu zajednicu je zabrinjavala nastala situ-
acija u Jugoslaviji. SAD i EZ su u početnoj fazi jugoslovenske kri-
ze smatrale da ujedinjena demokratska Jugoslavija ima najbolje šan-
se da se skladno integriše u Evropu. Situacija u Jugoslaviji je poseb-
no razmatrana na Ministarskoj konferenciji KEBS-a, održanoj 20.
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juna 1991 u Berlinu. KEBS se založio za “mirno rešenje postojeće
krize”, naglašavajući da će međunarodna zajednica pomoći Jugosla-
viji ako se ona ekonomski i politički transformiše na miran i dogo-
voran način, da njeni republički lideri treba da pregovaraju o svojim
razlikama, da ne nastupaju unilateralno i da ni pod kakvim okolno-
stima međunarodna zajednica neće tolerisati upotrebu sile. 

Te poruke KEBS-a, kao i poruku predsednika SAD, Džordža
Buša Starijeg (koji je strahovao da je Jugoslavija na putu da iznutra
eksplodira), Beogradu je preneo američki državni sekretar Džejms
Bejker (James Addison Baker, III, rođen 1930), 21. juna 1991, u
razgovorima sa premijerom Antom Markovićem i predsednicima
jugoslovenskih republika, održanim u Palati federacije u Novom
Beogradu, u kojoj je bilo smešteno Predsedništvo SFRJ i Savezno
izvršno veće. O tim svojim razgovorima, Bejker je, po dolasku u Be-
ograd, između ostalog, rekao sledeće: 

“Tokom sledećih dest sati, izuzimajući poseban susret sa pred-
stavnicima Kosova na strani, premeštao sam se iz sale u salu, susre-
ćući se sa šefovima svake republike. Takođe, dan sam počeo i zavr-
šio sastankom sa premijerom Antom Markovićem, šefom jugoslo-
venske vlade, koji je uzaludno pokušavao da spreči eksploziju bal-
kanskog bureta baruta… Od svakog predstavnika sam tražio, lično
i kao politički lider, da reafirmišu svoju privrženost principima Hel-
šinske konferencije, posebno principe da se svi sukobi moraju da re-
šavaju na miroljubiv način, da se granice ne mogu menjati, osim sa-
glasnošću, i da ljudska prava moraju biti zaštićena, posebno prava
manjina.

Potom sam skicirao četiri specifične zabrinutosti. Prvo, nepre-
stano sam ponavljao, 'Naš kritični interes u jugoslovenskom pitanju
je njegovo mirno rešenje. Nastavićemo da se suprotstavljamo upo-
trebi sile ili uznemiravanju u rešavanju političkih razlika' Unilateral-
ni akti, ponovio sam, vodiće u katastrofu, poenta je koju sam pod-
vukao u razgovoru sa Slovencima i Hrvatima. Takođe sam rekao da
dok podržavamo teritorijalni integritet Jugoslavije i postojeće repu-
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bličke granice i ne prihvatamo unilateralne promene, međunarodna
zajednica, naravno, priznaće promene granica ako republike to žele
da ostvare mirnim, dogovornim sredstvima, što je potpuno različita
stvar.

Drugo, postavio sam pitanje ljudskih prava - Albanaca na Koso-
vu, Mađara u Vojvodini, Srba u Hrvatskoj. Ova prava bi trebalo da
budu najbolje zaštićena, rekao sam svakom od mojih sagovornika,
kroz ono što smo nazvali 'demokratski obnovljena jugoslovenska
unija'. Rekao sam Markoviću i svakom republičkom predsedniku da
oblikovanje unije - federalno, konfederalno ili bilo koje drugo - za-
visi od njih samih, ali sam upozorio da bi svaki pokušaj cepanja Ju-
goslavije po etničkim linijama vodio samo u krvoproliće i odricanje
od ljudskih prava… To sam posebno naglasio u razgovoru sa Srbi-
jancima i Hrvatima. 

Treće, istakao sam potrebu nastavljanja sa rotacijom predsed-
ničke ustavne vlasti u Jugoslovenskoj federaciji. U maju, Srbi su
blokirali Stipu Mesića, Hrvata, da preuzme predsedavanje Predsed-
ništvom. To je razbesnelo Hrvate i Slovence i intrepretirano je (s
pravom) kao igra srpske strane sa vlašću. 

Konačno, kako je ekonomija zemlje bila razorena, pokušao sam
da objasnim uticaj razgranjavanja ekonomskih posledica na dalje
konflikte. Dok sam isticao da međunarodna zajednica neće pomoći
onima koji bi hteli da unilateralno razbiju zemlju, naglasio sam da
će EZ i SAD obezbediti ekonomsku podršku miroljubivom rešenju.
Još važnije, kratkoročno, EZ je ponudila da pomogne u pripremanju
novog ustava i podstakao sam Jugoslovene da slede taj pravac reše-
nja svojih nesporazuma.

Odlazeći od sale do sale, ponavljao sam ove argumente na sva-
kom sastanku, ali nijednog nisam ubedio. Bosanski predsednik Ali-
ja Izetbegović i makedonski predsednik Kiro Gligorov već su razu-
meli poziciju međunarodne zajednice i nije bilo potrebno ubeđivati
ih. Više nego bilo ko drugi koje sam sreo tog dana, njih dvojica su
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videli i bili uplašeni od veoma realne opasnosti izbijanja građanskog
rata.

Nasuprot, Milan Kučan, slovenački predsednik, bio je skoro me-
tafizičan. 'Videćete, gospodine sekretaru, da u Jugoslaviji niko nema
monopol na istinu', počeo je, odgovarajući na moje izlaganje. 'U Slo-
veniji 86% populacije je za nezavisnost. Nije pitanje da li će odluka
biti doneta, nego kako. Rekli ste da će naš akt izazvati nasilje, ali du-
hovno i fizičko nasilje već postoji. Nasilje se pojavljuje kao naciona-
lizam i nacionalni konflikti. To je anahronizam. Jugoslavija je zasno-
vana na ideologiji, i kao takva pripada prošlosti.'

Moj sledeći sastanak je bio sa Slobodanom Miloševićem, pred-
sednikom Srbije, čovekom čiji je čitav život izgrađen na upotrebi
prošlosti da bi zapalio sadašnjost… Rekao sam, 'Moram da vam ka-
žem da vašu politiku smatramo glavnim uzrokom sadašnje jugoslo-
venke krize. Mogli ste da budete od pomoći na putu koji bi vodio ka
uspešnoj, demokratskoj uniji koja bi bila od koristi svim narodima
Jugoslavije. Umesto toga, vi ste podstakli vaš narod, vašu republiku,
i Jugoslaviju ka građanskom ratu i dezintegraciji.'

Upozorio sam da bi upotreba sile vodila ostrakizmu od strane
međunarodne zajednice. Potom sam prošao kroz listu zabrinutosti:
korišćenje etničke ozlojeđenosti, propust u poštovanju ljudskih pra-
va na Kosovu, sabotaža Markovićevog ekonomskog programa i blo-
kada transfera vlasti Mesiću.

'Ako istrajavate na promovisanju razbijanja Jugoslavije, Srbija
će ostati sama', nastavio sam. 'Sjedinjene Države i ostatak međuna-
rodne zajednice će odbaciti teritorijalne zahteve Srbije izvan njenih
granica. Srbija će postati međunarodni izgnanik u Evropi za gene-
raciju ili više.'

Bio je to najzategnutiji razgovor tog dana. On je očigledno bio
hladan kupac koji nije voleo da bude u defanzivi… Zaista, on je po-
trošio skoro čitavo vreme poričući da Srbija ima bilo šta sa proble-
mima Jugoslavije. U tom trenutku, osećao sam kao da govorim ne-
probojnom zidu, i posumnjao da sam imao uticaj na bilo šta.
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Od Miloševića sam otišao da vidim Franju Tuđmana, predsed-
nika Hrvatske. Posle saopštavanja mojih zabrinutosti, on ih je odba-
cio skoro nonšalantno… Tuđman mi je rekao da su strahovi od iz-
bijanja građanskog rata veliko preterivanje. To je izjavio čovek koji
je ubrzano naoružavao civilnu gardu u Hrvatskoj.” (James A. Baker,
III with Thomas M. DeFrank, The Politics of Diplomacy: Revolu-
tion, War and Peace, 1989-1992, Putnam & Sons, New York, 1995,
p. 478-483 & 635.) 

Ocenjujući razgovore u Beogradu, Bejker je rekao da je to bio
razočaravajući dan, jedan od najfrustriranijih koje je doživeo kao
državni sekretar SAD, da nikada nije bio u situaciji u kojoj su sago-
vornici potpuno odbacili sopstveni interes i logiku, da su hrlili di-
rektno u građanski rat, da ništa nije moglo da promeni njihovu
svest, da je bilo lakše sarađivati sa Šamirom (Yitzhak Shamir, rođen
1915, izraelski premijer od 1983 do 1984 i od 1986 do 1992) i Asa-
dom (Hafez al-Assad, 1930-2000, predsednik Sirije od 1971 do
smrti), nego pokušati uticati na Miloševića i Tuđmana. (Isto, 483,
635.)

Posle Bejkerove posete Beogradu, SAD su praktično prestale
da se aktivnije bave jugoslovenskim slučajem. Njegovo rešavanje je
prepušteno EZ. Kasniji razvoj događaja je pokazao da SAD i EZ
(EU) nisu bili dovoljno svesni koliko će nasilja i krvoprolića proiz-
vesti nekontrolisano raspadanje Jugoslavije. 

Četiri dana po završetku Bejkerove posete Jugoslaviji, 25. juna
1991, slovenačka Skupština je donela akt o izdvajanju Slovenije iz
SFRJ i proglasila njenu samostalnost, a hrvatski Sabor je usvojio
Deklaraciju o proglašenju samostalne i suverene republike Hrvat-
ske. 

Iako je pravo naroda na samoopredeljenje bilo kamen temeljac
jugoslovenske federacije, uslovi ostvarivanja tog prava, posebno po-
sledice njegove eventualne primene, kao što je, na primer, ostvariva-
nje prava na secesiju, nisu bili razrađeni u Ustavu SFRJ iz 1974, kao
ni u ranijim jugoslovenskim ustavima. To je omogućavalo da se pra-
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vo naroda na samoopredeljenje i uslovi njegove primene ustavno-
pravno tumače na kontradiktoran način: od toga da je pravo na se-
cesiju jedno od natežih krivičnih dela do toga da je secesija samo
jedna od alternativa sprovođenja prava na samoopredeljenje. 

Lideri jugoslovenskih republika nisu bili u stanju da se dogovo-
re oko uslova primene prava naroda na smoopredeljenje. Umesto
sporazuma, rešenje je potraženo na bojnom polju. Secesija Sloveni-
je i Hrvatske od SFRJ je bila neposredan povod izbijanja oružanih
sukoba na njenoj teritoriji. 

Oružani sukob je 27. juna 1991 izbio u Sloveniji, između jedini-
ca njene Teritorijalne odbrane (TOS) i JNA, koja je izvršavala nare-
đenje federalnih vlasti da obezbedi državnu granicu SFRJ na terito-
riji Slovenije, a ne da vodi rat. Zato tadašnje slovenačko rukovod-
stvo snosi najveću istorijsku i svaku drugu odgovornost za samo ot-
počinjanje rata na tlu bivše Jugoslavije. Sporazum o prekidu vatre je
postignut, uz posredovanje EZ, 7. jula 1991 na Brionima (tzv. Bri-
onski dogovor). Njime je Sloveniji garantovana kontrola granice i
naplata carinskih prihoda. Jedinice JNA su morale da se vrate u gar-
nizone. Jugoslaviji je zaprećeno sankcijama ukoliko sukobi budu na-
stavljeni. Slovenija je obavezana da deblokira savezne vojne baze,
da se slovenačka TO deaktivira i da vrati zarobljenu opremu JNA.
Slovenija i Hrvatska su se obavezale da će na tri meseca suspendo-
vati zahteve za nezavisnošću. Sve strane su se saglasile da EZ upu-
ti u Sloveniju nenaoružane međunarodne posmatrače (posmatračku
misiju). 

Oružani sukobi su tokom leta 1991 izbili u Hrvatskoj, između
snaga novoformirane hrvatske vojske (kojoj su se pridružile hrvat-
ske paravojne jedinice sa ustaškim oznakama) i JNA (kojoj su se
pridružile srpske paravojne formacije sa četničkim oznakama). Su-
kobi u Hrvatskoj su eskalirali tokom jeseni 1991 (borbe u Vukova-
ru, opsada i granatiranje Dubrovnika i dr.) i nastavljeni, sa manjim
ili većim intenzitetom, sve do početka avgusta 1995, kada su okon-
čani hrvatskom vojnom operacijom “Oluja”. 
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Odmah po izbijanju ratnih sukoba, EZ se kontinuirano, takoreći
iz meseca u mesec, bavila rešavanjem novonastale situacije u Jugo-
slaviji. Septembra 1991 je odlučila da sazove Mirovnu konferenciju
o Jugoslaviji. Za predsedavajućeg konferencije je imenovan britan-
ski lord Piter Karington (Peter Carrington, rođen 1919), sa zadat-
kom da "u roku od dva meseca" pronađe sveobuhvatno rešenje za
obustavljanje ratnog sukoba i mirno prevazilaženje jugoslovenske
krize. U okviru te konferencije je formirana Arbitražna komisija od
pet predstavnika ustavnih sudova zemalja članica, sa zadatkom da
rešavanjem spornih pravnih pitanja pospeši mirno rešenje jugoslo-
venske krize. Za predsednika komisije je izabran Robert Badenter
(Robert Badinter, rođen 1929), predsednik Ustavnog suda Francu-
ske, koja je po njemu nazvana Badenterova arbitražna komisija (Ba-
dinter Arbitration Commission). 

Lord Karington je svojim planom za rešenje jugoslovenske kri-
ze (Karingtonov plan), koji je obelodanjen 17. oktobra 1991, pred-
ložio da svih šest jugoslovenskih republika postanu nezavisne (su-
verene), međunarodno priznate države, bez menjanja granica, a u
okviru jedne moguće slobodne (labave) asocijacije ili saveza. Ka-
ringtonov plan je razmatran na Međunarodnoj mirovnoj konferenci-
ji o stanju u Jugoslaviji, koja je započela rad novembra 1991 u Ha-
gu, a nastavila 10. januara 1992 u Briselu.

Milošević nije prihvatio Karingtonov plan. Smatrao je da njime
EZ "ukida državu koja kontinuirano postoji 70 godina", da je u nje-
mu izostavljen princip o samoopredeljenju naroda, te da je od suš-
tinske važnosti da svi Srbi žive u jednoj državi, a ne u više nezavi-
snih (suverenih) republika, povezanih nečim neznatno višim od me-
đudržavnih odnosa. Predsednik Crne Gore, Momir Bulatović (rođen
1956, crnogorski političar, bio je premijer SRJ od 1998 do 2000),
prihvatio je Karingtonov plan, ali je ubrzo, pod političkim pritiskom
iz Beograda, promenio mišljenje, povukao potpis i stao na Miloše-
vićevu stranu. 
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Badenterova arbitražna komisija je u svom pravnom mišljenju
od 1. decembra 1991 (do januara 1993 bilo ih je petnaest) utvrdila
da se “u zemlji odvija proces raspadanja”, a potom zaključila (1) da
SFRJ više ne postoji kao država, jer se raspala na šest republika, ko-
je su njeni sukcesori, (2) da nijedna država naslednica sama nema
pravo da nastavi članstvo SFRJ u međunarodnim ogranizacijama,
(3) da se granice između bivših federalnih jedinica smatraju držav-
nim granicama naslednica i da se ne mogu menjati silom, nego sa-
mo sporazumom, (4) srpskoj populaciji u Hrvatskoj i BiH nije pri-
znato pravo na samoopredeljenje, nego samo mogućnost da uživaju
ljudska prava i osnovne slobode u skladu sa međunarodnim pra-
vom, i dr. 

Zastupajući stav da je pravo svakog naroda na samoopredelje-
nje jedini kriterijum koji Evropa treba da sledi u rešavanju jugoslo-
venskog slučaja, nemački ministar inostranih poslova Genšer
(Hans-Ditrih Genscher, rođen 1927, nemački političar, bio je mini-
ster inostranih poslova i vicekancelar u vladi Helmuta Šmita od
1974 do 1992), obznanio je 19. decembra 1991, po svom povratku
iz Vatikana, da će Nemačka unilateralno priznati secesionističke re-
publike Sloveniju i Hrvatsku, bez obzira na stav vlada drugih drža-
va članica EZ, što je i učinila četiri dana kasnije. Tom nemačkom
odlukom je doliveno još više ulja na već raspaljene ratne sukobe, a
njom su, takođe, potkopani i mirovni napori međunarodne zajedni-
ce koji su bili u toku. Francuska je, pak, drugačije gledala na način
rešavanja jugoslovenske krize. Smatrala je da samo jugoslovenski
narodi, kroz politički dijalog, bez unutrašnjh provokacija i spoljnih
uticaja, mogu da odrede budući oblik svoje države. 

Međutim, kako se približavalo održavanje skupa EZ u Mastrih-
tu (7. februar 1992), Francuska i neke druge države EZ su sve ma-
nje bile spremne da dozvole produbljavanje međusobnih razlika
zbog jugoslovenske krize, jer bi to moglo da dovede i do kraha ma-
striških pregovora o stvaranju Evropske unije (Treaty of European
Union). Posle potpisivanja Mastriškog ugovora, primer Nemačke su
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sledile i druge države EU. Razlike između Francuske i Nemačke u
odnosu na rat u Jugoslaviji su izglađene naredne godine, izborom
njihovih novih ministara inostranih poslova: Klaus Kinkel-a (rođen
1936, njemački političar, bio je ministar inostranih poslova Nemač-
ke u periodu 1992-1998) i Alen Žipe-a (Alain Marie Juppé, rođen
1945, bio je ministar inostranih poslova Francuske u periodu 1993-
1995).

Rat u BiH je izbio početkom marta 1992, odmah posle jedno-
stranog proglašenja njene nezavisnosti od SFRJ, nakon referendu-
ma, održanog 29. februara i 1. marta 1992, koji se zasnivao na prin-
cipu “jedan čovek - jedan glas”. Srbi u BiH su bojkotovali referen-
dum. Za njih je referendumski princip “jedan čovek - jedan glas” bio
neprihvatljiv, jer ih je pretvarao u manjinu u odnosu na Muslimane,
posebno u odnosu na Muslimane i Hrvate zajedno. Prema popisu iz
1991, u BiH je bilo 43% Muslimana (od 1993 preimenovani u Boš-
njake), 31% Srba, 17% Hrvata, a ostatak su bili Jugosloveni i drugi.
Srbi su se zalagali da BiH, kao i ranije, bude država ravnopravnih
građana: Muslimana, Srba, Hrvata i drugih, i da ostane u sastavu ju-
goslovenske federacije, u čemu su ih Srbija i Crna Gora podržava-
le. Rat u BiH je trajao do potpisivanja Dejtonskog sporazuma 1995.

U vodećim krugovima međunarodne zajednice, EU i SAD, pre-
ovladavalo je uverenje da jugoslovenski narodi, posebno Srbi, Hrva-
ti i Bošnjaci (Muslimani, do druge polovine 20. veka), ne mogu vi-
še da žive zajedno u jednoj državi, kakva je SFR Jugoslavija, i usle-
dilo je njeno konačno rasparčavanje. 

EU je 6. aprila 1992 priznala nezavisnost BiH. Dan kasnije, 7.
aprila 1992, priznale su je i SAD. Istog dana su SAD priznale Slo-
veniju i Hrvatsku. Generalna skupština OUN, 22. maja 1992, akla-
macijom je primila Sloveniju, Hrvatsku i BiH u svoje redove. Sve to
je, umesto da zaustavi, još više rasplamsalo međuetničke ratne su-
kobe u Hrvatskoj i BiH. U tim sukobima je svako bio protiv svakog,
do istrebljenja: Srbi protiv Muslimana (Bošnjaka) i Hrvata, Hrvati
protiv Srba i Muslimana (Bošnjaka), Muslimani (Bošnjaci) protiv
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Srba i Hrvata, pa čak, u Velikoj Kladuši (BiH), i Muslimani (Boš-
njaci) protiv Muslimana (Bošnjaka). Za Zapad je u to vreme bilo
preče da po svaku cenu što pre zbrišu sa političke karte Evrope pre-
ostalu socijalističku (komunističku) državu, kakvom je smatrana Ju-
goslavija, od blagovremenog sprečavanja njenog haotičnog raspada-
nja u potocima krvi.

Makedonija, zbog spora sa Grčkom oko naziva makedonske dr-
žave, primljena je u OUN tek 8. aprila 1993. Svoju nezavisnost od
SFRJ ona je izglasala na referendumu 8. septembra 1991. Zahvalju-
jući miroljubivoj politici makedonskog predsednika Gligorova, u
njoj nije bilo ratnih sukoba.

Srbija i Crna Gora su odlučile da nastave da žive zajedno u
ostatku jugoslovenske države i 27. aprila 1992 osnovale Saveznu
Republiku Jugoslaviju (SRJ), pretendujući da ona bude nosilac me-
đunarodnopravnog kontinuiteta SFRJ i ujedno naslednica članstva u
UN, a polazeći od istorijskog fakta da su one bile međunarodno pri-
znate države pre stvaranja prve jugoslovenske državne zajednice
1918 i da su u njene temelje ugradile svoj državni subjektivitet. To-
me su se suprotstavile ostale nezavisne države nastale raspadom ju-
goslovenske federacije, posebno Badenterova komisija, koja je za-
ključila da su u stvaranju prve jugoslovenske države, pored Kralje-
vine Srbije i Kraljevine Crne Gore, ravnopravno učestvovale Slove-
nija i Hrvatska, iako u to vreme nisu bile međunarodno priznate dr-
žave. 

Ujedinjene nacije su se, takođe, kontinuirano bavile tragičnim
razvojem dagađaja u SFRJ, posebno posledicama njenog raspada,
kao što su, zaustavljanje ratnih sukoba, stvaranje uslova za mirovne
pregovore, rešavanje pitanja međunarodnopravnog kontinuiteta
SRJ/SFRJ i dr. 

Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 743 od 21. februara 1992
su osnovane zaštitne snage Ujedinjenih nacija od 39.000 lica, nazva-
ne UNPROFOR (United Nations Protection Force), sa inicijalnim
zadatkom da obezbede uslove za mirovne pregovore i održavanje
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bezbednosti u enklavama Hrvatske, označene kao UNPA zone. UN-
PROFOR je jula i septembra 1992 svoj mandat proširio, najpre na
Sarajevo, a potom na celu BiH. 

Savet bezbednosti UN, smatrajući da “situacija u Bosni i Herce-
govini i drugim delovima bivše SFRJ predstavlja opasnost za među-
narodni mir i bezbednost”, svojom Rezolucijom br. 757, od 30. ma-
ja 1992, “u skladu sa Glavom 7 Povelje UN”, uveo je ekonomske i
druge sankcije prema “Saveznoj Republici Jugoslaviji (Srbiji i Cr-
noj Gori)”. Sankcije prema SRJ su predstavljale odgovor međuna-
rodne zajednice na politiku Miloševićevog režima, smatrajući je naj-
odgovornijom za nastalu situaciju na prostoru bivše Jugoslavije.
Sankcije su izazvale katastrofalne dugoročne ekonomske, socijalne
i druge posledice u SRJ, koja je zbog njih direktno izgubila preko
100 milijardi US$ društvenog proizvoda, pored neprocenjivih indi-
rektnih gubitaka (zastarevanje tehnološke osnove privrede i dr.).
Međunarodne sankcije prema SRJ su formalno ukinute posle potpi-
sivanja Dejtonskog sporazuma, ali je njihov tzv. spoljni zid ostao na
snazi sve do 2001. 

U Rezoluciji Saveta bezbednosti br. 757/92, osim uvođenja
sankcija prema SRJ, gotovo uzgred, konstatovano je da zahtev da
SRJ automatski nastavi članstvo nekadašnje SFRJ u UN nije opšte-
prihvaćen. Savet bezbednosti je ubrzo usvojio novu Rezolucija br.
777/92, u kojoj je, pored ostalog, konstatovao da je “država ranije
poznata kao SFR Jugoslavija prestala da postoji”, da nova Jugosla-
vija “ne može automatski nastaviti članstvo” stare, da nova Jugosla-
vija “treba da zatraži prijem u članstvo Ujedinjenih nacija” i da “u
međuvremenu ne učestvuje u radu Generalne skupštine”. Rezoluci-
jom Generalne skupštine UN br. 47/1, usvojenom većinom glasova
24. septembra 1992, osnažene su preporuke sadržane u Rezoluciji
Saveta bezbednosti br. 777/92.

Na širem međunarodnom planu, SRJ je bezuspešno pokušavala
da nastavi svoje punopravno članstvo u Pokretu nesvrstanih zema-
lja. Na Desetoj konferenciji PNZ, održanoj u Džakarti (Indonezija)
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od 1. do 7. septembra 1992, uz učešće delegacije SR Jugoslavije, na
čelu sa tadašnjim ministrom inostranih poslova, Vladislavom Jova-
novićem (rođen 1933, jugoslovenski i srpski diplomata), mnoge mu-
slimanske zemlje su osporavale pravo SRJ na kontinuitet sa SFRJ u
PNZ, neke države su smatrale da SRJ treba da aplicira za članstvo
u PNZ, a neke predlagale suspenziju SRJ iz PNZ. U svakom sluča-
ju, to je bilo prvo i poslednje učešće SRJ na konferenciji PNZ. Na
Ministarskoj konferenciji nesvrstanih zemalja, održanoj 14. septem-
bra 1992 u Njujorku, SRJ je suspendovana iz PNZ, smatrajući je
najodgovornijom za izbijanje sukoba i građanskih ratova na jugoslo-
venskom prostoru.

Novonastale države na teritoriji nekadašnje SFRJ, Bosnu i Her-
cegovinu, Hrvatsku, Makedoniju i Sloveniju brzo su priznale mno-
ge države. “SRJ nije bila priznavana izričitim aktima i njenu držav-
nost niko nije stavljao pod znak pitanja. Diplomatski odnosi između
SRJ i najvećeg broja država koje su s nekadašnjom SFRJ održavale
diplomatske odnose su nastavljeni: činjenica da su održavani na ni-
žem nivou (kako je to nalagala Rezolucija Saveta bezbednosti UN
757/92) nikako nije mogla svedočiti o prekidu tih odnosa. Sudeći po
tome, tvrdnje da SRJ nije nova država mogla se braniti ubedljivim
argumentima.

Ipak, smatra se da je sve dileme razrešio formalni podnesak ta-
dašnjeg predsednika SRJ, kojim je, kako je traženo Rezolucijom
Generalne skupštine br. 47/1, zatražen prijem SRJ u UN. Na osno-
vu činjenice da je taj zahtev 1. novembra 2000. jednoglasno usvo-
jen može se smatrati da je SRJ time kolektivno priznata kao nova
država.” (Obrad Račić, Ujedinjene nacije: između moći i prava, Slu-
žbeni glasnik, Beograd, 2010, 44-46.) 

Savet bezbednosti UN je Rezolucijom 827 od 25. maja 1993
ustanovio Međunarodni sud za ratne zločine počinjene u bivšoj Ju-
goslaviji (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
- ICTY), poznat kao Haški tribunal. Osnivanje tog suda je 1992
predložio nemački ministar inostranih poslova Klaus Kinkel. Pod
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udar sankcija ICTY su došla mnoga civilna i vojna lica koja su to-
kom rata na tlu nekadašnje Jugoslavije počinila svirepe zločine. 

S obzirom na to da Haška i Briselska mirovna konferencija o
Jugoslaviji nisu dale očekivane rezultate, EU, UN i drugi akteri
međunarodne zajednice su tokom 1992-1995 pokretali mirovne
inicijative i predlagali više planova radi zaustavljanja ratnih suko-
ba na tlu nekadašnje Jugoslavije, kao što su: (1) Vensov plan (2. fe-
bruar 1992), nazvan po američkom diplomati Sajrusu Vensu
(Cyrus Vance, 1917-2002, bio je državni sekretar od 1977 do
1980), (2) Kutiljerov plan (23. februar 1992), nazvan po portugal-
skom diplomati Žoze Kutiljeru (José Pires Cutileiro, rođen 1934),
(3) Vens-Ovenov plan (početkom 1993), nazvan po Vensu i lordu
Dejvidu Ovenu (David Anthony Llewellyn Owen, rođen 1938, bio
britanski ministar spoljnih poslova od 1977 do 1979), (4) Oven-
Stoltenbergov plan (30. jul 1993), nazvan po Ovenu i Torvaldu
Stoltenbergu (Thorvald Stoltenberg, rođen 1931, norveški diplo-
mata i političar) i (5) Plan kontakt grupe (Francuske, Nemačke,
Rusije, Velike Britanije i SAD), objavljen 5. jula 1994. Međutim,
nijedan od tih mirovnih planova, bez obzira na diplomatske i dru-
ge napore uložene u njihovoj pripremi i pokušajima implementa-
cije, nije zaustavio ratne sukobe i krvoproliće na tlu nekadašnje Ju-
goslavije, pa se ovde pojedinačno i ne obrađuju. 

Rat između Hrvata i Bošnjaka (Muslimana) je prekinut 18.
marta 1994, kada je potpisan Vašingtonski sporazum, na osnovu
kojeg je stvorena Federacija Bosne i Hercegovine, novi ustavno-
pravni okvir bošnjačko-hrvatske političke zajednice i jedinstva.

Planom Z-4 ili Sporazumom o Krajini, Slavoniji, Južnoj Bara-
nji i Zapadnom Sremu, koji je obelodanjen januara 1995, osim
okončnja ratnih operacija, bila je predviđena i mirna reintegracija
Republike Srpska Krajina u ustavni poredak Hrvatske, nuđenjem
Srbima u Krajini jedne široke političke, ekonomske i kulturne
autonomije. Međutim, suštinskih, istinskih i iskrenih pregovora o
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tom planu praktično nije ni bilo. Zato je Plan Z-4 ostao samo mr-
tvo slovo na papiru.

Uporedo sa “pregovorima” o Planu Z-4, Hrvatska se aktivno
pripremala, uz sofisticiranu direktnu podršku američke firme
MPRI (Military Professional Resources Incorporated), da oruža-
nom akcijom reši pitanje svog državnog suvereniteta na celoj teri-
toriji. 

Hrvatske oružane snage, vojska i policija su 1. maja 1995 mu-
njevitom brzinom (operacja Bljesak) zauzele Zapadnu Slavoniju
(koja je bila pod kontrolom pobunjenih Srba) i iz nje proterale sko-
ro sav srpski živalj (oko 30.000 ljudi). 

Usvajanjem Splitske deklaracije, 22. jula 1995 - koju su potpi-
sali Tuđman, Izetbegović, Haris Silajdžić (rođen 1945, bošnjački
političar), tadašnji predsednik Vlade Republike BiH i Krešimir
Zubak (rođen 1947, hrvatski političar iz BiH), predsednik Hrvat-
ske republike Herceg-Bosna - dogovoreno je zajedničko i koordi-
nirano delovanje hrvatskih snaga i snaga Armije BiH protiv srp-
skih snaga. U postizanju dogovora Hrvata i Bošnjaka (Muslima-
na) je posredovao, uz saglasnost Vašingtona, tadašnji turski pred-
sednik Sulejman Demirel (Süleyman Demirel, rođen 1924, turski
političar). 

Od 4. do 7. avgusta 1995, za samo četiri dana, poražena je Re-
publika Srpska Krajina (operacjia Oluja), oknočan rat u Hrvatskoj,
anuliralan tzv. Plan Z-4, ukinute Zone pod zaštitom UN-a, ubije-
no oko 2. 650 i proterano oko 240 000 Srba sa njihovih vekovnih
ognjišta, i uništena njihova imovina vredna stotine miliona američ-
kih dolara. 

Posle četiri godine od izbijanja ratnih sukoba na tlu Jugoslavi-
je, kada je nasilje eskaliralo do neslućenih razmera, posebno u
BiH, kada je postalo očigledno da EU nije u stanju da osigura mir
na ratom zahvaćenim prostorima, SAD su bile primorane da se
vrate na Balkan i da svojim “miroljubivim tehnikama” zaustave
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najveće krvoproliće na evropskom tlu posle Drugog svetskog ra-
ta. 

Rat u BiH je okončan 1995, odlučnom intervencijom SAD i
neposrednijim angažovanjem Ujedinjenih nacija. Pregovori o us-
postavljanju mira su vođeni u američkoj Vazduhoplovnoj vojnoj
bazi Rajt-Peterson, Dejton (država Ohajo), pod okriljem SAD, od
1. do 21. novembra 1995, kada je i postignut Dejtonski sporazum.
U dizajniranju tog sporazuma međunarodna zajednica je čvrsto
stala na stanovištu da se nezavisna i međunarodno priznata država
BiH mora po svaku cenu sačuvati, da u njoj Srbi, Hrvati i Musli-
mani (Bošnjaci) mogu i moraju da žive zajedno, bez obzira na to
što je ranije, kada je SFR Jugoslavija počela da se raspada, sma-
trala da ta tri naroda ne mogu više da žive zajedno u takvoj jedin-
stvenoj državi. 

Glavni pregovarači u Dejtonu su bili Milošević (koji je pred-
stavljao Srbe u BiH umesto odsutnog predsednika Republike Srp-
ske Radovana Karadžića, rođen 1945, lider bosanskih Srba), Tu-
đman i Izetbegović. Mirovnom konferencijom je rukovodio ame-
rički diplomata Voren Kristofer (Warren Minor Christopher, rođen
1925; bio je državni sekretar od 1993 do 1997), a glavni posred-
nik u pregovorima je bio američki diplomata visokog ranga, Ri-
čard Holbruk (Richard Charles Albert Holbrooke, 1941-2010), sa
dva kopredsednika - Karlom Biltom (Nils Daniel Carl Bildt, rođen
1949), švedski političar i diplomata, i Igorom Ivanovim (Игорь
Сергеевич Иванов, rođen 1945), ruski političar i diplomata. 

Sporazum je formalno potpisan 14. decembra 1995 u Parizu,
uz prisustvo francuskog predsednika Žaka Širaka (Jacques Chirac,
rođen 1932, bio je predsednik Francuske od 17. maja 1995 do 16.
maja 2007), američkog predsednika Bila Klintona (Bill Clinton,
rođen 1946, bio je predsednik SAD od 20. januara 1993 do 20. ja-
nara 2001), britanskog premijera Džona Mejdžera (John Major,
rođen 1943, bio je premijer Velike Britanije od 28. novembra
1990 do 2. maja 1997), nemačkog kancelara Helmuta Kola (Hel-
mut Khol, rođen 1930, bio je kancelar Nemačke od 1982 do 1998)
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i ruskog premijera Viktora Černomirdina (Виктор Степанович
Черномырдин, 1938-2010, bio je predsednik vlade Rusije od 14.
decembra 1992 do 23. marta 1998). 

Dejtonskim sporazumom je osnovana Bosna i Hercegovina
(jedinstvena država) sa dva entiteta: Federacija BiH (stvorena Va-
šingtonskim sporazumom 1994, sa pretežno bošnjačkom i hrvat-
skom populacijom) i Republika Srpska (sa pretežno srpskom po-
pulacijom). Entiteti su podeljeni inter-entitetskom linijom (admi-
nistrativnom granicom). Pod kontrolu Republike Srpske došlo je
49% ukupne teritorije BiH, uz gubitak kontrole nad Sarajevom i
nekim drugim gradovima na istoku BiH. Ogovornost za sprovođe-
nje vojnih aspekata Dejtonskog sporazuma je preuzeo NATO, for-
miranjem Implementacionih snaga (Implementation Force -
IFOR), odnosno stavljanjem snaga UNPROFOR-a pod svoju za-
stavu. 

U Dejtonskom sporazumu, međutim, nisu spomenute dve tra-
dicionalne etničke zajednice u BiH - Bosance i Hercegovce, koji
su sebe uvek tako smatrali, bez obzira na svoju versku pripadnost
(muslimansku, pravoslavnu i katoličku). 

Sporazum o mirnoj reintegraciji Istočne Slavonije, Baranje i
Zapadnog Srema u ustavno-pravni poredak Hrvatske je potpisan
12. decembra 1995 u Erdutu (Erdutski sporazum). Potpisali su ga
Hrvoje Šarinić (rođen 1935, bio premijer Hrvatske tokom 1992-
1993), u ime hrvatske vlade, i Milan Milutinović (rođen 1942, bio
je ministar spoljnih poslova SR Jugoslavije od 1995 do 1997 i
predsednik Republike Srbije od 29. decembra 1997 do 29. decem-
bra 2002), u ime srpske strane. 

Rat na tlu Jugoslavije različito doživljavaju i ocenjuju strane
koje su bile u sukobu: za Bošnjake (Muslimane) je agresija na
BiH, za Hrvate je otadžbinski rat, za Srbe u Hrvatskoj i BiH je od-
brambeno-otadžbinski rat, a za neke je, posebno u delu svetske
javnosti, građanski ili međuetnički rat. Konačani sud o karakteru
tog rata daće istoričari i istorija. Ono što se o njemu sada može re-
ći je da je bio, prvo i pre svega, pravi bratoubilački rat (Family
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Feud), u kojem su, po nepisanom pravilu, ozlede duboke, sporo
zarastaju, a ožiljci ostaju za sva vremena, kao opomena, ali i kao
realna pretnja. “Ljudi greše kad kažu da prošlost može da se po-
kopa. Jer ona ume da se probije na površinu.” (Haled Hoseini, Lo-
vac na zmajeve, Laguna, Beograd, 2008, 9.) 

Zaključak

Jugoslovenski rat se verovatno mogao izbeći. Čak se možda mo-
gao da spreči i sam raspad Jugoslavije, kao jedan duboko nedemo-
kratski i antievropski čin. A ukoliko se, pak, njen raspad nije mogao
da zaustavi, sigurno je mogao da se izvede na miran, miroljubiv na-
čin, bez rata, kao u slučaju raspada SSSR-a i Čehoslovačke. Među-
tim, Jugoslaviji, sa njenim tadašnjim nevidovitim nacionalističkim i
separatističkim vođama i njihovim mitovima i predrasudama, nije
bilo spasa. Oni su bili grobari Jugoslavije. Njenoj smrti je kumova-
la i međunarodna zajednica. Ona je teško obolelu Jugoslaviju predu-
go vidala lekovima od kojih nikad nije mogla da ozdravi. 

* * *

David Dašić
Belgrade

SOME OF THE NATIONAL AND INTERNATIONAL
ASPECTS OF THE CRISIS AND BREAKUP 

OF YUGOSLAVIA

Yugoslavia after the death of Josip Broz Tito in 1980. Implications of
1974 Constitution. Ante Marković Program. Rise of Slobdan Milošević.
Dissolution of Communist League in 1990. Baker`s visit in 1991. Seces-
sion of Slovenia and Croatia. Outbreak of the war. Brijuni Agreement.
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Jovan Ćirić
Institut za uporedno pravo, Beograd

PRVI UDARAC

Ako želite da budete pravedan sudija u nekom slučaju, onda to znači
da morate uzeti u obzir sve okolnosti jednog slučaja. Morate pokušati da
odgovorite na pitanje ko je prvi udario? Morate uvek imati u vidu celokup-
nu istoriju odnosa između onoga koji je učinio jedan zločin i žrtve. Među-
tim, vrlo često uopšte nije lako odgovoriti na pitanje ko je stvarna žrtva?
Da li je to žena koja je godinama bila maltretirana i koja je na kraju ubi-
la muža zlostavljača? Ili je to muž koji je ubijen? Jedan zločin, naročito
kada se dogodio unutar porodice, zna da bude vrlo komplikovan. U gra-
đanskom ratu kakav je bio rat u bivšoj Jugoslaviji, priča je vrlo slična si-
tuaciji sa zločinom unutar porodice. Da bi se razumela čitava priča o ju-
goslovenskim ratovima, da bi se presuđivalo na jedan pravedan način, po-
trebno je uzeti u obzir vrlo komplikovanu istoriju odnosa, prvenestveno iz-
među  Srba i Hrvata. Razumeti 1991. godinu je nemoguće, ukoliko se ne
razume 1941. kada su hrvatski nacionalisti, fašisti, ustaše, učinile strašne
zločine nad Srbima. Ustaše su učinile veliki zločin genocida nad Srbima i
u tom smislu autor ovog članka najpre citira strane zvaničnike koji su go-
vorili upravo o tom zločinu genocida nad Srbima. Čak su i Nemci i Itali-
jani bili šokirani onim što su videli u koncentracionom logoru Jasenovac i
u gotovo svakom selu na području NDH, a pre svega brutalnošću sa ko-
jom su Srbi od strane Ustaša bivali ubijani. Srbi su se vrlo dobro sećali
svega što se dogodilo za vreme II svetskog rata i bili su u strahu da im se
sve može ponoviti. Autor ovog članka smatra  da mnogo toga što se deve-
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desetih događalo na području bivše SFRJ, da se to dogodilo zahvaljujući
tom strahu. Srbima je bilo nemoguće da zaborave veliki zločin (magnum
crimen) Oni su bili spremni da oproste, ali ne i da zaborave,, i to je bio je-
dan od važnih uzroka – izvora mnogo toga što se u ratovima na prostoru
bivše Jugoslavije dešavalo. Autor smatra da bi Srbi prihvatili secesiju Hr-
vatske u nekim drugim okolnostima, ali su oni imali strašno iskustvo i se-
ćanje na sve što se za vreme II svetskog rata dogodilo. Skoro svaki Srbin
koji je živeo na teritoriji Hrvatske i Bosne imao je bar nekog rođaka koji je
bio ubijen od strane ustaša. Takve uspomene bile su nepodnošljivo optere-
ćenje za Srbe. Tako autor ovog članka smatra da neko ko želi da presuđu-
je o događajima i ratovima u bivšoj Jugoslaviji, mora uzimati u obzir isto-
riju, uspomene, iskustva i strahove U tom smislu, kao i u svakodnevnom ži-
votu, važno pitanje jeste pitanje ko je prvi udario, ko je prvi započeo? 

Ključne reči: odnos žrtva – zločinac; istorija; sećanje, negativne uspo-
mene; strahovi; SFRJ

* * *

Jedno staro nepisano pravilo kaže da kada počne rat, njegova pr-
va žrtva jeste istina. U nekoliko navrata to se pokazalo tačnim, pa i
u ratovima na prostoru bivše SFRJ. Počev od tzv. jednonacionalnog
trovanja albanskih đaka na Kosovu 1989. godine, pa do silovanih
Muslimanki u ratu u Bosni. 

Nedavno, u svakom slučaju nakon svih ratova, mnogi, objektiv-
ni zapadni analitičari rekli su i sledeće: „Uspeh demonizacije Srba,
koja ih je učinila jedinim odgovornim za jugoslovenske ratove i je-
dinim i genocidnim ubicama, predstavlja najveći mogući propa-
gandni trijumf naše epohe. Sve je urađeno tako brzo i sa neverovat-
nim jednoumljem i nekritičnošću zapadnih medija, koji čitave dve
decenije nisu dozvoljavali da se pojavi bilo kakvo drugačije mišlje-
nje i tumačenje događaja.“1
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1 Edward S.Herman; - „Serb Demonization as Propagand Coup“ – na inter-
net adresi www.fpif.org/articles/serb_demonization_as_propaganda_coup 



Danas, mada sa zakašnjenjem, polako se „razbija i mit o Bosni“.
Pokazalo se tako da, kada je reč o ratu  u Bosni, da priče o broju ubi-
jenih (stradalih) nisu bile tačne, već da se radilo o veštim manipula-
cijama. U pitanju je naime to da je nedavno objavljen zvaničan iz-
veštaj veštaka – eksperata demografa, veštaka Haškog tribunala o
broju nastradalih u ratnim događajima u BIH u periodu od 1992. do
1995. Analizu je radila demografska stručnjakinja iz Norveške Ewa
Tabeau i u časopisu „European Journal of Population“ zajedno sa
svojim kolegom iz Poljske Janom Zwierzchowskim objavila rezulta-
te tog svog istraživanja, rezultate koji su sada postali i službena gra-
đa UN.2 Prema tim podacima, ukupno je poginulo nešto više od
104.000 ljudi, od čega 68.000 Muslimana, tj. oko 58 odsto, nešto
manje od 23.000 Srba, odnosno oko 19 odsto i nešto manje od 9.000
Hrvata, oko 7,5%. 3

Naravno ovo nisu brojke za zanemarivanje, u krajnjoj liniji i je-
dan ubijeni čovek je uvek mnogo, te se zaista čini nepristojnim go-
voriti o nečemu što bi se moglo nazvati „knjigodstvo smrti“, ali, či-
ni se da se ipak može izreći konstatacija da se ovde ne radi o toliko
izrazitoj nesrazmeri u nacionalnom sastavu ubijenih, tako i toliko da
bi se moglo tvrditi kako je jedna strana samo bestijalno, orgijastički
ubijala i sprovodila genocid, dok je druga strana sedela skrštenih ru-
ku i bavila se svakodnevnim poslovima i humanitarnim radom. Ni-
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2 Conference Paper for the European Population Conference 1-4. September
2010 – Vienna – dostupno na internet adresi http://epc2010.princeton.edu/downlo-
ad.aspx?submissionId=100880 

3 O ovome se, između ostalog, može proćitati na internet izdanju novina „Slo-
bodna Dalmacija“ www.slobodnadalmacija.hr/BiH/tabid/68/articleType/Articlevi-
ew/ArticleID/99981/Default.aspx i isto tako i na nekim drugim sajtovima, kao što
je na primer i sajt www.021.rs/Info/Tacan-broj-poginulih-u-ratu-u-Bosni-104-
732.html O tome pišu i Edvard Herrman i Dejvid Piterson u sbojoj knjizi „Politi-
ka genocida“ (prevod sa engleskog, predgovor Noama Čomskog) Beograd, 2010.
Zanimljivo je međutim reći da u srpskoj ni stručnoj, ni široj političkoj javnosti, ovi
nalazi nisu imali velikog odjeka, iako su svakako to zaluživali.



su dakle jedni samo ginuli, a drugi samo ubijali, a to što je Musli-
mana više među poginulima, jeste u najvećoj meri zbog toga što oni,
naročito na početku rata, nisu imali iza sebe tako organizovanu i
stručno osposobljenu vojnu, oružanu silu, pa su naravno i morali bi-
ti žrtve u nešto većoj meri nego drugi. Odnos od 58 prema 19 odsto
u broju poginulih između Muslimana i Srba nije toliko daleko od
opšteg odnosa u brojčanom sastavu stanovništva u BIH, u stvari taj
odnos je takav da se dakle ne može govoriti da su jedni samo bes-
krupolozne ubice, a drugi potpuno nevine žrtve.4 U odnosu na uku-
pan broj stanovnika iz 1991. godine smrtno je stradalo 2,4 odsto sta-
novništva BiH. Prema nacionalnosti žrtava rata, u procentima je
stradalo 3,6 odsto Muslimana, 1,7 odsto Srba, 1,2 odsto Hrvata i 1,4
odsto ostalih.5

Jeste, zaista je stradalo najviše Muslimana, ali ne tako i toliko da
bi se moglo govoriti o tome da su njima bila „vezane ruke“ i da je
nad njima sproveden potpuni genocid. Ne postoji ipak potpuna ne-
srazmera, disproporcija u broju ubijenih Srba, Hrvata i Muslimana,
te bi se u tom smislu moglo očekivati da je takva i (ne)srazmera,
(dis)proporcija koja se manifestuje i kada je reč o broju osuđenih u
Haškom tribunalu. Međutim, dok broj ubijenih Muslimana nije to-
liko veći od broja ubijenih Srba, broj osuđenih Srba, višestruko je,
neuporedivo veći od broja osuđenih i Hrvata i Muslimana u Haš-
kom tribunalu.
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4 Ovde treba imati u vidu još jednu stvar: Muslimani, Bošnjaci su živeli na
užem teritorijalnom području, uglavnom u većim gradovima, gradovima koji su
bili okruženi i izloženi direktnim vojnim dejstvima,  te su oni i zbog toga u većoj
meri bili žrtve, nego što je to slučaj sa Srbima na primer, čiji je najveći grad, Ba-
nja Luka bio izvan domašaja ratnih dejstava. Kada se i taj faktor uzme u obzir, ja-
sno je da u broju stradalih u bosanskom  ratu,  zaista nema izrazite disproporcije
po nacionalnom sastavu, disproporcije koja bi kazivala da su jedni bili apsolutna
žrtva.

5 www.021.rs/Info/Tacan-broj-poginulih-u-ratu-u-Bosni-104-732.html 



Prema podacima koje smo prikupili i analizirali sa sajta samog
Haškog tribunala6, možemo da zaključimo i sledeće: ukupno je za
92 osobe izrečena osuđujuća presuda.7 Oni su dobili 1.674 godine
zatvora --- dakle prosečmo nešto preko 17 godina zatvora.  Među
osuđenima je Srba 73%, Hrvata 14,7%,. Osuđenih Muslimana-Boš-
njaka ukupno je bilo samo 5, dok je Albanaca ukupno bilo samo 2
osuđena, odnosno jedan Makedonac, tako da to statistički nije zna-
čajno. 70 Srba pravnosnažno je osuđeno na 1.408 godina zatvora
(prosečno 20 godina),  14 Hrvata je dobilo ukupno 177 godina za-
tvora (prosečno 12,5 godina zatvora), a 5 Muslimana Bošnjaka 41
godinu, šro je u proseku oko 8 godina. No, takođe je zanimljiv po-
datak da su od 5 osuđenih Muslimana –Bošnjaka, njih trojica osu-
đena za zločine koje su učinili i nad Hrvatima i nad Srbima,8 dok su
samo dvojica osuđena za zločine koje su činili samo nad Srbima.9

Trojica Muslimana – Bošnjaka (Naser Orić, Sefer Halilović i Zejnil
Delalić) na kraju su oslobođeni optužbi. Kada ove podatke stavimo
u korelaciju sa podacima o broju poginulih, možemo zaključiti da se
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6 www.icty.org/sections/Predmet/Spisakpresuda 
7 Ovde nisu uzeti u obzir podaci o osuđenim hrvatskim generalima Gotovini

i Markaču, jer to još uvek nije pravnosnažna presuda, te u drugom stepenu može
doći do višestrukog ublažavanja kao u slučaju Tihomira Blaškića sa 45 na 9 godi-
na zatvora, što samo po sebi kompromituje čitavu priču o haškim suđenjima.

8 Rasim Delić, je kaže se u presudi, odgovoran za ubistvo 24 Hrvata i 5 Srba
– dobio je na kraju 3 godine zatvora i umro je tokom privremenog boravka na slo-
bodi, dok su Hadžihasanović i Kubura, proglašeni krivim za nečovečno potupanje
i prema Srbima i prema Hrvatima, kao i za pljačkanje. Dobili su na kraju 3, odno-
sno 2 godine zatvora. U pitanju su zvanični podaci sa sajta Haškog tribunala.
www.icty.org/sections/Predmeti/Spisakpresuda 

9 U pitanju je slučaj logora Čelebić, gde su osuđeni jedan Hrvat (Zdravko
Mucić) na 9 godina zatvora i dvojica Muslimana Hazim Delić – 18 godina i Esad
Landžo – 15godina zatvora za mučenje, ubistva i silovanje isključivo Srba. Tako
da u stvari praktično samo ovo možemo da računamo kao presude za zločine nad
Srbima, jer su one druge i za zločine nad Srbima i nad Hrvatima. (Takođe uzeto
sa zvaičnog sajta Haškog tribunala)



radi o vrlo izraženoj nesrazmeri, nesrazmeri koja u osnovi ipak na
neki način jeste sinonim za nepravdu, nepravdu, koja jednoga dana
može biti izvor, uzrok nekih budućih strahova, osveta i razračuna-
vanja, tj. traganja da se na kraju ipak dosegne pravda, koja eto pre-
sudama Haškog tribunala ipak nije ostvarena.  

No, nevezano od ovih brojčanih podataka, koji sami za sebe mo-
gu biti vrlo interesantni, nama se čini da prave i potpune istine o sve-
mu što je u vezi sa raspadom SFRJ i ratovima s početka devedestih
nema, niti može biti, ukoliko se na ovaj ili onaj način ne uzme u ob-
zir i sveobuhvatna analiza čitave, vrlo kompleksne predistorije trau-
matičnih odnosa Srba, Hrvata i Muslimana.

Naime, svaki onaj koji želi da deluje pedagoški ispravno kada se
dogodi neki sukob, na primer ozbiljnija ili bezazlenija dečja tuča,
odnosno svaki onaj koji želi da njegove odluke budu pedagoški pri-
hvaćene kao pravedne, mora se prethodno raspitati o nekoliko stva-
ri, a verovatno jedna od prvih i najvažnijih, jeste i pitanje prvog
udarca, tj. pitanje ko je prvi udario, (za)počeo? Jer, ako ne znamo ko
je prvi udario, ako ne znamo ko je započeo jednu svađu, ili tuču, mi
ne možemo doneti moralno ispravnu odluku. Da, možemo doneti
odluku koja će u datom trenutku na ovaj ili onaj način biti svrsishod-
na, pragmatična, koja će za trenutak smirti strasti i razdvojiti zava-
đene, ili pak sprečiti da dođe do još većih i tragičnijih posledica, ali,
to neće biti pravedna odluka i kao takva, ona će na duže staze gle-
dano, biti ne samo bezvredna, već zapravo kontraproduktivna. Da
bismo za trenutak razdvojili zavađene (dečake), mi možemo postu-
pati krajnje utilitaristički, ali, to ponekad ne znači ništa drugo nego
kazniti čak i sasvim nevinog. Međutim, kazniti sasvim nevinog, bez
obzira što to u prvi mah rešava sve, na duge staze ne rešava ništa,
već zapravo samo dalje komplikuje stvari.10
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10 Da bismo ilustrovali to kažnjavanje nevinih, navodimo ono što se u teoriji kri-
vičnog prava uzima kao paradigmatičan primer. Jedan crnac u rasno mešovitoj sre-
dini siluje jednu belkinju. Dotični crnac pobegne i postane nedostupan pravosudnim



Možda je jednostavnije ukoliko prihvatimo čist retributivistički
koncept kažnjavanja, koji je sav baziran na kantovskom i hegelov-
skom zadovoljenju pravde, tu je jasno da pravda mora biti zadovo-
ljena, da bilo kakva, a naročito sudska odluka – presuda mora biti
zasnovana na pravdi,11 a to će reći na svesrdnom i potpunom sagle-
davanju svih okolnosti, svih činjenica, celokupne predistorije jednog
događaja o kojem se konkretno raspravlja. No bilo kako bilo, čak i
ako želimo da budemo sasvim pragmatični utilitaristi, ipak ne bi bi-
lo dobro da ne uvažavajući predistoriju jednog događaja, donesemo
jednu presudu, odluku, koja, od strane najšire javnosti neće biti pri-
hvaćena kao pravedna, već će iritirati bilo one na koje se neposred-
no odnosi, bilo širu društvenu javnost. Presuda da bi bila korisna i
svrsishodna, u krajnjoj liniji mora biti pravedna.12 A da bi bila pra-
vedna, ta presuda mora na sveobuhvatan način uzimati u obzir i fak-
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organima, a bes belih rasista uzavri do razmera otvorenih rasnih sukoba i poziva-
nja na linč svih crnaca. Šta će tada uraditi usamljeni, bespomoćni, ali pragmatič-
no „mudri“ beli šerif da bi stvari „držao pod kontrolom“ – uhapsiće prvog „bed-
nog“ crnca, optužiće ga za zločin i „napakovaće“ mu dokaze. Tako će se kažnja-
vanje nevinih pokazati kao vrlo korisno u socijalnom smislu, jer je sprečilo nemi-
re širih, opasnijih, dalekosežnijih razmera.. (Joshua Dressler; - Understanding Cri-
minal Law; second edition, Matthew Bender IRWIN, New York, 1995. pp. 15-17.)
Jasno je naravno da to nije pravedno, ali u svetu koji sav funkcioniše ne po princi-
pima morala i pravednosti, već po principima utilitarizma i korisnosti, ko je taj ko-
ji će o pravdi i moralu da mnogo vodi računa. Posebno je pitanje što će se na kra-
ju ispostaviti da svaka nepravda,  pa ma koliko se činilo da je u prvi mah ona bila
korsina, da svaka nepravda provocira drugu, novu nepravdu i širi krug i nasilja i
nepravdi. Nepravda učinjena prema nevinom crncu, na kraju će isprovocirati bes
i reakciju crnih rasista, te će i oni pre ili kasnije odreagovati tako što će učiniti ne-
pravdu prema nekom budućem, „bednom“ nevinom belcu. Pokazuje se da samo
pravda, ma kako je doživljavali i ma koliko se to činilo komplikovanim i neprak-
tičnim, ima, tj. može imati dugoročne pozitivne praktične efekte.

11 Igor Primorac; - Prestup i kazna; - Beograd, 1978.
12 Jovan Ćirić; - Društveni uticaji na kaznenu politiku sudova; - Beograd,

2001.



tičke i psihološke činjenice, činjenice kako na strani učinioca, tako i
na strani žrtve, ta presuda mora obuhvatati i kompleksne socio-psi-
hološke analize i učinioca i same žrtve.13 To vrlo često znači upra-
vo ono što mi u naslovu ovog rada sugerišemo: „ko je zadao prvi
udarac?“ Ako je taj prvi udarac zadao učinilac krivičnog dela, onda
je to jedna stituacija, a sasvim druga je situacija, ako je taj prvi uda-
rac zadao onaj koji je na kraju postao žrtva tog krivičnog dela. Sva-
ki sudija, pravnik – krivičar zna da je neophodno posebno analizira-
ti doprinos žrtve nastajanju jednog krivičnog dela, bilo da se jedna
situacija na kraju završi, okvalifikuje kao prekoračenje nužne od-
brane, bilo kao ubistvo na mah.14

Izvesno je dakle da je za pravilnu i pravednu ocenu jednog
„običnog“ ubistva, ili jedne „obične“ dečje tuče potrebno prikupiti
različite informacije o mnogim činjenicama o predistoriji odnosa iz-
među ubice i ubijenog. Ako je to tako kada se radi o običnom kri-
minalu, zbog čega bi bilo (bitno) drugačije kada se radi o ozbiljni-
jim, širim međuljudskim sukobima, kao što su ratovi na primer. Ho-
ćemo zapravo da kažemo da i ratne sukobe na prostoru bivše SFRJ
devedesetih godina, moramo sagledavati na način koji je sličan na-
činu na koji se sagledava jedno obično ubistvo, ili jedna obična tu-
ča. Ne možemo dakle da razumemo, procenimo i presudimo o ono-
me što se događalo devedesetih godina, ako ne uzmemo u obzir i
ono što se događalo za vreme Drugog svetskog rata, a pre svega na
relaciji Srbi – Hrvati, prvenstveno u vezi ustaških zločina nad Srbi-
ma. Čini nam se zapravo da se devedesetprva godina ne može raz-
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13 Mladen Zvonarević; - Forenzično - psihologijski aspekt upoznavanja lično-
sti učinioca krivičnog dela; - “Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pra-
vo”, br. 4/64

14 O svemu tome i Mihajlo Aćimović; - Prilog razlikovanju ubistva na mah od
sličnih dela, - „Pravni život“4/1962; takođe i Jovan Buturović; - Značaj afekta za
krivičnu odgovornost; - „Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo“
1/1980.



umeti ako se ne sagleda četrdesetprva. Radi se o tome da je sećanje
na ustaški zločin bilo ono što je opterećivalo i Hrvate, ali naravno
pre svega Srbe, te je dovelo i do tragičnih događaja sa početka de-
vedesetih. Moglo bi se dakle reći da ni devedesetprve ne bi bilo, da
nije bilo četrdesetprve. Zbog toga je potrebno priču o devedesetpr-
voj započeti pričom o četrdesetprvoj, tj. pričom o strašnim ustaškim
zločinima nad Srbima.

Priča o ustašama i njihovom zločinu nad Srbima je zaista vrlo
velika i kompleksna i nalazi se u gotovo nepreglednom broju knjiga,
tomova napisanih i od strane domaćih i od strane svetskih istoriča-
ra, eksperata. Zanimljivo je u tom smislu da su neke od najsvestra-
nijih, najubedljivijih, najkritičkijih (kritičkih naravno prema delat-
nosti ustaša i katoličke crkve) knjiga, napisane upravo od strane sa-
mih Hrvata.15

Tema ustaškog zločina je dakle izuzetno kompleksna i obimna.
To je jedna velika tema, o kojoj bi se zaista moglo razgovarati i na-
dugačko i naširoko, međutim mi ovde želimo da pomenemo samo
nekoliko osnovnih stavova, akcenata, izrečenih od strane inostranih
očevidaca, analitičara, dakle ne ni Srba, ni Hrvata. Želimo u stvari
da pokažemo da je taj ustaški zločin bio toliko veliki da ga Srbi jed-
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15 Tako je na primer Bogdan Krizman napisao knjigu koja je 1986. objavlje-
na u Zagrebu „Ante Pavelić i ustaše“, a svakako najznačajnije delo, delo enciklo-
pedijskog karaktera iz te oblasti, jeste knjiga Viktora Novaka „Magnum Crimen“,
koja je objavljena 1949 u Zagrebu, a čiji je tiraž tada otkupila katolička crkva, te
se reprint tog izdanja pojavio u Beogradu 1989.  Treba ovde biti do kraja objekti-
van, pa reći da je jedna od najžešćih kritika na račun ustaškog terora nad Srbima,
napisana od strane Hrvata Ivana Gorana Kovačića u poemi „Jama“, koji opisuje
kako ustaše kopaju oči Srbima: „Krv je moje svjetlo i moja tama/blaženu noć su
meni iskopali sa sretnim vidom iz očinjih jama...“ Sudbina Ivana Gorana Kovači-
ća paradigmatična je međutim za veoma komplikovanu priču o zamršenim bal-
kanskim mržnjama. Njega, koji je stao na stranu Srba, a protiv Hrvata – ustaša,
ubili su, tj. zaklali upravo Srbi – četnici. Zaista, teško da bi neki, čak i najobjektiv-
niji i najbenevolentniji strani posmatrač, sve ovo mogao shvatiti na pravi način. 



nostavno rečeno nisu mogli zaboraviti, ni preboleti, te da je to ima-
lo najvećeg i najvažnijeg uticaja na ono što se dogodilo devedesetih
godina u bivšoj SFRJ. 

Svakako je u tom smislu potrebno imati u vidu i ono o če-
mu je, tokom rata, izveštavao nemački diplomata Herman Nojbaher,
zalažući se kod Hitlera za Srbe, za smanjivanje represalija nad Srbi-
ma i u samoj Srbiji, ali i za to da se utiče na ustaški režim da ovaj
prekine sa tako velikim, masovnim pokoljem nad pravoslavnim sta-
novništvom.16

Ne mogu se mimoići, kada se govori o svemu što se događalo u
NDH ni zapisi nemačkog obaveštajca Gleza fon Horstenau, koji je
vrlo detaljno izveštavao o ustaškim zločinima ogromnih razmera,
izražavajući pri tome čuđenje i zgražavanje nad brutalnošću i svire-
pošću sa kojom su ustaše masakrirale pravoslavne Srbe.17 Neka od
zapažanja i beleški nemačkih posmatrača koji su boravili u NDH,
zaista odišu u najmanju ruku čuđenjem, ako ne i zgražavanjem. Ta-
ko na primer izvesni Gustav Stockele u svojoj knjizi „Vom Ende
zum Anfang“ /str. 133/. kaže i sledeće: „Neki dr Blažeković se na
jednom prijemu koji je priredio nemački poslanik, hvalio kako je on
lično zarobljenim Srbima palčevima isterivao oči iz duplji.“18 Hor-
stenau u svojim dnevnicima za vreme rata, kaže i to da bi nemačke
okupacione trupe trebalo najzad direktno da intervenišu protiv us-
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16 Nojbaher kaže da je zločin počinjen nad pravoslavnim Srbima u NDH je-
dan od najvećih i najstravičnijih u svetskoj istoriji, te da je on o tome govorio i Hi-
tleru, koji mu je rekao da je i on lično upozoravao Pavelića da se jedna tako veli-
ka manjina kakva su Srbi, ne može na taj i takav način uništiti. (Heraman Nojba-
her; - Srbi u memoarima Hermana Nojbahera; - Beograd, 2007. str. 85) Drugim
rečima čak je i Hitler izražavao možda ne negodovanje i zgražavanje, ali, makar
čuđenje u vezi svega što se sa Srbima dešavalo u NDH.

17 Vasa Kazimirović; - NDH u svetlu nemačkih dokumenata i dnevnika Gle-
za fon Horstenau 1941-1944; Beograd, 1987.

18 Vasa Kazimirovič; - op. cit – str. 112 fusnota 5.



taških nedela.19 Nemački obaveštajac u NDH u pojedinim situacija-
ma zaista je bio konsterniran: „Još se moj bes ne beše stišao zbog
događaja u Bjelovaru, kada sam saznao da su ustaški zločinci iz Ja-
senovca, tog mesta strave, upali u okolna sela i počinili neviđene zlo-
čine. Ja sam video u Savi jedan ženski leš iskopanih očiju i sa ko-
madom drveta uguranog u polni organ. Sirotica najviše da je imala
20 godina, kada je dopala šaka ovim nemanima.“20 I sami Nemci su
dakle bili više nego začuđeni onim što su videli u NDH.

Tako je na primer general Lotar Rendulić, komndant Vermahta
na zapadnom Balkanu 1943-44. procenio da je broj žrtava ustaškog
terora oko 500.000. U svojim memoarima ('Gekaempft, gesiegt,
geschlagen''. Welsermühl Verlag, Wels und Heidelberg, 1952, str.
161) on je opisao razgovor na tu temu sa jednim hrvatskim dužno-
snikom. “Kada sam jednom visokom funkcioneru koji je bio blizak
Paveliću uputio primedbu da je, uprkos nagomilanoj mržnji, meni
nemoguće da shvatim ubistvo pola miliona pravoslavnih, odgovor
koji sam dobio bio je karakterističan za mentalitet koji je tamo vla-
dao: ‘Pola miliona, to je previše - nije ih bilo više od dvesta hiljada!”
Ovo se podudara sa izveštajem SS generala Ernsta Frika, koji je iz-
vestio Hajnriha Himlera da je “600 do 700.000 žrtava od strane us-
taša poklano na balkanski način”.21

I Jevreji koji su istraživali holokaust i događaje u NDH, takođe
ističu da su ustaški zločini bili neverovatni. Publicista Jaša Almuli,
autor knjige „Jevreji i Srbi u Jasenovcu“, kaže i sledeće: „jedan moj
sagovornik Jevrejin ispričao mi je jednu stravičnu priču. Celu njego-
vu porodicu ustaše su odmah prevezle u Jasenovac. Primakli su ka-
mion sa zarobljenicima do užarene peći. I na njegove oči u peć su
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19 Vasa Kazimirović; - op.cit.str. 118
20 V.Kazimirović; - op.cit. str. 126-127
21 www.vesti-online.com/Dijaspora/drzava/Nemacka/Moj-zivot/39112/Stejt-

department-Hiljade-zrtava-Jasenovca 



žive u vatru bacili njegovu ženu, majku, sestru i na kraju dete od go-
dinu dana. To Nemci nisu radili.“22 Imajući sve to u vidu, treba se
podsetiti i reči koje je u svoje vreme izgovorio Simon Vizental: „Zlo-
čini fašističkih ustaša nad Srbima u Jasenovcu, moraju ostati upam-
ćeni, jer su to zločini najgore vrste, zajedno sa onima koji su poči-
njeni nad Jevrejima u Holokaustu“.23

Treba ovde reći i to da je nedavno, tačnije, 14. februara 2011. u
Italiji, u Senatu Republike, govoreno o ustaškim zločinima nad Sr-
bima za vreme Drugog svetskog rata. Govorili su višestruki ministar
Mauricio Gaspari i Ajmone Finestra, jedan od očevidaca i direktnih
učesnika događaja iz Drugog svetskog rata u Hrvatskoj.  Po prvi put
jasno i glasno, usred Parlamenta Italije rečeno je i u svim medijima
zabeleženo da je prvo etničko čišćenje u Evropi počinjeno nad Srbi-
ma u Hrvatskoj. Ajmone Finestra je baš tim rečima započeo govor,
opisujući dolazak italijanskih trupa u Gračac gde zaprepašćeno nai-
laze na masovne grobnice, na plitko zakopane leševe pobijenih srp-
skih civila, svih bez razlike, mladih i starih, žena i dece. Italijani
spontano staju na njihovu stranu, u Gračacu već sledeće veče bor-
nim kolima se postavljaju pred ustašku kasarnu uperenih cevi, oku-
piraju je i oslobađaju zatočene srpske žene i devojke.24

Kada je reč o Italijanima i njihovom odnosu prema ustaškim
zločinima za vreme Drugog svetskog rata, tipičan je primer gene-
rala Dalmaca (Dalmazzo) sa sedištem u Dubrovniku, koji je ko-
mandovao područjem koje je obuhvatalo i Trebinje, Bileću, Ne-
vesinje i Gacko. Na osnovu izveštaja terenskih poverenika, izveo
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22 www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/40480/Almuli-Srbi-precutkuju-Jaseno-
vac 

23 www.forum.hr/showthread.php?t=93377 
24 www.jadovno.com/intervju-reportaze/articles/zlocini-nad-srbima-doku-

mentovani-u-italijanskim-zabranjenim-knjigama.html Takođe i www.blic.rs/Ve-
sti/Politika/240730/Senator-Finestra-Etnicko-ciscenje-Srba-u-Hrvatskoj-prvo-u-
Evropi 



je zaključak da su ustaše i lokalni Muslimani direktno izazvali
srpski ustanak, divljaštvom prema srpskom življu, te da ustaše i
muslimane treba ukloniti da bi se zaveo red,25 a proglasom sta-
novnicima Druge zone od 07. septembra 1941. jedan drugi itali-
janski general, general Ambrozio je objavio da preuzima svu voj-
nu i građansku vlast. Malobrojne preostale ustaško-domobranske
snage su se povukle, a Italijani su bez odlaganja, administrativno
ponovo uspostavili sva prava Srbima.26 Sve u svemu, čitav niz za-
padnih izvora, uključujući i Enciklopediju Britaniku, ističe da je
ustaški teror brutalnošću nadmašio postupke Nemaca.27 U tom
smislu, ako se u on-line izdanju Enciklopedije Britanike  potraži
odrednica „ustaše“, pročitaće se i sledeća konstatacija: „...the us-
taše set about extermeninating its Serbs, Jewish and Gypsy inha-
bitants with a brutality that shocked even the Germans and occa-
sionaly obliged the Italians to intervene“.28 U svakom slučaju ovo
nisu konstatacije, konstrukcije napisane od strane nekog ko se na-
lazi na  pristrasnoj, neobjektivnoj srpskoj strani. Ovo su Britanci
napisali o tome kako su čak i Nemci bili šokirani ustaškom bru-
talnošću, a Italijani bili prinuđeni da ponekad intervenišu na spa-
šavanju Srba.

Potvrda tome jeste i „epizoda“, ako se to tako može nazva-
ti, epizoda o kojoj piše znameniti italijanski književnik Kurcio
Malaparte u svojoj knjizi „Kaputt“. U toj epizodi, Malaparte se
susreće sa ustaškim poglavnikom Pavelićem, koji mu je tom pri-
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25 T-821, rolna 232, okvir 163, Šesti korpus komandi Druge armije 19. juna
1941. Ista rolna okvir 279, Šesti korpus komandi Druge armije, 10.jula 1941. (Ci-
tirano prema Srđa Trifković; - „Ustaše – balkansko srce tame na evropskoj poli-
tičkoj sceni“,  Beograd, 1999. str. 162.

26 Srđa Trifković; - op. cit. str. 165.
27 Srđa Trifković, - op.cit. str. 155.
28 www.britannica.com/EBchecked/topic/620426/Ustasa 



likom, 1944. pokazao košaricu punu ljudskih očiju, koju su mu
poklonili njegovi sledbenici, koljači, koji su masakrirali Srbe.29

Sve u svemu o ustaškim zločinima nad Srbima se u istinu mogu
napisati čitavi tomovi knjiga, i to sastavljeni od citata „ne-Srba“ ko-
ji su izražavali i čuđenje i gađenje, negodovanje i zgražavanje nad
okrutnošću i bestijalnošću, te veličinom zločina učinjenog nad Srbi-
ma. Od Hitlerovih oficira, do Musolinijevih vojnika, od jevrejskih is-
traživača holokausta do Malapartea i Enciklopedije Britanike, svi su
bili gotovo potpuno jedinstveni u oceni monstruoznosti i velične us-
taškog zločina nad Srbima.

Srpski odgovor nakon svega, odgovor na sve zločine, mogao bi
se sažeti u jednoj rečenici koju je izgovorio Patrijarh German 02.
septembra 1984. u Jasenovcu: „Da praštamo moramo, ali da zabo-
ravimo ne možemo“.30 Ali, u tom srpskom „nezaboravu“, nalazilo
se, rekli bismo, izvesnog prigušenog gneva, zebnje i mržnje, a što je
možda i najvažnije straha, straha da se ustaški zločin ne ponovi. A
razloga za strah, Srbi u Hrvatskoj  (i BiH) su imali, pogotovu nakon
što se 1971. dogodio hrvatski „maspok“, pokret koji je od strane lo-
kalnih Srba doživljavan kao izrazito nacionalistički, kao izraz resen-
timenta u odnosu na hrvatsku ustašku prošlost.31 Tome u prilog išao
je i nastup Franje Tudjmana kao povjesničara, a kasnije i izabranog
šefa hrvatske države,  koji je tvrdio  da je za vreme Drugog svetskog
rata u celoj Hrvatskoj ubijeno oko 60.000 ljudi. Rasprava o tome,
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29 O tome videti na adresi www.bookstore.rs/prikazi-i-komentari/detalji-o-
autorima-503 i isto tako i na adresi www.politika.rs/rubrike/Kulturni-dodatak/Pro-
kleti-Toskanac-na-Balkanu.it.html.

30 Veljko Đurić – Mišina: „Patrijarh Pavle- Jasenovac na putu do Niša“; do-
stupno na internet adresi http://borbazaveru.info/content/view/3137/1/ 

31 Počelo je sve sa „čuvenom“ „Deklaracijom o imenu i položaju hrvatskog
književnog jezika“ iz 1967. (O „maspoku“ videti u obimnoj knjizi Jovana Kesara,
Đure Bilbije i Nenada Stefanovića: „Geneza maspoka u Hrvatskoj“; . izdanje Knji-
ževnih novina, Beograd, 1990.) 



koliko je zaista Srba poginulo od ruku ustaških eskadrona smrti i u
koncentracionom logoru ustaškog vođe Ante Pavelića nije, i, vero-
vatno, nikada neće biti rešena. Ovakvim javnim sporenjem, istupi-
ma, Tudjman je  zadobio poverenje najradikalnijih, proustaških emi-
granata, ali je naravno izazvao podozrenje, strah i nepoverenje lo-
kalnih Srba.32 Drugim rečima, sam oproštaj nije bio dovoljan, bio je
neophodan i zaborav, a zaborava nije moglo biti, uprkos tome što su
se komunističke vlasti ponekad trudile da dođe i do zaborava, a što
je bilo očito na primeru afere u vezi sa pozorišnom predstavom „Go-
lubnjača“, kada se uvek pokušavao očuvati „mir u kući“, tj. „brat-
svo i jedinstvo“.33 Srbi međutim, naročito lokalni krajiški, „hrvatski
Srbi“, sve su to doživljavali kao tuđmanovsko („neoustaško“) oma-
lovožavanje sopstvenih prethodnih žrtava, a što su opet oni tj. Srbi
doživljavali kao pripremu terena za neki ponovljeni ustaški zločin. I
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32 U tekstu „Maspokova ruža“ dostupno na www.milkogrmu-
sa.com/2009/08/blog-post.html 

33 Sa današnje tačke gledišta bi se moglo reći da komunistička strategija „ne-
pominjanja“ ustaškog zločina nad Srbima možda i nije bila sasvim besmislena, u
kontekstu opšte priče o zajedništvu, jugoslovenstvu, bratstvu i jedinstvu, kao na-
čin da se zaboravi sve ono što može da iritira, izaziva večito podozrenje i razdva-
ja. Današnji tvorci mitologije o srpskom zločinu nad Muslimanima – Bošnjacima,
upravo hoće da za sva vremena iskopaju jaz između pravoslavnih i muslimana, te
da u kolektivnoj svesti bošnjačkog življa naprave takvu ranu koja će večito trajati
i večito ih razdvajati od inače etnički i kulturno-civilizacijski bliskih Srba. Mnogi
zaista smatraju da da je bilo nužno sprečavanje destruktivnog sećanja, koja su mo-
gla aktivirati međunacionalne revanšističke sukobe. Pominju se u u tom smislu i
odredbe Vestfalskog mira  iz 17. veka kojima su se zabranjivale međusobne optu-
žbe za krivicu, kao i pozivi na osvetu s tim u vezi. (Todor Kuljić; - feljton „Seća-
nje na Titoizam“, članak pod naslovom „Pakt ćutanja“, - „Politika“ 13.avgust
2011. str.14) Međutim, mora se reći i sledeće: za izgradnju identiteta jednog na-
roda, ponekad je od presudnog značaja ne (samo) jezik, ne ni (samo) religija, već
svest o nekim zajedničkim traumatičnim događajima. Za Srbe je to bio Jasenovac,
za Jevreje to je bio Aušvic (Holokaust), za Muslimane će to od sada biti Srebreni-
ca. Ako je neko želeo da ove narode definitivno razdvoji i spreči mogućnost uspo-
stavljanja nekog budućeg suživota u zajedničkoj državi, on je u tome zaista uspeo. 



kao što danas u nekim državama postoji kao posebno krivično delo,
delo „negiranja holokausta“,34 tako se i o „verbalnom ratu brojka-
ma“, oko toga koliki je broj ubijenih Srba, može  doživeti na jedan
krajnje emocionalan način, gotovo kao da neko hoće da kaže „ni-
smo vas (dovoljno) ubijali!“ 

Sve u svemu taj srpski nezaborav, rezultirao je u tome da Srbi
nakon iskustva iz 1941. i iskustva iz „maspoka“ 1971. više nisu hte-
li ni mogli da dozvole da nespremni dočekaju 1991. da im se pono-
vi 1941. te su reagovali tako kako su reagovali, a što bi se od strane
nekoga možda moglo okarakterisati i kao „prekomerna upotreba si-
le“, ili „prekoračenje krajnje nužde“, ali, sa druge strane jeste sa-
svim razumljivo i psihološki lako objašnjivo. Drugim rečima da bi
se razumela srpska reakcija 1991. mora se razumeti strah da se ne
ponovi 1941. strah koji je prenošen „s kolena na koleno“,35 stalnim
(gorštačkim) pričama i podsećanjima na ubijene rođake, prijatelje,
komšije. Tako se srpsko samoorganizovanje i „balvan revolucije“ iz
Knina i Krajine, jedino mogu razumeti kroz sagledavanje čitave

198 Jovan Ćirić

34 Ovde treba makar samo uzgred pomenuti i kanadski slučaj Keegstra iz
1990. godine. Keegstra je bio srednjoškolski profesor iz kanadske provincije koji
je u svojim predavanjima nastupao sa anti-semistskih stanovišta i tvrdio da su Je-
vreji izmislili, odnosno preuveličali priču o holokaustu za vreme Drugog svetskog
rata. Slučaj se završio tako što je dotični kažnjen, odnosno suspendovan sa posla,
uz to kažnjen novčano, a bila mu je izrečena i sankcija društveno korisnog rada u
trajanju od 150 dana. (Jovan Ćirić; - Govor mržnje; - „Revija za kriminologiju i
krivično pravo“ br. 3/2006) Ako su dakle Kanađani, kao i mnogi zapadnjaci poš-
li od toga da postoji društvena opasnost - štetnost od negiranja, smanjivanja žrta-
va holokausta, zašto se Srbima ne bi priznalo pravo da budu makar samo uplaše-
ni i iritirani, povređeni, time što neko negira njihove žrtve u njihovom holokaustu. 

35 Ne treba gubiti iz vida da se tu radi o krajevima u kojima se neguje epsko-
guslarski način pripovedanja i razmišljanja, prenošenja istorije „s kolena na kole-
no,“ a što zapravo znači da je ono što je izgovarano u dugim zimskim večerima
pored  kućnog ognjišta uvek imalo veću upečatljivost nego ono što se nalazilo u
zvaničnim kominikeima i saopštenjima i parolama o „bratstvu i jedinstvu“. 



predistorije svih probuđenih mržnji i nikad sasvim ugašenih straho-
va.36

Strah i srpsko nezaboravljanje „jasenovačke golgote“, bilo je pr-
venstveno izraz opreznosti i podozrivosti,37 ne toliko želje za osve-
tom, koliko želje da ako bude bilo potrebno, da se reaguje prvi, da
se reaguje pre nego što bude kasno.  Paralelno sa srpskim strahom
da im se ne ponovi „četrdesetprva“ i kod Hrvata se razvijala jedna
slična vrsta straha. Bila je to neka vrsta straha od srpske osvete, slič-
na onoj vrsti straha koja postoji kada je reč i o krvnoj osveti,38 krv-
noj osveti koja nikada nije strana jednom gorštačkom, montanjar-
skom, dinarskom mentalitetu, koji je gotovo potpuno istovetan i za
Srbe i za Hrvate. Hrvate je verovatno plašilo i „iritiralo“ stalno srp-
sko ponavljanje i nezaboravljanje genocida koji se dogodio u Dru-
gom svetskom ratu, te su oni gotovo imali potrebu da i pred sobom
i pred drugima, taj zločin ili umanje, ili pronađu naknadno opravda-
nje za svoje „grehe“ iz prošlosti. Verovatno da je u svesti jednog
prosečnog Hrvata, srpsko nezaboravljanje i podsećanje na jaseno-
vačka stradanja doživljavano na negativan način, kao otvoreno, ili
bar prikriveno prebacivanje, prigovaranje, što na neki način kažu
čak i neki današnji srpski istraživači. Tako na primer ima i onih ko-
ji, sa zaista dosta cinizma kažu i sledeće: „Da li takva društva (mi-
sli se na srpsko) zaista proizvode više istorije nego što mogu da po-
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36 Potpuno je besmisleno stvari pojednostavljivati pa reći kako su kriva dvo-
jica ili trojica političara. Istorija je nešto na šta pojedinci možda i mogu ponekad
imati nekakvog uticaja, ali, ipak uvek treba imati u vidu brodelovsku ideju i poi-
manje o dugom trajanju pojedinih struktura i pojedinih ideja. (O tome Pavle Mi-
lenković; - Fernan Brodel i dugo trajanje; - „Sociologija“ 1/2001, str. 59-80) 

37 Podozrivosti prema neposrednim potomcima onih koji su ubijali „naše“
očeve.

38 O krvnoj osveti, različitim strahovima i gorštačkom mentalitetu krvne
osvete, videti na primer Surja Pupovci ; - Krvna osveta u Albanaca i njen razvoj;
- “Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo”, br. 4/1971.



troše  ili, proizvodeći takav mit o sebi, odlažu suočavanje s proble-
mima današnjice i njihovo konstruktivno rešavanje? Da li beže od
sadašnjosti neprekidno ispravljajući „nepravde“ iz prošlosti, proiz-
vodeći tako nove nesporazume sa svetom oko sebe?“39 Možda Srbi
po svom tradicionalnom mentalitetu zaista i jesu previše opterećeni
(svojom tragičnom) istorijom, ali, prvo i osnovno pitanje koje se ov-
de postavlja jeste pitanje: „Šta je trebalo raditi? Zaboraviti ubijene
očeve i braću i time umilostiviti i ne iritirati svoje komšije, sugrađa-
ne hrvatske nacionalnosti? Da li bi tada nešto bilo drugačije, ili mo-
žda i ne bi?“ Jedno je gotovo sasvim sigurno - da nije bilo „četrde-
setprve“, ne bi bilo ni „devedestprve“, odnosno da Srbi nisu imali
iskustvo kakvo su imali, te strah koji je proizilazio iz tog i takvog is-
kustva, verovatno je da se ne bi mnogo odupirali secesiji Hrvatske i
tome da žive u samostalnoj Hrvatskoj i verovatno je da bi tada ras-
pad SFRJ po svemu ličio na raspad Čehoslovačke, odnosno češko-
slovački mirni razlaz. Srbi su se dakle plašili da će nova samostalna
Hrvatska, po svemu ličiti na staru NDH, a što, ruku na srce i nije bi-
lo sasvim  bez osnova, naročito kada se ima u vidu „hadezeovska“
predizborna, u stvari predratna retorika i ikonografija. Jednostavno
rečeno, da Srbi nisu imali tako tragično i traumatično iskustvo iz
NDH- verovatno bi ovoga puta bili lojalni građani Tuđmanove Hr-
vatske. Osnovni motiv i moto srpske pobune bio je: „zar da i 1991.
kao i 1941. budemo mirni i dozvolimo da nas kao ovce kolju?“40

Bilo bi sasvim neljudski i nehrišćanski, da su Srbi zaboravili i Ja-
senovac i sve u vezi sa Jasenovcem. Srbi to jednostavno nisu ni mo-
gli, a ni smeli da urade, da zaborave, te se tako sasvim ostvarilo ono
što su i neki od ustaških zločinaca priznali nakon Drugog svetskog
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39 Dubravka Stojanović; Radina Vučetić; Sanja Petrović-Todosijević; Olga
Manojlović-Pintar; Radmila Radić; - Novosti iz prošlosti, knjiga dostupna na in-
ternet adresi www.bgcentar.org.rs/images/datoteke/novosti%2Diz%proslosti.pdf.

40 Milovan Mitrović; - Raspad države i rat u Jugoslaviji; - „Sociološki pre-
gled“ 2/1994 str. 194



rata -  trebalo je između Srba i Hrvata iskopati toliko dubok jaz, jaz
koji će sprečiti njihovo kasnije međusobno stapanje, asimilovanjem
koje bi bilo posledica sve izraženijeg modernog sekularizma, ali i je-
zičke i mentalitetske bliskosti ova dva naroda.41 Kao da se na hrvat-
skoj strani, nedugo nakon stvaranja tzv. versajske Jugoslavije razvio
strah od toga da će oni biti asimilovani, da će izgubiti svoju nacio-
nalnu samobitnost,42 te je zbog toga u značajnoj meri trebalo insi-
stirati na distanciranju od Srba, a tu je jasenovački genocid odigrao
značajnu ulogu. Na drugoj strani stajao je srpski strah, strah da im
se ne ponovi sudbina njihovih očeva iz 1941. A kao što Njegoš ka-
že: „Strah čovjeku obraz kalja često“, ovoga puta su i od strane Sr-
ba, a pre svega iz razloga straha, učinjena (ne)dela koja se na afek-
tivnom nivou mogu razumeti, što naravno ne znači i (sasvim) oprav-
dati. Jasno je da nije bilo tog i takvog srpskog straha, straha kao jed-
ne od najjačih bazičnih emocija i afekata, te strategije preventivnog
odvraćanja od ponavljanja jasenovačkog zločina, možda, ili pak vr-
lo verovatno, raspad bivše SFRJ ne bi bio toliko tragičan i trauma-
tičan.   

Kada je reč o običnom kriminalu, o ubistvima u „civilnim“ me-
đuljudskim odnosima, različiti afekti, a strah je tu vrlo značajan afe-
kat, obično igraju vrlo izraženu ulogu, te se nijedan kriminalni do-
gađaj ne može sasvim uspešno razumeti ukoliko se ne sagleda čita-
va predistorija dotičnog događaja. Drugim rečima, hoćemo da kaže-
mo i sledeće: ako na primer sud u nekim situacijama, da ne kažemo
često, može da ima razumevanja za ženu koja nakon duževremenog
maltretiranja, odluči da muža ubije na spavanju, te sud to tada okva-
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41 Milovan Mitrović; - op.cit.str. 198
42 Ovde u stvari ne treba upotrebljavati izraz „kao...“ jer u osnovi jeste tako,

čitava priča i o „trojednom narodu“, koja je dolazila sa srpske strane, kao i priča o
„velikosrpskom hegemonizmu“, bila je u osnovi hrvatskog straha da će ih Srbi asi-
milovati, a Srbi, od Kralja Aleksandra, pa sve do 1991. nisu razumevali taj hrvat-
ski strah od srpske asimilacije.



lifikuje kao „ubistvo na mah“, a ne kao „ubistvo na svirep ili pod-
mukao način“,43 zbog čega na sličan način ne možemo tretirati i si-
tuaciju, u građanskom ratu, koji se događao devedesetih godina na
prostorima bivše SFRJ. Na primer, pripadnici jedne vojne (paravoj-
ne) jedinice zateknu na svojoj teritoriji, u „svom selu“, pobijene svo-
je sunarodnike – spaljeno selo, silovane žene, zaklanu decu, ubijene
starce i nedugo nakon toga i oni sami uđu u „neprijateljsko selo“.44

Ne smeju se naravno ubijati žene, dece, starci, zarobljenici, ali sme
li se, odnosno može li se, prenebregnuti svesno-podsvesni mehani-
zam različitih strahova, osveta, afekata. Ako imamo razumevanja
kada „krv udari na oči“ zbog jedne kafanske uvrede, zbog čega ne
bismo imali baš nikakvog razumevanja za afekte koji se u ratnim
uslovima samo dodatno multiplikuju u nešto izrazito kompleksno,
što možemo nazivati „vijetnamski sindrom“, ili na bilo koji drugi sli-
čan način, prevashodno u vidu odložene afektivne reakcije, a što je
poznato u sudskoj psihijatriji i od velikog je značaja.45

Ovde se u stvari može javiti svojevrsni paradoks – kada se zavr-
šio rat, mnogi ratnici su se za „ubsitva u civilstvu“, mogli pozivati
na „vijetnamski sindrom“,46 ali se na taj isti „vijetnamski sindrom“
i slične afektivne reakcije nisu mogli pozivati tokom samog rata, ka-
da su zaista neposredno bili izloženi „nadražajima“ koji su posebno
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43 Vesna Nikolić-Ristanović; - Nataša Mrvić; - Društvena kontrola i krimina-
litet žena; - Beograd, 1992. str.62-65.

44 Uopšte nije važno da li se radi o Srbima, Hrvatima ili Muslimanima, jed-
nostavno radi se o ljudima od „krvi i mesa“, ljudima koji reaguju na sličan afek-
tvno-emocionalan način

45 Božidar Krstić; - Psihijatrijsko veštačenje afektivnih stanja; - referat na sa-
vetovanju „Pravo i medicina (dodirne tačke – sporna pitanja) – Srpsko udruženje
za krivično pravo u saradnji sa Jugoslovenskim udruženjem za medicinsko pravo,
Kopaonik mart 1997. str.167

46 Leposava Kron; - Rat i post-traumatski stresni sindrom – socijalni i psiho-
loški aspekti; - „Revija za kriminologiju i krivilno pravo“ br. 3/2008



intenzivni. Drugim rečima za jednog vojnika koji je tokom ratova
video na primer preklanu decu, pa onda nakon završetka rata vratio
se u svoje selo i izvršio teško monstruozno krivično delo, mi ćemo
imati nekakvog, kakvog – takvog razumevanja  i reći ćemo da je do-
tični i sam žrtva rata, žrtva „vijetnamskog sindroma“, ali takvog raz-
umevanja nećemo imati ako taj isti vojnik neposredno nakon što vi-
di preklanu decu, učini to isto prema deci sa suprotne strane u su-
sednom selu. Zbog čega smo popustljivi prema jednom, a strogi pre-
ma drugom? Čini se iz nekoliko razloga. Zato što, kod svakog ubi-
stva na mah žrtva sama svojim ponašanjem izaziva izvršenje krivič-
nog dela i time aktivno učestvuje u svojoj viktimizaciji.47 Odnosno
svako ubistvo na mah (ubistvo iz afekta, što je možda i bolji termin)
bi se uvek moglo nazvati i „ubistvo u stanju jake razdraženosti iza-
zvane krivicom žrtve“,48 a to je nešto što samo po sebi može vređa-
ti žrtvu i pijetet prema njoj, te samim tim zvuči pomalo (politički)
nekorektno, nekorektno pre svega prema patnjama žrtve i njenih
najmilijih, jer kao da se time hoće reći: „žrtva je to zaslužila, - dobi-
la je što je i tražila“.49 S druge strane, ako bismo uvažavali bes, gnev,
mržnju, strah i sve slične afekte, mi bismo onda možda prihvatali i
priznavali da se krug, spirala nasilja dalje širi. Jer, ako Srbima pad-
ne krv na oči, kada vide šta su u njihovom selu uradili Muslimani,
pa onda oni to isto urade Muslimanima u njihovom selu, onda se
zločini dalje produbljuju i šire, a ne zaustavljaju se, jer će i Musli-
mani po istom principu odgovoriti Srbima u nekom srpskom selu.50
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47 Ivanka Marković; - Ubistvo na mah; - „Pravni život“; 9/1997. str. 163
48 Jovan Ćirić; - Ubistvo u stanju jake razdraženosti izazvane krivicom žrtve;

- „Pravni život“ 9/1997, str.119
49 Jovan Ćirić; - Tužioci i žrtve; - Beograd, 2009.
50 Uostalom zbog čega je „krvna osveta“ uvek bila propisana kao teško ubi-

stvo? Pa zato da bi se zaustavilo dalje širenje nasilja, koje je u socijalnom smislu
potpuno neprihvatljivo, ma koliko da je pojedinačno uzev u psihološkom smislu
bol osvetnika i njegova osveta razumljiva.



Ali, zar to uistinu i nije iracionalni, afektivni mehanizam funkcioni-
sanja rata uopšte, a pogotovu građamskog rata kakav se odvijao na
prostorima SFRJ. I na kraju, postoji izgleda i treći razlog zbog čega
se u praksi uglavnom ne uvažava to da je neko učinio zločin zato što
mu je krv udarila u glavu, „pao mu mrak na oči“. Zato što bi to za
međunarodne „pravednike (pravnike)“, za one koji dele „međuna-
rodnu pravdu“, koji presuđuju u slučajevima ratova u Hrvatskoj i
Bosni bilo isuviše komplikovano. To bi značilo ulaziti u zamršenu
balkansku istoriju međusobnih mržnji i ratova, te je zato uvek naj-
jednostavnije preseći, onako kako to silnici oduvek rade sa svim
„Gordijevim čvorovima“, bez obzira da li i koliko time i sami čine
nepravdu i preduslove za neke druge, buduće nesporazume, straho-
ve i afekte, koji će se izroditi u neke nove zločine. Jer, ako vi jednu
stranu uporno i bez ikakvog pardona proglašavate uvek krivom,51 vi
je u stvari stigmatizujete i dodatno kriminalizujete i onda ona i sve-
sno i podsvesno prihvata ulogu krivca, u tu se ulogu uživljava i na
kraju zločinom koji sasvim svesno čini, želi da opravda, da odigra
ulogu koja joj dodeljena.            

Jeste, istina je da bi bio svojevrstan apsurd jednim zločinom
pravdati drugi zločin, Bratuncem na primer pravdati Srebrenicu, to
nije opravdanje, ali može biti objašnjenje, objašnjenje za psihološki
svesno-podsvesno mehanizam ljudskog funkcionisanja, mehanizam
putem kojeg nastaju različite frustracije, strahovi, mržnje, a na kra-
ju krajeva i sama osveta i različiti zločini. To što su „oni drugi“ uči-
nili zločin prema nama, ne daje nama za pravo da i mi učinimo zlo-
čin „prema njima“, ali, ako „njihov“ zločin za razliku od „našeg“,
ostaje nekažnjen, ili pak sasvim blago kažnjen, to nas onda dodatno
frustrira i u stvari nas nagoni da razmišljamo o tome da nema ništa
ako se „pravda ne uzme u sopstvene tuke“, a to kada ćemo je uzeti
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51 A kratki pogled na prosečno izrečene kazne onima koji su osuđeni pred
Haškim tribunalom, to upravo potvrđuje – Srbiima je izricana tri puta stroža ka-
zna nego Muslimanima i za 50 odsto stroža nego Hrvatima.



u „sopstvene ruke“, to i nije važno, čekaćemo više decenija, kao što
se to i desilo u periodu faktičkog čekanja, periodu od 1945. do 1991.
Međunarodni faktori koji dele pravdu u slučaju ratova na prostori-
ma bivpše SFRJ, ako im je uopšte stalo do pravde i do uspostavlja-
nja mira (u šta naravno moramo ozbiljno sumnjati) o svemu ovome
moraju voditi računa i na neki način ne dozvoliti da bilo ko u neka
buduća vremena uđe iritiran i frustriran nepravdom koja je nekim
njihovim precima naneta.

U tom smislu, jedno od vrlo važnih pitanja je i pitanje šta se stvar-
no događalo na primer u Dobrovoljačkoj ulici, na samom početku rat-
nih zbivanja u Sarajevu. Ejup Ganić na primer tvrdi da uopšte nije tač-
no da je više od 40 vojnika JNA ubijeno u Dobrovoljačkoj ulici, već
da se radi o „samo“ 5 vojnika.52 Na jednom drugom snimku, na ko-
jem se vidi znatno veći broj ubijenih vojnika, predstavnik bosansko-
hercegovačkih političara u beogradskom tv-studiju, tvrdi da je to
montirani snimak, da se radi o snimku iz jedne druge sarajevske uli-
ce, snimku koji je načinjen dan kasnije 03.maja 1992. a ne 02. maja i
da se radi o snimku sačinjenom nakon neuspešnog napada JNA na
zgradu Predsedništva BiH. Uz snimak se međutim čuje i nečiji glas
snimljen preko radio-veze, gde neko nekoga obaveštava: „Uklješteni
su, treba ih dotući dok ne stigne UNPROFOR“. Na pitanje novinarke
u studiju, pitanje upućeno dotičnom bosansko-hercegovačkom politi-
čaru, o čemu se tu radi i čiji je to glas, dotični odgovara (cinično): „To
ćete morati sami da istražite i utvrdite“.53

Sve u svemu, priča o Dobrovoljačkoj ulici, o tuzlanskoj koloni, o
zločinima nad Srbima u Bratuncu, puna je vrlo izrazitih kontroverzi:
za Srbe to je priča o teškim zločinima nad njima, za Bošnjake ti zloči-
ni uopšte ne postoje. Međunarodna zajednica, pre svega putem presu-
da u haškom ad-hoc tribunalu - najpre blagom presudom Naseru Ori-
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52 www.youtube.com/watch?v=tyemprm2vyo 
53 www.youtube.com/watch?v=IsrFO8bY908 



ću za događaje u Bratuncu,54 a zatim i njegovim potpunim oslobođe-
njem od svake odgovornosti, negira da je zločina nad Srbima uopšte
bilo, te srpske zločine pokušava da prikaže kao potpuno bezrazložne,
kao ničim izazvane. Kreatori zapadnog javnog mnjenja, oni koji su u
najvećoj meri kreatori negativnog imidža o Srbima,55 su svesni da to
što se dogodilo u Dobrovoljačkoj ulici, ili Bratuncu, u pravnom smislu
ne eskulpira Srbe i ne daje im za pravo da uzvrate strašnom osvetom,
ali bi najšira (njihova, zapadna) javnost tu strašnu srpsku osvetu po-
smatrala na jedan ipak pomalo drugačiji način. Pravno nije sporno da
zločin nad jednom stranom ne opravdava drugu stranu u osveti, odgo-
voru, ali, psihološki ovo jeste bitno. O čemu se zapravo ovde radi? Ne
radi se o pravu, ali se radi o stavu i mišljenju javnog mnjenja, običnih
ljudi prema svemu što se događalo u bivšoj SFRJ. Kada bi se sproveo
sudski postupak sa osuđujućom presudom za sve što se dogodilo u Do-
brovoljačkoj ulici, tuzlanskoj koloni i Bratuncu, u svesti običnih zapad-
nih gledalaca i čitalaca novina, čitava stvar u vezi rata u Bosni, pa i u
Hrvatskoj, čitava priča u vezi raspada SFRJ, bila bi drugačije percipi-
rana od strane znatnog broja običnih gledalaca i čitalaca, ali, na izve-
stan način čak i od strane političara, decision-makera. Srbi ne bi bili
baš tako monstruozni zločinci, šta više, obični ljudi bi mogli imati čak
i izvesnog psihološkog razumevanja za srpsku osvetu i zločine koji su
došli kasnije nakon svega, kao odgovor. To naravno ne bi bilo dobro za
usvojenu priču o tome kako su Srbi iz čistog hira i besa, iznenada po-
čeli da ubijaju svoje dojučerašnje komšije, jer treba operisati sa jedno-
stavnim kategorijama u kojima su jedni momci uvek samo loši, a dru-
gi samo dobri – jedni su samo zločinci, drugi su samo žrtve. 

Kada bi međunarodna zajednica rekla i uravnoteženo presudila
da nisu jedni samo loši, a drugi samo dobri, da nisu jedni samo zlo-
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54 On je po prvostepenoj „haškoj“ presudi za ratne zločine osuđen na tek sa-
mo 2 godine zatvora, što je zaista više nego paradoksalno. 

55 Izuzetno dobra antologija anti-srpske propagande i jeftine manipulacije, je-
ste knjiga Slobodana Vukovića; - Etika zapadnih medija – antisrpska propaganda
devedesetih godina XX veka; - Novi Sad, 2009. 



činci, a drugi samo žrtve, čitava priča o raspadu SFRJ, pala bi u vo-
du, pa bi pod znak pitanja bili dovedeni i međunarodni činioci i nji-
hova uloga u razbijanju Jugoslavije, te uplitanje snaga NATO pakta
u balkanski konflikt.56

Sudija ne bi mogao da zbog razumevanja za 3.000 ubijenih Srba u
Bratuncu, bude blag u osudi ubistva 8.000 Bošnjaka u Srebrenici,57

ali, običan čovek bi mogao da na sve to gleda drugačijim očima. Isto
kao što sudija koji sudi za krvnu osvetu ne treba da ima razumevanja
za to što je učinilac krvne osvete prethodno ostao bez sina jedinca, jer
krvna osveta je propisana kao teško delo, ali, običan čovek, koji sve to
posmatra ne kroz pravne regule, nego na jednom višem moralnom,
metafizičkom, psihološkom nivou, svakako će ipak imati izvesnog raz-
umevanja za očajnog, isfrustriranog oca, za njegovu bol, patnje i stra-
danja, koji su ga nagnali da učini strašno delo krvne osvete. 

Svaka presuda je uvek u izvesnom smislu i poruka i poduka, a po-
ruka i poduka, koja kaže da je neko najpre bio velika žrtva, pa onda on
iz sopstvenog očaja, straha, besa i frustriranosti, i sam učinio nedelo,
može biti problematična i treba je izbegavati. Takva poruka i poduka
nikada nema onu snagu koju bi imala jednostavna, šematizovana po-
ruka, upućena nedovoljno zainteresovanim i obrazovanim gledaocima
CNN- spotova, dajdžestiranih istorija balkanskog podneblja. Kao da se
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56 U tom smislu se mora pomenuti i ono što je ove, 2011. godine izjavio bri-
tanski general Majkl Rouz, koji je 1994. bio komandant UN u Bosni, u časopisu
„Financial Times“, a što na prostorima bivše SFRJ, objektivno, prvi prenosi hrvat-
ski internet portal indeks.hr. „NATO je pod vođstvom SAD sistematski potkopa-
vao napore UN – tako što je naoružavao Hrvate i Muslimane“. www.in-
dex.hr/tag/237508/michael-rose.aspx.

57 Hajde da prihvatimo da su dotične brojke tačne, mada se mora reći da ima
ozbiljnih istraživača, koji ove i ovakve istine ozbiljno dovode u pitanje. (O tome
na primer, Edvard Herman i Dejvid Piterson; - „Politika genocida“- predgovor No-
ama Čomskog – prevod sa engleskog – Beograd 2011) Ovde čini se da makar sa-
mo ime pisca predgovora, Noama Čomskog daje na težini, ozbiljnosti, autoritetu
ove knjige, koja ozbiljno dovodi u pitanje sve što je u zapadnoj javnosti rečeno –
napisano o Srebrenici, Račku, itd.



radi o starim dobrim kaubojskim filmovima. Negde daleko u nekom
gradiću na srednjem Zapadu, živeli su idilično i oni koji nose bele i
oni koji nose crne šešire. A onda su oni koji nose crne šešire, izne-
nada „poludeli“58 i počeli su da maltretiraju i masakriraju ove sa be-
lim šeširima, sve dok u poslednjem trenutku nije došla „konjica“ da ih
spase i zavede red.59 Takva priča se daleko lakše prihvata od strane
onih koji, umorni posle dugotrajnog radnog dana dremaju pored tele-
vizora sa daljinskim upravljačem u jednoj i konzervom piva u drugoj
ruci. Zamislite kako bi to bilo komplikovano, naročito za tog drema-
jućeg gledaoca, napraviti priču u kojem će biti prikazano kako je naj-
pre, pre mnogo decenija grupa „belih šešira“ masakrirala „crne šeši-
re“, pa je onda bio period mira, pa su onda „beli šeširi“ najpre ubili na
svadbi mladoženjinog oca pripadnika „crnih šešira“60 i onda su „cr-
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58 Odnosno njihov lider, predvodnik je poludeo, on je za sve kriv.
59 Uvek je ista šema: negativci nose crne, a pozitivci bele šešire, dok američ-

ka vojska, konjica uvek stiže u poslednji čas. (Nikola Tanasić; - u tekstu pod na-
slovom „Lice sa poternice“; - dostupno na internet adresi www.nspm.rs/savreme-
ni-svet/covek-sa-poternice. html. )   

60 Naravno da ovde mislimo na slučaj koji se dogodio 01.marta 1992. godine ka-
da je na Baščaršiji ubijen srpski svat Nikola Gardović od strane Muslimana, inače kri-
minalca Ramiza Delalića- Ćela. Sve do 2006. godine protiv Delalića nije bio pokre-
tan krivični postupak, kada je Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu najzad pokrenulo po-
stupak protiv njega, ali je on ubrzo bio ubijen u kriminalnom obračunu, isto kao i je-
dan od njegovih saučesnika, dok se drugi nalazio u Italiji, te je bio amnestiran.
(www.glassrpske.com/vijesti/2/novosti/18946/cir/Godisnjica-ubistva-srpskog-svata-
na-Bascarsiji.html.) Na ovaj događaj, Alija Izetbegović je imao sledeći komentar: „Ve-
rujem da je ubistvo na Baščarčiji inscenirano da bi se postavile barikade po gradu“
(www.novosti.rs/vesti(naslovna/aktuelno.69.html:161342-Pucanj-za-rat) Drugim re-
čima bošnjački lider je verovao da su Srbi sami sebe ubili, što je isto toliko apsurdno
i bezobzirno kao i tvrditi da su Srbi sami sebe ubijali u Jasenovcu. Za Srbe je sve ovo
bila jedna od kapi koje su prelile čašu, a neko bi naravno ovde mogao da kaže kako
je ipak preterano zbog jednog ubistva započinjati rat, ali, istina je da se u istom tom
Sarajevu, nekih osamdeset godina pre toga, dogodilo jedno drugo ubistvo, zbog ko-
jeg su velike svetske imperije, civilizovane države, započele do tada najkrvaviji rat. Pa
zašto onda zameriti Srbima koji su tako afektivno reagovali na ubistvo svog starog
svata, kao i na insinuaciju da su sami sve inscenirali. 



ni šeširi“ odgovorili osvetom, koja je bila neprimerena, prekomerna,
itd. Gledalac takvog filma bio bi potpuno zbunjen i više ne bi znao
za koga da navija, a koga da mrzi i osuđuje, niti bi aplaudirao kada
na kraju stigne „konjica“.61 Ovako je znatno jednostavnije i lakše,
potrebno je potpuno prenebregnuti i predistoriju ranijih sukoba i
ubistvo mladoženjinog oca i sve što može proizvesti makar i trunku
sumnje u zvaničnu istinu, u to da „konjica“ uvek interveniše na pra-
voj strani.  

Pojednostavljivanje nije međutim karakteristično samo za sadašnje
prilike i sadašnje medijske manipulacije. O tome se može govoriti i ka-
da je reč o Drugom svetskom ratu i onome što su anglo-američke sna-
ge činile prema Nemcima i Japancima. Saveznici nisu smogli snage da
pred lice pravde izvedu i osobe iz sopstvenog okruženja, kojima bi se
svakako mogli staviti na teret određeni međunarodni zločini. Skoro je
nemoguće negirati zločinački karakter masovnog bombardovanja ci-
vilnog stanovništva u Drezdenu, Hamburgu, Berlinu, Kelnu, i to u vre-
me kada se rat vidno bližio kraju, a bilo potpuno jasno da će Nemačka
biti poražena, a naročito bacanje atomskih bombi na japanske gradove
Hirošimu i Nagasaki.62 Jedan holandski sudija Roling je 12 godina na-
kon Tokijskog suđenja bio izjavio da će se Drugi svetski rat pamtiti po
nemačkim gasnim komorama i američkom bacanju atomskih bombi.63

Možda bi se slično moglo reći i o bivšoj SFRJ i njenom raspadu?
Kada sudi zbog jednog konkretnog zločina, na primer žena ubi-

je muža na spavanju, dobro je da sud uzme u obzir čitavu predisto-
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61 A to je naravno uvek najvažnije, najvažnije je aplaudirati „NATO-konjici“,
njena principijelnost ne sme ni na koji način biti dovedena u pitanje.

62 „Ratni zločini i drugi osnovni instituti međunarodnog krivičnog prava“ –
Zbornik radova; - priredio Milan Škulić; - Udruženje javbnih tužilaca i zamenika
javnih tužilaca Srbije, Beograd, 2011. str.23

63 R.H.Minear; - Victory Justice – The Tokyo War Crimes Trial; - Princeton
Universitz Press, Princeton, New Jersey, 1971. str. 99-101 – citirano prema Zbor-
niku radova „Ratni zločini i drugi osnovni instituti međunarodnog krivičnog pra-
va“ – op.cit. str. 23



riju prethodnog muževljevog maltretiranja. Kada sudi zbog ratnih zlo-
čina počinjenih od strane jednih prema drugima, naročito ako je i ka-
da je reč o građanskom ratu, sme li sudija da uzima u obzir to što se
inače preporučuje kada je reč o afektivnom ubistvu. Ako sudija to i
ne uzima u obzir, običan čovek, a naročito povesničar, intelektualac,
o svemu tome mora vrlo mnogo razmišljati pre nego što da svoj ko-
načni sud: ovi su (samo) žrtve, a ovi drugi (samo) zločinci. No čak i
tada, uvek se može, pa i mora reći da je i najteži zločinac uvek najpre
bio žrtva, da je prešao put od žrtve do zločinitelja.64 Zbog toga nije
nevažno utvrditi ko je napravio taj „prvi udarac“, ko je prvi udario, ko
je započeo tuču. Presuda u pravnom smislu te reči nakon svega toga
možda i ne bi bila bitno drugačija, ali opšta percepcija onoga što se
dogodilo bi bila. Iz toga bi se naročito mogla izvući poruka i poduka
o tome kako nastaje zločin, kako nastaje osveta i šta sve ne treba či-
niti da se ne bi ponovo došlo u konfliktnu situaciju iz koje se izlaz vi-
di samo u očajanju i potezima očajnika, a svi vrlo dobro znamo na šta
su sve spremni očajni ljudi, kao i oni koje su svi odbacili, tj. ocrnili i
prikazali kao negativne zločince. U tom smislu Srbi su danas u dobroj
meri potpuno usvojili lošu sliku o sebi i sa njom se poistovetili,65 a što
sve, pre ili kasnije može dovesti do toga, da se i uloga „lošeg“ lako pri-
hvata i rado igra.  

Sve u svemu, ono što smo mi želeli da kažemo u ovom tekstu po-
malo neobičnog naslova „prvi udarac“, jeste objašnjenje kako, zašto i
po kojem socio-psihološkom mehanizmu je došlo do ratnih sukoba,
pa i do zločina na prostorima bivše SFRJ. Takođe, mislimo da treba
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64 Jedna od knjiga iz oblasti viktimološke literature, koja je kod nas ne tako
davno objavljena, nosi upečatljiv naslov „Od žrtve do zatvorenice“ (Vesna Niko-
lić-Ristanović; - „Od žrtve do zatvorenice“ Beograd, 2000) Ako se dakle običnim
ženama, koje su učinile neko zlo, priznaje to da su prvo bile žrtve, te da su jednim
delom zlo učinile zato što su prethodno bile žrtve, zbog čega bi to kada je reč o
međunacionalnim i verskim sukobima na prostoru bivše SFRJ, bilo baš neprime-
reno. 
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reći i sledeće: ako se veliki pater-familijas međunarodne zajednice već
uplitao u balkansku tuču, onda je on prethodno morao uzeti u obzir
pitanje ko je prvi započeo, ko je naneo prvi udarac. Tek nakon toga,
njegova odluka bi mogla biti pravedna i što je najvažnije prihvaćena
kao pravedna. Bez toga, makar jedna strana nikada neće tu presudu
prihvatiti kao pravednu, već će samo ćutati i trpeti i čekati prvu prili-
ku da stvari obrne u svoju korist i osveti se za nanetu joj nepravdu. Ali,
već pomenuti pater-familias upravo i insistira na takvim polovičnim
rešenjima, kako bi se upravo on stalno pojavljivao kao vrhovni arbi-
tar. Njemu, kao i već pominjanom dremljivom tv-gledaocu sa daljin-
skim upravljačem u ruci, podjednako su strane i daleke i bratunačke
i srebreničke žrtve, on na sve njih gleda kao na priliku za neku slede-
ću vojnu intervenciju i novi zamah njegove (posustale) ratne ekono-
mije. Sve je to naravno vrlo rečita ilustracija za onu staru latinsku iz-
reku „zavadi pa vladaj“, što u dobroj meri jeste suština svega što se
događalo devedesetih godina na prostorima bivše SFRJ.  

* * *

Jovan Ćirić
Institute of comparative law,
Belgrade

THE FIRST HIT 
(WHO HIT FIRST?)

If you want to be a justfull judge, you must take in consideration all
the circumstances of one case. You have to try to answer on the question
who hit first? You must take in consideration the whole history of the rela-
tion between the person who commited the crime and the victim. Very of-
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ten, it is not so easy to answer who the real victim is? Is it a wife who was
molested for many years, and at the end she decided to resolve that situa-
tion and killed her husband? Or it is a husband who was killed? One cri-
minal case, especially when it was happened inside a familly, sometimes
could be very complicated. In the civil war, like the war in former Yugo-
slavia was, the story is very similar, at least, it was also like a crime in one
family. To understand, the whole story about Yugoslav wars, to judge on a
justfull way, it is necessary to take in consideration one very complicated
history of the relations, first of all between Serbs and Croats. Understan-
ding the  1991 is impossible without understanding 1941, when Croatian
nationalsts, faschists, Ustashas made a terrible genocide against Serbs. In
that sense the author of this article first cited what foreigners, officials said
about that genocide against Serbs. Even Germans and Italians were scho-
ked by what they have seen in the concentration camp of Jasenovac and in
many vilages in Croatia and Bosnia, where Serbs were brutally killed by
Croatians, by Ustasha. Serbs remembered very well what has happened
during II World War and they were afraid that their neighbors, Croats wo-
uld repeat all of that. The autor of this article thinks that many things du-
ring nineties happened because of that fear  It was impossible for Serbs to
forget the great crime, (magnum crimen). They were ready to forgive, but
not to forget, and that was the most important origin of many things that
has happened in the war in former of Yugoslavia. The author thinks that
Serbs would accept the seccesion of Croatia in some other circumstances,
but they had terrible experience, they knew what has happened before. Al-
most all Serbs that lived in Croatia had some cousin who was killed by Us-
tasha (Croats). Such a memory was an unbereable load for Serbs. So, the
author of this article thinks that someone who wants to judge about the
war and disintegration of former Yugolsvia, must have in mind that hi-
story, those memories and those experiences and fears. In that sense, like
in evereday life, it is important question who hit first?

KEY WORDS: the relation victim-offender; the history, memories; fe-
ar; first hit, formr Yugoslavia      
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Branislava Knežić
Institut za kriminološka 
i sociološka istraživanja, Beograd

NA ROĐAČKOJ METI1

Reč je o žrtvama, običnim ljudima, koji su se u vrtlogu rata, kojim je
razbijena SFRJ, našli na meti rođaka samo zato što su bili drugačije etnič-
ke i/ili verske pripadnosti. Znano je da na toj meti svi gube, tu nema po-
bednika, jedni su unesrećeni a drugi, za očekivati je, osramoćeni nakon
ratno-huškačkog otrežnjenja. Niko tako mučki i žestoko ne udara kao onaj
koji nas dobro poznaje i koji nam je blizak i stoga, te rane teško zarastaju.
Beskrupolozno politikanstvo i propagiranje (zlo)činstva u „ime nacije i ve-
re“ uplelo se i u te najosetljivije ljudske odnose. Naučna istraživanja, ko-
ja nedostaju, mogla bi nas suočiti i sa dugoročno tragičnim posledicama
rasturenih brakova, raskinutih i pokidanih rodbinskih i tazbinskih odnosa.

Ključne reči: razbijanje SFRJ, rođačka meta, mešoviti brakovi, žrtve
rođaka

* * *

Decenija na izmaku dvadesetog veka biće kod nas zapamćena
po nepreglednim kolonama izbeglih, prognanih i raseljenih lica, ko-
ji su usled ratnih opasnosti i razaranja, etničkih sukoba i eskalacija
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nacionalizama, napustili mesto prebivanja i koje su, neretko pred
očima javnosti, »progonitelji« ispraćali na »kolektivna putovanja«.
Izbeglištvo na prostorima bivše SFRJ obiluje mnoštvom specifično-
sti u odnosu na slične pojave u svetu: uzrocima i intenzitetom, tra-
janjem, karakteristikama i posledicama. Izbegličke kolone i strada-
nja na putevima nisu bile jednosmerni jer su izbeglice napuštale svo-
je domove odlaskom u “matične” republike ili u iste republike ali, s
nadom u sigurnija područja. Jedni su, tokom godina dugog trajanja
ratnih sukoba, bili višestruki prognanici i izbeglice. Drugi su se ra-
zapinjali između odlaska i povratka pa je njihovo izbeglištvo bilo vi-
šesmerno. Kretanje kao i sam život odvijao se između poraza i na-
de, strepnje i obećanja (raznih rukovodstava, pojedinih država pret-
hodne SFRJ i međunarodnih organizacija). Rat je pokrenuo preko
2.000 000 ljudi (procene o broju izbeglica, prognanika i raseljenih
su neprecizni i nepouzdani, različiti su zavisno od izvora iz kojih po-
tiču). Nije mali broj onih koji se još kolebaju između povratka i in-
tegracije u sredine u kojima se trenutno nalaze. I posle dvadeset go-
dina u Srbiji živi oko 300 000 izbeglih i interno raseljenih lica.

Svaki normalan čovek se, i danas, zaledi u junu, prilikom obele-
žavanja svetskog dana izbeglica kada se uveri u surovu istinitost re-
či: “Izbeglica je nova socijalna kategorija naših prostora. To je ne-
vina žrtva u bezumlju rata, manipulirajući brojevi koji hodaju ne
znajući gdje će stići i gdje će završiti sudbinu.“(Livada, 2006:49).

Osobenosti progonstva i izbeglištva su i u tome što su mnogima
bile strane i daleke moralne, ljudske i hrišćanske vrednosti pa i lju-
bav prema bližnjem. Dok su jedni rođaci pružali utočište srodnici-
ma, koji su pod pritiscima ratnih zbivanja i beščašća dolazili sa imo-
vinom spakovanom u plastične kese, drugi su veoma brzo i nepro-
mišljeno poslušali raznolike vođe i ispoljavali mržnju i nasilništvo
na najbližima. Zatiranje rođaštva u ime višeg cilja (ideologije i na-
cionalizma) na prostorima bivše domovine nije nam strano pa su, iz-
gleda, i tragovi, koje takav sunovrat ljudskosti ostavlja za sobom,
slični ili isti. Ubijanje, „upiranje“ prstom na brata, ujaka, tetku... i/ili
klevetanje po moćnim mas-medijima - zlodela su i opasna rođačka

214 Branislava Knežić



predavanja najnižim strastima. Sve je bilo dopušteno ako se činilo u
ime zamišljenih nacionalnih ciljeva. I rođačka nečasnost kao privi-
legija bezumnika u vremenu beščašća nije zatajila. U svojim doka-
zivanjima „čistokrvnosti“ išli su dalje od onih koji su ih navodili na
zločinstva. Podsticanje i raspirivanje mržnje prema drugima uz eti-
kete „balija“, „četnik“ i „ustaša“, značilo je otvaranje „Pandorine
kutije“. Malo je bilo trezvenog rasuđivanja i spremnosti da se obu-
zdaju bezumni činovi i (zlo)upotreba medija. Novonastale neprilike
obeležene su (mnogo)brojnim ljudskim nesrećama i patnjama. Ali
smrt u kojoj rođak ostavlja odnosno stavlja svoj trag najgnusnija i
najtragičnija je tragedija proteklog rastakanja SFRJ.

Ne procenjujemo niti „trgujemo“ sa onim ubistvenim pitanjem:
ko je veća žrtva razbijanja SFRJ, već pokušavamo ukazati na patnju
i duboke rane običnog čoveka - bez obzira gde i od kojih roditelja
je rođen i koji su raznim manipulacijama za tuđe interese u ime na-
cije, vere i države postali žrtve. Tragedija je što svi ekstremisti i naj-
uticajniji zagovornici mržnje smatraju da su odani svom narodu, ve-
ri i državi a ne shvataju da time nanose najpogubniju štetu upravo
vlastitoj veri i naciji. Zla vremena su i ovih poslednjih dvadeset go-
dina postala zaštitni znak slepila i bratomržnje. Taman se pomislilo
da je Drugi svetski rat bio poslednji a on se ubrzo ponovio i rasplam-
sao u građanski, kojeg drugi nazivaju domovinskim i odbrambenim,
a treći agresorskim. Na pitanje: „Kako se događa da stvari krenu
naopako“ Leposava Kron objašnjava: „U okolnostima pretećih no-
vih trauma usled narastajućih konflikata, glasina i ratne opasnosti,
stare povređujuće emocije se pojavljuju kao psihološki nedovršeni
poslovi, kao deo jedne sasvim nove psihičke realnosti (i socijalne),
kao „rubber bands“2 koje ponovo stežu, kao okidač za ponovnu et-
ničku distancu.“ (Kron, 2008:62). 
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2 Iskustvo ponovne preplavljenosti intenzivnim emocijama iz prošlosti koje
parališu racionalno funkcionisanje, na jeziku transakcione analize zove se „rubber
band“ piše L.Kron (2008:61)



Za „uspomene“ iz prethodnih ratova na Balkanu, koji su se u no-
vijoj istoriji ponavljali svakih nekoliko decenija, Kecmanović kaže:
“...nikada nije bilo dovoljno vremena da potpuno iščeznu ili izvrši-
oci, ili žrtve, ili svedoci posljednjeg krvoprolića. Uvijek bi barem
jedna generacija dočekala novi međuetničko-međunacionalni kon-
flikt, tumačeći ga kao priliku da (se) vrati milo za drago i tako „za-
dovolji pravda“. (Kecmanović, 1999:180). Potisnute stare rane, po-
gotovo bratoubilačke iz Drugog svetskog rata, udružene sa razbija-
njem, kako nam je izgledalo moćne države, „isplivale su“ iz podsve-
sti i kod jednih proizvele strah, a kod drugih osvetu.

U bivšoj SFRJ bilo je teško pronaći porodicu u čijoj bližoj ili da-
ljoj familiji nije sklopljen neki etnički mešovit brak, posebno izme-
đu Srba i Hrvata. Po popisu stanovništva iz 1981. godine u Jugosla-
viji je bilo 13,5% takvih brakova. Od 1970. do 1990. godine, prime-
ra radi, u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini etnički mešoviti
brakovi bili su u stalnom porastu i procenat se kretao od 8,8 % u
BiH i 11,2% u Srbiji do 15,3% u Hrvatskoj 1970. godine, da bi
1990. taj procenat bio 11,6 (BiH), 13,4% ( Srbija) i 19,1% (Hrvat-
ska). U Vojvodini se najviše sklapalo etnički mešovitih brakova i to
24% (1970.g. do 28,2% 1990.g.). Navodimo podatke za ove repu-
blike jer je u njima bilo najviše mešovitih brakova, ali i najviše stra-
danja, izbeglih, prognanih i raseljenih lica. (Demografska statistika,
1970-1990). Nameće se pitanje: koliko li tek ima dece i potomaka
iz takvih brakova? Vredan podatak bi bio da se sazna koliko se me-
šovitih brakova raspalo zajedno s SFRJ i koliko je bliskih srodnika
zbog „dokazivanja“ svoje naklonosti i privrženosti jednoj etničkoj
grupi diglo ruku i/ili nišanilo na rođake? Koliko je rođaka pokleklo
u strahotama nametnutih podela na naše i njihove, a „to licitiranje
„naši i vaši“ ukazuje na bezumlje da nismo jedan rod“, zapisuje
mudri Svetozar Livada i dodaje „Razorio nas je neporaženi ustaš-
ko-četnički sindrom do nivoa ekološke katastrofe. Tu smo svi pora-
ženi.“ (Livada, 2006:27). Đuro Šušnjić je zapisao: „Pre svakog na-
roda postoji narod ljudi“ (Šušnjić, 1997:197) i podsetio na nezabo-
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ravne reči Šarl-Luj Monteskjea - nužno sam čovek, Francuz slučaj-
no.

Koliko je rođaka krvlju dokazalo lojalnost srpskom, hrvatskom,
muslimanskom i drugim nacionalizmima? Dušan Kecmanović za-
beležio je: „Etnonacionalistički stavovi i vjerovanja na prostoru
druge Jugoslavije bili su najizrazitiji pred njen raspad, i u toku rata
(1991-1995)“ i dodao da je „bratstvo po veri postalo najjače brat-
stvo.“ (Kecmanović, 2001:6). Dragutin Babić pojašnjava da
“...imaginarne zajednice, poput religijskih i nacionalnih daju poje-
dincima osjećaj moći i zaštićenosti u tzv. „velikom“ svijetu...i stere-
otipi, predrasude i stigme o Hrvatima i Srbima uoči rata, u ratu i
nakon njega, prestali su biti samo karakteristika „ulice“ i postali su
značajan segment javne retorike (medijske, političke, pa i kvazi-
znanstvene)...i činili su masovnu socijalno-psihološku bazu za akti-
viranje rigidnoga nacionalizma, usmjerenog prema nacionalno dru-
gima.“ (Babić, 2006:394). Da od nacionalizma “...te nesretne bolj-
ke stradaju ponekad najosjetljiviji... noseći je trajno u sebi, umirući
s njom...“ upozorava Predrag Matvejević i dodaje da te „Netrpelji-
vosti na ovom tlu, čim se izraze, postaju sredstva, okreću se ne sa-
mo jedne protiv drugih, nego i protiv svih zajedno pa i protiv sebe
samih.“ (Matvejević, 1982:67).

Nije nepoznato da je nesigurne bilo najlakše „zavesti“ naciona-
lizmom jer su se tako osećali bolji i jači od pripadnika drugog naro-
da zanemarujući čak i to da su krvno vezani. Tu izmanipulisanost ali
i „ranjivost“ mnogi su preskupo platili i razbijanjem porodica i brač-
nih kreveta. Brakovi koji nisu izdržali ratne strahote, po rečima
mnogih, pucali su jer nisu valjali ni i miru. Ratno stanje je samo po-
goršalo i pospešilo nesuglasice i konflikte koji su tinjali i ranije.
Mnogi brakovi raspali su se i gde je suprug bio vojno lice i gde su
žene i deca ostajali na jednoj, a on odlazio na drugu stranu. Istorija
pamti slučajeve ostrašćenosti i zločinstva nad braćom i/ili pripadni-
cima etničke i verske grupe jednog od roditelja. I u našem bezumlju
bilo je onih koji su se stideli krvne srodnosti i koji su se dokazivali
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terorom na onima sa kojima su odrastali uz zajedničku bakinu trpe-
zu. Možda je sopstvena nemoć jedino moćna da unesreći najbliže.
U zanosu nacionalističkog slepila i verske zaslepljenosti odjednom
rođaci postadoše krvni neprijatelji i svako svakom postade protiv-
nik u borbi za opstanak jedne, druge ili treće nacije i vere. Razara-
nje brakova i širih srodničkih odnosa po verskoj i nacionalnoj liniji
natopljeno je gnevom i opterećuje i generacije koje dolaze. Izgleda
da su tih godina smrt i nasilje bile najveće vrednosti, a svaka iole ra-
zumna misao bila je potiskivana i/ili nadjačana.

U takvim vremenima najveća žrtva su, ni kriva ni dužna, deca iz
mešovitih brakova jer se osećaju spolja izopštenim, a u sebi pode-
ljenim, stavljenim pred zid neodložnosti odluke koja će, ma kakva
bila, biti iznuđena, neprirodna, s pravom naglašava Kecmanović
(2001). Mnogobrojni brakovi i njihova deca spašeni su jer su se na
vreme rasuli po celom svetu od daleke Australije, Novog Zelanda,
SAD i Kanade do Danske, Norveške i da dalje ne nabrajamo. Oni
koji su se prilagodili sredinama u kojima su potražili spas, spašava-
ju, ne od juče, srodnike koji su ostali na ovim prostorima bez obzi-
ra s koje su „strane“. Oni drugi teško mogu pomoći i sebi. Čini se
da retko šta tako dobro uspeva kao mržnja koja se „neguje“ u poro-
dicama koje su pretrpele bratoubistvo jer nije lako bratsku krv opla-
kati i zaboraviti. U zanosu zabluda i laži „nišaneći“ na rođaka nisu
videli da ne uništavaju samo jedan život i jednu porodicu. Sumrak
uma ne zna za granice rođačkog (zlo)činstva: ubijen je onaj ko je ni-
šanio i ubio. Rane se mogu zalečiti, ali teško mogu zarasti za živo-
ta jedne generacije. Psihijatrija i psihologija nas uče da je bolno pri-
hvatiti istinu i da je masovno negiranje zločina neka vrsta racionali-
zacije zločinstva. Slab alibi rođaka bi bio, ako je to, da su time po-
kazivali lojalnost onima od kojih su mislili da zavise. Nije nepozna-
to da se na vojne obveznike iz mešovitih brakova gledalo s nepove-
renjem i da su se oni dokazivali u prvim borbenim redovima ili de-
zerterstvu. Mnogima se pretilo i egzistencijalnim opstankom (gu-
bljenjem glave i posla, uništavanjem imovine...). Da li su neki za po-
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vlastice i položaje postajali neljudi i nebraća? Jedni rođaci su ću-
tali jer su se plašili, drugi su menjali vlastita imena jer su se boja-
li, a treći hrabro blatili preko TV stanica svoju braću, ujake, sestri-
će i... pokazujući ostalim sunarodnicima kako se to radi. I oni ko-
lebljivi, gledanjem takvih televizijskih emisija i „nastupa“ rođaka,
prihvatali su nacionalističke ideje i uverenja. A da oni koji mrze
poseduju nepresušan izvor načina da to pokažu obistinilo se u po-
slednjoj dekadi dvadesetog veka na balkanskim prostorima. Latin-
ska poslovica kaže da je najupornija mržnja između bližnjih dok
naša narodna mudrost pita: Ko ti iskopa oko? Brat. Zato je tako
duboko! Pitamo se, da li bar, brže dolazi do otrežnjenja onih koji-
ma je rođak bio na meti?

Rođačkoj meti su se, na sreću, oduprli mnogobrojni, zahvalju-
jući njima su mnogi preživeli snajpere, bleskove, oluje i ostale ne-
pogode. Istina, u haosu rata i bratomržnje trebalo je zadržati ljud-
sko u čoveku i hrabro se odupreti zahuktalosti rasčovečenja i tala-
su brutalnosti i okrutnosti. Bilo je i onih koji su patnju, progone i
stradanja najbližih prihvatili kao svoje bez obzira kojoj veri ili na-
ciji pripadaju. Neprijateljski odnos sunarodnika prema mešovitim
brakovima neke je udaljio i od vere i verovanja u nacionalističke
ideje i ciljeve.

Ni porušeni mostovi, ni pokidane železničke pruge i prekinute
avio i telefonske linije nisu bile prepreka da se majke, sestre, tašte i
ostali srodnici pronalaze, pomažu i uteše. Zbog toga su, neretko, nji-
hovi muški članovi porodice trpeli od moćnika jer se nisu u ime „vi-
ših ciljeva“ odrekli krvnih i tazbinskih srodnika. Oni su, bar, retki
pobednici ovog i ovakvog rata zato što su im moralne vrednosti bi-
le važnije od vlasti, privilegija, povlastica, novca i tuđih materijalnih
dobara. Dokaz i nada za bolju budućnost su ovi ljudi koje ni pretnje
(gubitka glave, posla, verbalni i fizički, uništavanje imovine...) u po-
mami uništavanja svega što je Drugo i Drugačije, nije ni uplašilo ni-
ti razorilo ono ljudsko u čoveku. 
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S nekoliko izvornih primera (koje iz opravdanih razloga ne ime-
nujemo) nerado podsećamo na stradanje mešovitih brakova i brodo-
lome rodbinskih odnosa u vremenu kad je sve bilo protiv uljuđenog
razgovora i rodbinskih odnosa. Đuro Šušnjić se s razlogom pita:
”Zašto u ovom balkanskom zverinjaku čovek mora da doživi bar dva
rata pre no što ode da počiva u miru?“ i odgovara: “…mi ne zna-
mo da vodimo razgovor. Naši ljudi razgovaraju preko nišana i mu-
šice, sa prstom na obaraču. Tek kad prebroje mrtve i ranjene, posta-
ju svesni šta su činili, sebi i drugima.” (Šušnjić, 1997:16-17). 

Primera je, nemali broj, a zabeleženi su, ponekad, i od onih ko-
ji se i dan-danas ne usuđuju da pričaju bez straha i zazora. Potresni
primeri u nacionalno „isprepletenim i izukrštanim“ porodicama su
svedočanstvo koliko je teško oprostiti ili zaboraviti „rođačke daro-
ve“ koje je izazvalo đavolje vreme i ostrašćenost. Postojalo je, i bo-
jimo se da još uvek postoji, među srodnicima mnogo besa i gneva
kao posledica bezumnih činova.

Da mir nije samo odsustvo rata govore i primeri koji su nas du-
boko uzdrmali. Priče je teško čuti, a još teže razumeti. Prema njima
se ne može ostati ravne duše. Upućuju na događaje i sudbine poje-
dinaca gde su ožiljci duboki i gde je praštanje i pomirenje najteže
pronaći.

Prvi primer govori o čoveku, koji je rođen kao posmrče 1941.
godine iz mešovitog braka, u Hercegovini. Njegovog oca ubio je ro-
đak njegove majke. Ovaj čovek, ne samo što nije upoznao oca, ne-
go mu ni za grob nikad nije saznao. On je ranjen životom i pre ro-
đenja. Prve priče koje je čuo u detinjstvu od rođaka i komšija odno-
sile su se na “nepravdu” učinjenu njemu i njegovoj porodici od bli-
žnjega, a pratile ga do kraja života. Svoj gubitak i žig nije mogao
upakovati u posleratnu, za neke spasonosnu formulu – bratstva i je-
dinstva. Okovan svojom prošlošću nije uspeo preboleti ono što se u
njemu taložilo celog života nego su potiskivana osećanja, kao reka
ponornica, izbila krajem osamdesetih, kada je njegova kćerka za-
snovala mešoviti brak. Kad je sećanje duže od života onda pomire-
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nja nema na silu ni kada su u pitanju nedužni (u ovom slučaju zet i
unučad). Tokom devedesetih našao se u izbeglištvu gde je preživlja-
vao zahvaljujući pomoći kćerke i zeta, ali nezaceljena rana i mržnja
iz prošlosti sahranjena je s njim početkom dvehiljaditih, nedaleko
od zavičaja u koji se nije imao gde vratiti.

Drugi primer odnosi se na događaj koji se desio na Badnje veče
početkom devedesetih u blizini Drniša. Do te godine ovi rođaci, kao
i mnogi drugi, okupljali su se oko Božića i Slava da zajednički pro-
slave praznike, koji su se razlikovali samo po “kalendaru”. Da li je
pod uticajem narastajućih nacionalizama i alkohola bratska čestitka
bila neprimerena ili se snaga razuma predala snazi bezumlja ili je
brat od tetke ubio brata druge nacionalnosti kako bi dokazao “pri-
vrženost i ljubav” prema svom narodu, ne zna se. Zna se da se lju-
bav tih godina, često, dokazivala mržnjom i nasiljem prema onima
od kojih se najmanje razlikujemo i da je ovaj Božić, obeležen krvlju,
te porodice doveo do uništenja. Da ubistvo brata od brata nije čin
kome “ističe rok trajanja” već bezumni izbor svedoči i ovaj slučaj.
Rat se među državama i narodima završio, ali rat u ovoj porodici ko-
liko znamo traje i danas. Rođeni brat ubijenog ne usuđuje da se vra-
ti u svoj zavičaj, odakle je izbegao nakon navedenog događaja, iako
su se mnogi suseljani vratili, jer se plaši “sebe” i rođaka, a ne vlasti.
Između ovih rođaka zjapi ponor, koji se teško može premostiti, u ko-
me niko nikoga ne može da razume.

Ukazuju li ovi primeri da je pomirenje sa “svojima”, kao i sa so-
bom, najteže zamešateljstvo? Slučajevi u porodici su komplikovani-
ji od ostalih, samim tim jače opominju da se ne sme i ne treba be-
žati od istine, jer je, da parafraziramo jedinog našeg Nobelovca, za-
razna i razorna moć laži. Utuvljena veza bolesti i ludila u uskovitla-
noj društvenoj stvarnosti obično želi smrt drugome, a istina je, po
pravilu, negdje drugdje.

Svaki rat je krvav a građanski najkrvaviji jer “…neprijatelj je u
njima uvek vrlo blizu, s druge strane reke ili brda, s druge strane uli-
ce, ponekad i s druge strane porodičnog stola” (Pekić, 2008:358).
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Ne možemo, a da ne podsetimo, i na reči Marka Tulija Cicerona da
je u građanskim ratovima sve jadno, ali ništa nije jadnije od same
pobede.

Na delu su bila, kao što se vidi, nedela i rana zadobijena od naj-
bližega nikada sasvim ne zaraste. I bojimo se, da ništa tako ne mo-
že da prožme i dotakne do dna i dušu i pamet kao prolivena krv iz-
među rođaka. A takvi usudi i stradanja su žalosno svedočanstvo vre-
mena i ne(prilika) u kojima i pravo imenovanje onog što se događa-
lo predstavlja najkrupniju nepoznanicu.

Ko može da zamisli šta je sve u dušama posmrčadi i majki za-
kovano i zapečaćeno? Kako njima pružiti ruku pomirenja kad emo-
cionalni prišt može da bude daleko jači od racionalnog. Konkretni
primeri i žrtve najpouzdanije ukazuju na sveukupno stradalništvo.
Za porodice je opraštanje, zaborav i pomirenje posle ovakvih trage-
dija, malo je reći, ljudski nepodnošljivo i svaki ulog u izmirenje iz-
gleda beznadežan. Neispričane ispovesti, i žrtve ovog i prethodnog
rata, govore da je teško da porodice o kojima je reč, mogu živeti
neopterećeni prošlošću. Treba oprostiti, to neće vratiti ubijene i ne-
stale, ali uprošćeno rečeno, time čovek leči samog sebe. Ima reč, ko-
ju nažalost nismo do kraja poslušali ”Ne branimo se od tuđeg zla,
zlom u sebi.”. Valjda, nema toga koji ne zna da je to zaustio naš Pa-
trijarh Pavle. Zar osveta samo i uvek ne rađa više mržnje?

Nadati se da će i tom našem balkanskom nesvitanju doći kraj i
da će čak i samo ova dva primera, koja se srećom ne tiču naše kože
a koja na nesreću nisu usamljena, poslužiti kao podrška i dobra vo-
lja pročišćenju zadivljalih i krvlju opranih naših vrleti i zabiti. I su-
više je reći da pomirenje unosi ljudskost među sluđenim ljudima i
okreće ka novim vidicima.

Istina i pomirenje su procesi praćeni najdubljim iskušenjima i
potrebama, uz koje se vezuje zebnja, ali i nada. Navedenim primeri-
ma, prepunim bola, tuge, strepnje i nesreće, dodajemo jedan koji je
poziv na put do istine i pomirenja.
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Da praštanje i pomirenje nisu potrošene reči govori i priča koju
je Dušan Kecmanović, poznati psihijatar iz Sarajeva na radu u Sid-
neju, objavio u listu Danas, 9-10. novembra 2002., pod naslovom
“Janjina sreća”.

I ovaj slučaj svedoči o ljudskom stradanju u poslednjim balkan-
skim sukobima, posebno “ojačan” gorčinom i mukama porodičnog
“nerazumevanja” usled mešovitog braka. Naime, Janju je rat zate-
kao u Bosni, gde je živela sretno u mešovitom braku. Predosećajući
strahote rata napustila je, sa dvogodišnjim sinom, muža i otišla u
Vojvodinu gdje joj je “vrlo brzo postalo jasno da nije dobrodošla”.
I ona se ubrzo uputila u Benkovac, gde su joj živeli roditelji i mno-
gobrojna rodbina. Međutim ni tamo gde je očekivala zaštitu nije bi-
la zaštićena jer je njeno dete bilo polu - Hrvat polu - Srbin. Sve ve-
ćem broju sunarodnika smetalo je njeno prisustvo što su iskazivali i
ozbiljnim pretnjama ako ne napusti roditeljski dom. ”Govorili su joj
da njenom djetetu od nepune četiri godine, zato što je polu-Hrvat,
nije mjesto među Srbima, i da je za nju bolje da sama nađe neko rje-
šenje prije nego što oni učine ono što im čast i dužnost nalaže da
učine”. Ono što je više zabolelo, i što je manje razumela, bilo je što
je njeni roditelji, sestre i brat nisu zaštitili nego joj je otac jedne ve-
čeri saopštio da mora da napusti kuću zarad opstanka cele porodi-
ce, njenih sestara, brata, ostale unučadi. Janja se skamenila. Pred
njom je zjapio bezizlaz. Niti je znala gdje da ide, niti je imala sred-
stava da bilo gdje ide.

Otišla je sa sinom u Knin gdje se zaposlila, ali je veoma brzo u
toku “Oluje” došla u Beograd, gde je shvatila da što pre treba da ide
u daleki svet. Sa drugim mužem otišla je u Australiju. “Po dolasku
u Sidnej, prvi put posle dugog vremena osjetila je olakšanje, neku
vrstu duševnog smirenja”. Nedugo poslije njenog dolaska u Austra-
liju Janju su zvali otac, brat i sestre iz Beograda jer su jedini spas od
svog izbegličkog života posle “Oluje” videli u emigriranju. Došli su
u Sidnej, zahvaljujući Janjinoj pomoći i njoj se “činilo prirodno ili
je to bila njena velika želja da živi blizu, što bliže svojima”. I njen
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prvi suprug je pronašao telefonom iz Švedske, gdje živi sa svojom
drugom ženom, Hrvaticom. Ni on ne pomišlja da se vrati u Bosnu.

Bilo kako bilo, ona stara u narodu ponikla mudrost – “krv nije vo-
da” i u Janjinoj priči ima svoju punu potvrdu. Ili je odlazak sa mesta
gde su se događale sve tragedije, stradanja i sukobi pomogao Janji da
lakše oprosti svojoj porodici ? Ili je bliža istini ona poznata pesnikova
(Njegoševa) - “iza tuge bistrija je duša”? (Knežić, 2002:85-86)

Konkretni primeri i žrtve najpouzdanije ukazuju na sveukupno
stradalništvo i bezumlje. Značaj pojedinačnih slučajeva poznat je u
društvenim naukama jer opisuju i kazuju ono što brojevi i statistika
ne mogu.

Vreme koje leči sve, izgleda nije dovoljno lekovito kada su u pi-
tanju rođačke rane nanete po telu i duši, a narod kaže da ohlađene
rane više bole.

I reč na kraju

Građanski rat, progoni, izbeglištvo, egzodusi, raseljenja, masovna
ubistva i stradanja, uništena imovina i ...obeležilo je poslednju dekadu
dvadesetog veka na prostoru SFRJ. Na površinu su isplivali svi poti-
skivani događaji i žrtve prošlosti, lideri i vođe su podsticali i obnavlja-
li istorijske sukobe nežaleći tuđu krv, nije im nedostajalo ni oružja. Đu-
ro Šušnjić o veku koji se završio i razbijanjem SFRJ kaže: „Bili smo
svedoci vremena u kome se prolilo najviše ljudske krvi: glave nam ne-
dostaju, glavoseča imamo napretek.“ (Šušnjić, 1997:18).

Zaluđeni jednostranim i iskrivljenim „istinama“ i rođaci su ostavi-
li iza sebe duboke i krvave tragove na onima sa kim imaju zajedničke
pretke i potomke. Toj mučnoj temi teško je prići jer žrtve dugo ostaju
prikovane za svoje „modrice“ i talog mržnje lako se uzburka. Optere-
ćeni dodatnim nerazumevanjem i nepoverenjem tumaraju svojom i
društvenom nesrećom. Nadamo se da svaki ulog u praštanje i pomire-
nje neće biti beznadežan iako nas koleba ona Semjuel Beketova: “Svi
mi imamo dovoljno snage da podnosimo tuđe nesreće“.
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Dvadeset godina je od razbijanja SFRJ, a u bivšim jugosloven-
skim republikama još se vidaju rane. U novonastalim državama gde
je bilo manje ratnih strahota i žrtava manje su i posledice i sećanja
na sve ono što nas je zadesilo. Normalizacija života i odnosa izme-
đu naroda u novonastalim državama se prilično događa, i rođaci ko-
ji se nisu odricali i ogrešili o srodnike, na lakši se način sastaju i za-
boravljaju nemila zbivanja proteklih godina. Zarad istine i potoma-
ka, sva lična i porodična (zlo)činstva iz proteklog, kad već nisu ona
iz Drugog svetskog rata, neophodno je zapisati i obelodaniti. Boji-
mo se, da bez imenovanja žrtava i „dželata“ ne može biti ni prašta-
nja niti pomirenja.
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ON COUSIN`S TARGET

This text is about victims, ordinary people, who were, in the whirlpo-
ol of SFRY disintegration war, on the target of their cousins only because
they were of different ethnicity or religion. It is known that everybody lo-
ses on that target, there is no winners. One side is ruined and the other, as
expected, ashamed after war sobering up. No one hits so treacherously
and so violent but the one who knows us good and who is close to us. That
is the reason that the wounds heals so slowly. Unscrupulous politicking
and crime propagation “in the name of nation and religion” were involved
in this most delicate human relations. The scientific research which are
missing, could confront us with the longterm tragic consequences of bro-
ken marriages, broken and damaged cousins and in-laws relationships.

Key words: disintegration of SFRY, cousin`s target, mixed marriages,
cousin`s victims
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MEĐUNARODNOPRAVNI KONTINUITET 
NA TERITORIJI JUGOSLAVIJE U PERIODU 

OD 1941.-1945. I NAKON 
DRUGOG SVETSKOG RATA 

Pitanje međunarodnopravnog kontinuiteta se na teritoriji Jugoslavije
postavljalo više puta tokom njenog trajanja. Međunarodnopravni kontinuitet
pretpostavlja nastavak postojanja iste države nakon ključnih ili prelomnih
događaja u toj državi. Ovaj institut je povezan sa promenom suvereniteta u
jednoj državi, kao i sa pojmovima identiteta i sukcesije država. Međunaro-
dnopravni kontinuitet je, kao pojam sličan pojmu identitetu država, dok se
razlikuje od sukcesije. Ipak, o međunarodnopravnom kontinuitetu ne možemo
govoriti, a da ne govorimo i o sukcesiji. U radu se govori o međunarodno-
pravnom kontinuitetu Jugoslavije za vreme Drugog svetskog rata, kao i o kon-
tinuitetu Federativne Narodne Republike Jugoslavije u odnosu na Kraljevinu
Jugoslaviju. Naročita pažnja se posvećuje statusu Nezavisne Države
Hrvatske, koja je stvorena na tlu Kraljevine Jugoslavije u vreme Drugog svet-
skog rata. Posebno se definiše status međunarodnih ugovora u navedenim
uslovima. Opšte je pravilo da se međunarodni ugovori ranije države ne
prenose automatski na novu državu. Takođe, u radu se navode pojedini
primeri iz prakse drugih država u uslovima promene suvereniteta. Na kraju,
autor daje ocenu o kontinuitetu SR Jugoslavije i Državne zajednice Srbija i
Crna Gora u odnosu na SFRJ. 

Ključne reči: država, kontinuitet, identitet, sukcesija, Jugoslavija, NDH,
međunarodni ugovor. 
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* * *

Pitanje međunarodnopravnog kontinuiteta na teritoriji Jugoslav-
ije se, za vreme njenog postojanja, postavljalo više puta. Međunaro-
dnopravni kontinuitet države je vezan, pre svega, za promenu suv-
ereniteta, kao i za institute identiteta i sukcesije države. Pod među-
narodnopravnim kontinuitetom države podrazumevamo pravnu
vezu u pravima i obavezama iste države prema drugim subjektima
međunarodnog prava, pre i posle promena, kao što su ustavne
promene, revolucija i drugi društveni potresi.1 Takva država ostaje
subjekt međunarodnog prava, bez obzira na promene u njenoj
unutrašnjoj političkoj strukturi. Ona nastavlja svoj subjektivitet u
međunarodnim odnosima i njen položaj se ne menja. Ono što treba
reći, odnosi se na to, da se pitanje međunarodnopravnog kontinuite-
ta obično postavlja posle nekih prelomnih događaja, zatim, potreb-
no je da se radi o istoj državi i, na kraju, to pitanje se definiše u pro-
dužavanju vršenja prava i obaveza koji su nastali pre tih prelomnih
događaja. Na teritoriji Jugoslavije, ovo pitanje se postavljalo nakon
Prvog svetskog rata, odnosno, kod stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata
i Slovenaca, zatim nakon početka Drugog svetskog rata i stvaranja,
pod okupatorskim režimom, pojedinih država i drugih državnih obli-
ka pod direktnim uticajem Trećeg rajha i drugih članica Sila osovina,
kao i nakon završetka tog rata i stvaranja Federativne Narodne
Republike Jugoslavije. Isto tako, ovo pitanje se postavilo i nakon 1991.
godine, tj. nakon početka građanskog rata na tlu SFRJ, kao i nakon
stvaranja SR Jugoslavije i Državne zajednice Srbija i Crna Gora. 

Kao što vidimo, pitanje međunarodnopravnog koninuiteta je
prisutno za sve vreme trajanja Jugoslavije, od 1918. do
1991.godine2, bez obzira na društveno uređenje koje je egzistiralo u
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1 Đorđević S., Kontinuitet država, Beograd 1967., str.9
2 Ako prihvatimo činjenicu da posmatramo Jugoslaviju sa stanovišta teritorije

koja je činila ovu državu 1918.godine, sa izmenama 1945. godine, pa sve do
1991.godine, obzirom da su SR Jugoslaviju činile samo dve federalne jedinice SFRJ.



ovoj državi u navedenom periodu od 73 godine. Rekli smo da je
međunarodnopravni kontinuitet je posledica promene suvereniteta.
O promeni suvereniteta na tlu Jugoslavije možemo govoriti u vezi sa
svim navedenih događajima. No, i pitanje promene suvereniteta, kao
i pitanje međunarodnopravnog kontinuiteta proizvode i druge
posledice koje su brojne i složene. 

U ovom radu ćemo, posebno, posmatrati međunarodnopravni
kontinuitet Jugoslavije u periodu trajanja Drugog svetskog rata, kao
i nakon njegovog prestanka. Posebno ćemo pokloniti pažnju
stvaranju Nezavisne Države Hrvatske i njenog odnosa prema prav-
ima i obavezama Kraljevine Jugoslavije, kao i režimu koji je, u to
vreme, postojao u Srbiji. 

Nećemo poklanjati pažnju svim posledicama koje proizvodi
međunarodnopravni kontinuitet u uslovima promene suvereniteta,
obzirom da se one vezuju, kako za sam prestanak i nastanak drža-
va, tako i za sva pitanja vezana za postojanje i priznanje države.
Moramo reći da problem vezan za rešavanje tih posledica, još pos-
toji, dvadeset godina nakon početka sukoba 1991. godine i raspada
SFRJ.

I) KONTINUITET, IDENTITET
I SUKCESIJA DRŽAVA

Veoma je bitno definisati pojmove kontinuitet, identitet i sukce-
sija, da bi mogli da shvatimo sve posledice do kojih dovodi prome-
na suvereniteta u jednoj državi. Nas najviše interesuje kontinuitet,
odnosno, međunarodnopravni kontinuitet koji je blisko povezan sa
pojmovima identiteta i sukcesije država. 

Kad u jednoj državi dođe do smene vlasti, odnosno, kada
rukovođenje zemljom preuzme nova vlada, njen međunarodni sta-
tus se potvrđuje priznanjem, a država nastavlja svoje postojanje. U
međunarodnoj praksi se i pojavio problem priznavanja novih vlada,
što se često uslovljava od strane drugih država, poštovanjem ranije
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preuzetih međunarodnih obaveza od prethodnih vlada. Naravno,
držeći se opštih načela, sigurno je, da nova vlada jedne države može
da otkaže važnost ugovora, zatim da odluči da prestane da bude član
međunarodnih organizacija ili potpisnik neke međunarodne konven-
cije. Neka gledišta stoje na principu pacta sunt servanda, da su
novim vladama na raspolaganju opšta postojeća ugovorna pravila za
raskid ugovora, ali da te političke promene, bilo kog obima, ne
mogu biti poseban ili jedini razlog za raskid ugovora ili prestanak
članstva.3 Kod kontinuiteta država, određeni pravni odnos ostaje i
dalje važeći pod uslovom da je i subjekt, koga se taj pravni odnos
tiče, ostao isti.4

Država je jedno političko telo, koje se menja, što se tiče članova
društva, koji je čine, ali koje ostaje, isto tako, uprkos izmenama, koje
se mogu dogoditi u njenoj političkoj i društvenoj organizaciji i teri-
torijalnoj strukturi. Sam pravni poredak jedne države je najvažniji,
on daje fizionomiju državi i samim tim obeležava njeno razlikovan-
je od drugih država. Kad nestane pravni poredak, nestaće i država.5

Doktrina međunarodnog prava nema preciznog pravila da odredi,
kada postoji nova država, a kada ne. To pitanje je vezano sa pitan-
jem nastanka i prestanka države. Ono što je bitno reći, to je, da se o
kontinuitetu može govoriti samo kad nije nestala država i, suprotno,
kad je nestala, ne može biti govora o kontinuitetu. Znači, bez obzi-
ra na promene u njenoj unutrašnjoj politici, država i dalje ostaje sub-
jekt međunarodnog prava. Njeni prethodni međunarodni odnosi,
zasnovani od ranijih vlada, obavezuju i dalje državu na međunarod-
nom planu. Ono što kontinuitet, u osnovi, razlikuje od sukcesije,
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3 Đorđević S., Sukcesija država i svojstvo članice UN, Jugoslovenska revija za
međunarodno pravo (JRMP) 1965., br 2-3, str. 23

4 Đorđević S., Sukcesija država i Haške konvencije MPP, JRMP 1966., br.1-
3,str.8

5 Mitrović M., Međunarodnopravni kontinuitet i sukcesija država, Savetnički
rad, SMIP, Beograd 1991.,str.5



jeste, da kod kontinuiteta i dalje ostaje isti subjekt, a kod sukcesije
su subjekti različiti, zbog prenosa prava i obaveza.6

Kada u nekoj državi dođe do promene vlasti, koja nije u skladu
sa dotadašnjim ustavnim poretkom, postavlja se problem
mogućnosti priznanja te države. U vezi sa tim, nameće se pojam i
identiteta države, zajedno sa kontinuitetom, odnosno, pitanje, da li
su ti pojmovi isti, slični ili potpuno odvojeni. Identitet države je iden-
titet sa njenim obavezama međunarodnog prava i obaveze, pre i
posle događaja, koji je doveo taj identitet u pitanje, i to isključivo na
osnovu običajne norme pacta sunt servanda.7 Doktrina međunaro-
dnog prava nema precizno pravilo za određivanje kada postoji iden-
titet države, a kada ne. Postoji veoma širok spektar stavova o ovom
problemu. Međutim, ukoliko bi bilo pravila o nastanku i prestanku
država, ne bi postojao poseban problem identiteta država. Izlišno je
raščlanjavati pojmove, kao što su identitet i kontinuitet. Sve se reša-
va definisanjem problema nestanka ili nenestanka države8. Doktri-
na međunarodnog prava je formulisala da je nova država, u smislu
međunarodnog prava, nastala, ako se uspostavila jedna nezavisna
vlast za određenu teritoriju i ako je ta vlast efektivna, odnosno ako
je sposobna da obezbedi potčinjenost stanovništva pravnoj vlasti i
poretku.9 Za priznanje je osnovno pitanje, da li postoji vlast, koja je
efektivna na određenoj teritoriji. U građanskom ratu u Nigeriji, tezu
o borbi Iboa za samoopredeljenje, međunarodna zajednica nije pri-
hvatila, bez obzira što je nekoliko država, među kojima i Francuska,
čak i formalno priznala “Republiku Bijafru”. Isto tako, bilo je i sa
Bangladešom, gde je svetska zajednica, tek na kraju, kada se Istočni
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6 Đorđević S., nav.delo, str.10
7 Marek K., Identity and Continuity of State in Public International Law, Gen-

eve 1954., str. 3
8 Dimitrijević D., Međunarodno pravo sukcesije država (sukcesija državne

imovine s posebnim osvrtom na sukcesiju SFR Jugoslavije), Beograd 2007., str.
22 

9 Đorđević S., Kontinuitet država, Beograd 1967., str.18



Pakistan otcepio, prećutno prihvatila da je u pitanju bilo pravo na
samoopredeljenje naroda10.

Slične slučajeve imali smo, u vezi priznanja, 1815. godine, u
vezi Norveške, zatim, posle Prvog svetskog rata, slučaj Irske i Bri-
tanije, kao i mnoge, mnoge druge, do jugoslovenskog slučaja. Ali,
što se tiče međunarodnog subjektiviteta jedne države, same
promene u njenoj unutrašnjoj političkoj strukturi, ne bi trebalo, po
međunarodnom pravu, da imaju uticaja na njen status u svetskoj
zajednici11.

Sa druge strane, pod sukcesijom država podrazumeva se prih-
vatanje prava i obaveza vezanih za teritoriju neke države od strane
druge države, usled promene suvereniteta na toj teritoriji.12 Pojedini
autori definišu sukcesiju kao ulaženje neke države u pravne odnose
druge države, koja nadolazi kao posledica osnivanja vlasti ili
proširenja vlasti te države na području, koje je do tada pripadalo
drugoj državi.13 Znači, sukcesija je ustanova vezana za promenu ter-
itorijalnog suvereniteta, preko koje država, koja stiče izvesnu teri-
toriju, ulazi u većinu pravnih odnosa države, kojoj je ta teritorija
ranije pripadala.14

- Priznanje države

Sa međunarodnopravnim kontinuitetom je blisko povezano i
priznanje država. Priznanje nove države je slobodan akt, kojim jedna
država ili više njih konstatuju postojanje te države i pokazuju svoju
volju da je smatraju članom međunarodne zajednice. Ukoliko drža-
va ispunjava uslove, koje postavlja međunarodno pravo, pravo je i
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10 Čolović V., Sukob zakona i promena suvereniteta, Beograd 1999., str. 24
11 Čolović V., nav.delo, str. 25
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13 Andrassy J., Međunarodno pravo, Zagreb 1990., str. 217
14 Avramov S., Međunarodno javno pravo, Beograd 1973., str. 76



odgovarajuća dužnost ostalih država da je priznaju. Znači, priznan-
je je diskreciono pravo svake države.15

Priznanje države je, pre svega, političko pitanje. Pojavljuju se
problemi nepriznavanja ili zakasnelog priznavanja, kao i problem
individualnog priznanja i priznanja od svetske zajednice. Kod
promena suvereniteta, postavlja se problem razlikovanja priznan-
ja država od priznanja vlada. Samo priznanje vlade je, takođe, slo-
bodan akt, za koji ne postoji nikakva obaveza. Može se učiniti
formalno, kao i konkludentnim radnjama. Priznanje vlada može
biti retroaktivno i deklarativno, tj. konstatovanje postojećeg stan-
ja.16 De facto priznanje vlada je provizornog karaktera i ono je
uvek, kao i priznanje država, političko pitanje. Takvo priznanje se
ne daje, kada vlada nove države ne pruža dovoljno garancija u
pogledu dobre volje ili sposobnosti da izvrši obaveze nametnute
od država, koje joj daju priznanje, kao i od svetskog poretka.17

Posle Prvog svetskog rata, sudovi zapadnih zemalja su bili u dile-
mi, da li treba da primene sovjetsko pravo, radi rešavanja pri-
vatnopravnih odnosa, u odsustvu priznanja SSSR. Moglo se pos-
tupiti na dva načina: 1) sud je mogao da primeni pravo carske
Rusije do priznanja SSSR, a posle tog priznanja da primenjuje
sovjetsko pravo; 2) sudovi treba da se upravljaju prema principu
efektiviteta pravnog poretka strane države.18

Pitanje priznanja je nezavisan akt svake države. U istoriji smo
imali čitav niz slučajeva brzih ili ishitrenih priznanja (kao i sada),
kao i slučajeve dugogodišnjih nepriznavanja i zategnutih odnosa u
svetskoj zajednici, zbog toga. Npr. 1949. godine, SAD su ekspresno
priznale Republiku Indoneziju sa svim delovima njene teritorije, tj.
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sa svim ostrvima.19 Svima su nam dobro poznata ekspresna priz-
nanja država stvorenih na teritoriji bivše SFRJ, kao i drugih
novostvorenih država, širom sveta. 

Opšte je pravilo da nove države nastaju i uobličavaju se na
području prethodne državne tvorevine, kao i u okviru granica,
posebno kada su one međunarodno priznate i utvrđene ili zagaran-
tovane ugovorima ranijeg suverena, koji postoje. Susedne zemlje bi,
eventualno, mogle pokrenuti pitanje granica u odnosu na nove
države, ali je to stvar pregovora između određene zemlje i novog
suverena. Ono što je bitno, to je da nikakav akt, koji bi država sama
preduzela, bez saglasnosti međunarodne zajednice i međunarodnog
prava, ne bi bio valjan. Kod određivanja granica, moguće je pri-
meniti razna načela20.

II) KONTINUITET JUGOSLAVIJE 
U PERIODU DRUGOG SVETSKOG RATA

Nakon Prvog svetskog rata, proglašeno je ujedinjenje države
Slovenaca, Hrvata i Srba sa Srbijom i Crnom Gorom u jednu jedin-
stvenu državu. Prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević je u ime
kralja Petra I proglasio „ujedinjenje Srbije sa zemljama nezavisne
države Slovenaca, Hrvata i Srba u jedinstveno Kraljevstvo Srba,
Hrvata i Slovenaca“. Svečanom proklamovanju državnog jedinstva
Srba, Hrvata i Slovenaca neposredno su prethodili zaključci Naro-
dnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba i odluke o ujedinjenju Vojvo-
dine i Crne Gore sa Srbijom. Narodna skupština Srba, Hrvata, Bun-
jevaca, Slovaka, Rusina i ostalih naroda iz Banata, Bačke i Baranje
donela je 25. novembra 1918. Odluku o priključenju Vojvodine
Kraljevini Srbiji. Velika Narodna skupština srpskog naroda u Crnoj
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20 Čolović V., nav.delo, str. 36



Gori odlučila je 26. novembra 1918. u Podgorici „da se Crna Gora
s bratskom Srbijom ujedini u jednu državu“. U međuvremenu, pri-
tisnut razvojem događaja Središnji odbor Narodnog vijeća Slove-
naca, Hrvata i Srba doneo je, posle izvesnog premišljanja, 24.
novembra 1918. odluku o ujedinjenju sa Srbijom i uputio delegaci-
ju u Beograd. Posle usaglašavanja stavova između delegacije i pred-
stavnika srpske vlade o privremenom uređenju ujedinjene države do
donošenja Ustava, prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević je 1.
decembra 1918, u kući Krsmanovića na Terazijama u Beogradu,
proklamovao Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca. Prilikom
proglašenja ujedinjenja, prestolonaslednik Aleksandar je rekao da će
obrazovati vladu koja će biti odgovorna narodnom predstavništvu i
čiji će prvi i najvažniji zadatak biti utvrđivanje državnih granica u
skladu sa etnografskim načelima. Prvodecembarske izjave kao
„konstitutivni akt“ predstavljale su osnovu državnopravnog provi-
zorijuma u novostvorenoj državi Kraljevini SHS od ujedinjenja do
donošenja Vidovdanskog ustava 1921. godine. U tom periodu
najvišu vlast u Kraljevini SHS predstavljali su kralj, odnosno regent
Aleksandar, vlada i Privremeno narodno predstavništvo. Prva vlada
Kraljevina SHS obrazovana je 20. decembra 1918, a Privremeno
narodno predstavništvo sastalo se 1. marta 1919. godine21. Kraljev-
ina SHS je stvorena na tlu Kraljevine Srbije, Kraljevine Crne Gore
i teritoriji bivše Austrougarske monarhije na kojoj su živeli pripad-
nici slovenskih i drugih naroda. Znači, teritorija Austrougarske
monarhije je prisajedinjena Srbiji i Crnoj Gori i tako je stvorena
nova država. Navešćemo da se u navedenom Prvodecembarskom
aktu navodi da je prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević pro-
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glasio ujedinjenje Srbije sa zemljama nezavisne države Slovenaca,
Hrvata i Srba, a ne sa državom Slovenaca, Hrvata i Srba koja nije
bila međunarodno priznata. 

Krlajevina SHS, odnosno, Kraljevina Jugoslavija je trajala do
1945., odnosno do proglašenja FNR Jugoslavije i to je veoma bitna
činjenica za analizu kontinuiteta ove zemlje u vreme Drugog svet-
skog rata, odnosno, za vreme okupacije zemlje. Potpuna okupacija
teritorije jedne države i nemogućnosti da centralni organi vrše efek-
tivnu vlast na toj teritoriji, ne proizvodi, sama po sebi, prekid sub-
jektiviteta države, čija je teritorija okupirana. Vojna okupacija jedne
teritorije je samo jedno faktičko stanje. Ono ne daje za pravo oku-
patoru da vrši suverene akte na okupiranoj teritoriji, kao što su
promena granica, političko-upravne mere i sl. I to po Haškom
pravilniku od 1907. godine, koji je aneks Haške konvencije iz 1907.
godine, koja je donesena na Drugoj konferenciji, a koja se odnosila
na ratno pravo22. Okupator nije naslednik u pravima i obavezama
vlade države, čija je teritorija okupirana, utoliko pre, što je ta vlada
van svoje teritorije. Samim tim je i jugoslovenska država nastavila
kontinuitet i u periodu rata23.

Predstavnici jugoslovenske izbegličke vlade potpisali su
Deklaraciju o savezničkoj solidarnosti u zajedničkoj borbi protiv
Nemačke i njenih saveznika od 12.06.1941. godine, kao što su pri-
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hvatili i Atlantsku povelju od 11.08.1941. godine, a 01.01.1942.
godine su potpisali Deklaraciju o daljem nastavljanju borbe protiv
okupatora. U više mahova, u to vreme, Engleska i SAD su izjavlji-
vale da priznaju državni integritet Jugoslavije.

Nemačka je, kao okupator, izvršila podelu Jugoslavije. Podela
Jugoslavije proisticala je iz nemačkog uverenja da ona ne postoji
više kao država, tj. ona je razbijena zbog cilja Nemačke, koji se
odnosio na to da se, u tom geografskom prostoru, likvidira najveća
balkanska država i na njenom mestu stvore režimi koji će slediti
politiku Trećeg Rajha. Pre nego što posvetimo veću pažnju stvaran-
ju Nezavisne Države Hrvatske (NDH) i njenom statusu, osvrnuće-
mo se na status Srbije u vreme okupacije. Naime, u Srbiji je
uspostavljen režim koji je bio pod direktnim uticajem i kontrolom
Nemačke. Režium uspostavljen u Srbiji je bio nižeg ranga u
poređenju sa kvislinškim režimom u Hrvatskoj. Srbija u toku rata
nije imala status koji je imala Hrvatska. NDH, za razliku od režima
u Srbiji, imala je prividni međunarodni ugovorni kapacitet, kao i
svoja diplomatska predstavništva i akreditovane misije zemalja koje
su priznavale njen režim u Zagrebu. Ona je, za razliku od Srbije,
proširila i svoj teritorijalni okvir i državni suverenitet u istočnom
Sremu sa Zemunom. Naravno, sve to uz direktan uticaj i pomoć
Trećeg rajha i drugih članica Sila osovine, odnosno, kao posledica
okupacije. 

Znači, režimi u Srbiji i NDH su, nesumnjivo, tvorevine Sila oso-
vine. U Srbiji je režim stvoren od strane Nemačke, a u NDH od
strane i Nemačke i Italije. Ipak, između Srbije i NDH postoje znatne
razlike. NDH je jedna vazalna državna tvorevina, a Srbija je bila pod
vojnom okupacijom. Oružane snage NDH su se, u skladu sa svojim
međunarodnim statusom, angažovale van granica NDH, i to u ratu
protiv Sovjetskog saveza. NDH je, inače, objavila rat SAD i Velikoj
Britaniji.

Znači, Srbija, u vreme Drugog svetskog rata, nije imala status
kao NDH. Ona nije bila državna tvorevina, makar kao vazalna drža-
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va, odnosno, sa kvazi međunarodnim kapacitetom (imajući u vidu
okolnosti u kojima je stvorena). O međunarodnopravnom kontinu-
itetu ili sukcesiji Srbije ne možemo govoriti. Činjenica je, sa druge
strane, da o ova dva instituta ne može biti reči, ni kada je u pitanju
Nezavisna Država Hrvatska. 

III) NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA

Na teritoriji Kraljevine Jugoslavije je, 10.aprila 1941. godine,
samoproglašena Nezavisna Država Hrvatska (NDH). Rekli smo
samoproglašena, imajući u vidu okolnosti, u kojima je došlo do
stvaranja ove države, kao i sam pojam države i elemente koji je čine.
Kao što smo rekli, doktrina međunarodnog prava je formulisala stav
da je nova država nastala, ako je, na njenoj teritoriji, uspostavljena
nezavisna vlast i ako je ta vlast efektivna, odnosno, ako je ona
sposobna da obezbedi potčinjenost njenom pravnom poretku. NDH
nije bila država, imajući u vidu navedenu doktrinu. Ona je stvorena
zahvaljujući Nemačkoj, odnosno, državi koja je započela i vodila
Drugi svetski rat. Zatim, NDH je samoproglašena u trenutku vođen-
ja borbi na teritoriji Kraljevine Jugoslavije, pre kapitulacije te
države. Sama vlast NDH vršila je zločine nad nehrvatskim
stanovništvom, tako da se i ta činjenica mora uzeti u obzir kod
definisanja vršenja vlasti kao jednog od elemenata pojma države. U
svakom slučaju, NDH je direktan proizvod početka rata na teritori-
ji Jugoslavije. No, cilj nam je da pokažemo da je i NDH priznavala
određene međunarodne ugovore koje je zaključivala i Kraljevina
Jugoslavija, ne želeći da time govorimo o kontinuitetu između jedne
države i jedne paradržavne tvorevine, jer on ne postoji, već da
dokažemo da je i u ovakvoj situaciji, NDH želela da, time, ostvari
svoju državnu efektivnost, što joj je, u tom trenutku, bilo veoma
potrebno. 

Odmah po proglašenju i priznanju, u skladu sa željama i nam-
erama Nemačke, Nezavisna Država Hrvatska je, sa izrazitom žur-
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bom, stupala u međunarodne odnose, zaključivala međunarodne
ugovore, u prvom redu sa Silama osovine, da bi sebi, što pre, prib-
avila legitimaciju samostalne i nezavisne države. Nemačka je činila
napore da NDH da formu države, pa je tako 13.05.1941. godine
zaključen hrvatsko-nemački sporazum o utvrđivanju zajedničke
granice nastale raspadom Jugoslavije. NDH je zaključila veći broj
ugovora sa državama, koje su bile u ratnom stanju sa Jugoslavijom.
To su bili, uglavnom, ugovori trgovačkog karaktera, ugovori o soci-
jalnom osiguranju, ugovori o pravnoj pomoći, o radu poštanskih
uprava, o Društvu železnice Dunav-Sava-Jadran, itd.

Sve ove ugovore možemo podeliti u četiri grupe:
I) Ugovori, gde izričito nije naglašavana važnost ugovora Kral-

jevine Jugoslavije, te su odnosi regulisani ponovo, mada je u toj
materiji, već, bilo postojećih ugovora Kraljevine Jugoslavije;

II) Ugovori u kojima je NDH izričito potvrđivala ili odricala
važnost pojedinih ugovora Kraljevine Jugoslavije sa tim zemljama;

III) Ugovori, kojima je ranije pristupila Kraljevina Jugoslavija, a
sada ponovo pristupa i NDH;

IV) Ugovori, koje je zaključila Kraljevina Jugoslavija, a koje je
NDH podvrgla reviziji.

- Neki od međunarodnih ugovora kojima je NDH pristupila,
odnosno, koje je zaključila 

Pomenućemo neke multilateralne i bilateralne ugovore kojima je
NDH pristupila, odnosno, koje je NDH zaključila sa pojedinim
državama. Multulateralne konvnecije kojima je NDH pristupila su
sledeće:

1) Pristupanje Svetskom poštanskom savezu, a u smislu člana 2.
Poštanske konvencije od 23. maja 1939.godine, na osnovu noti-
fikacije od 21.maja 1941.godine. Notifikacija je dostavljena Vladi
Švajcarske u Bernu;
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2) Pristupanje Konvenciji o telekomunikacijama, na osnovu
notifikacije od 21.maja 1941.godine, koja je dostavljena Vladi
Španije u Madridu;

3) Pristupanje Privremenom Bečkom sporazumu o Dunavskim
pitanjima, koje je potpisano u Beču 15.septembra 1941.godine; 

4) Pristupanje Severno srednje evropsko-istočnom železničkom
savezu, potpisano Zagrebu 3.oktobra 1941.godine. 

Bilateralni ugovori koje je NDH zaključila su sledeći:
1) Hrvatsko-nemački sporazum o zapošljavanju hrvatskih rad-

nika u Nemačkoj, koji je potpisan u Zagrebu 8.maja
1941.godine. To je bio prvi formalni međunarodni ugovor
zaključen od strane NDH;

2) Hrvatsko-mađarski sporazum o uređenju poštanskog
prometa, potpisan u Zagrebu 17. maja 1941.godine. Ovaj
sporazum je notifikovan preko švajcarske vlade Međunaro-
dnom birou Svetskog poštanskog saveza u Bernu;

3) Hrvatsko-mađarski sporazum o obostranom uređenju
telekomunikacionog saobraćaja, potpisan u Zagrebu 17.
maja 1941.godine. Ovaj sporazum je notifikovan preko
španske vlade Međunarodnom birou Saveza o telekomu-
nikacijama u Madridu;

4) Zaključni zapisnik od 18. maja 1941.godine, potpisan u
Rimu, a koji je dodat hrvatsko-italijanskom ugovoru o jem-
stvu i saradnji, kojim se određuje da će, do zaključenja novih
sporazuma, biti održani na snazi između Italije i NDH, spo-
razumi zaključeni između Italije i Kraljevine Jugoslavije. Do
daljeg su ostale na snazi stari sporazumi o pravnoj i sudskoj
zaštiti, o nastanjivanju i o konzularnoj službi, zatim o
izručenju osumnjičenih i osuđenih, kao i o izvršenju sudskih
odluka;

5) Hrvatsko-nemački zapisnik o sporazumu o robnom prome-
tu, carinskim pitanjima i uređenju platnog prometa, potpisan
u Zagrebu 30.maja 1941.godine;
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6) Hrvatsko-italijanski sporazum o poštanskoj, telefonskoj i
telegrafskoj službi, koji je potpisan 31.maja 1941.godine;

7) Hrvatsko-italijanski trgovački, platni i ostali privredni spo-
razumi zaključeni od Stalnog hrvatsko-italijanskog
privrednog poverenstva. Ovi sporazumi su zaključeni na
zasedanju u Rimu od 23. do 25.juna 1941.godine, kao i od
30. do 31. januara 1942.godine;

8) Hrvatsko-mađarski zapisnik od železničkom pograničnom
prometu između Barca i Virovitice, koji je potpisan u Barcu
17.jula 1941.godine;

9) Trgovinski sporazum i sporazum o platnom prometu
između NDH i Kraljevine Rumunije, koji su potpisani u
Zagrebu 7.avgusta 1941.godine;

10) Hrvatsko-švajcarski sporazum o robnom i platnom prome-
tu, potpisan u Zagrebu 10.septembra 1941.godine;

11) Ugovor između NDH i Nemačke o pravnoj zaštiti i o
pravnoj pomoći u stvarima građanskog i trgovačkog prava,
zaključen u Berlinu 17.novembra 1941.godine;

12) Hrvatsko-mađarski sporazum o malopograničnom prometu,
potpisan u Budimpešti 3. decembra 1941.godine;

13) Hrvatsko-bugarski ugovor o kulturnoj saradnji, potpisan u
Sofiji 8.decembra 1941.godine;

14) Hrvatsko-mađarski zapisnik o trgovačkim pregovorima, pot-
pisan u Budimpešti 22.decembra 1941.godine;

15) Hrvatsko-francuski trgovinski sporazum, zaključen u Višiju
16.marta 1942.godine. 

NDH je zaključila i druge bilateralne sporazume, koje je
nepotrebno pominjati na ovom mestu. Možemo videti, po naveden-
im sporazumima i zapisnicima, da je NDH iste zaključivala sa zeml-
jama koje su bile u sastavu Sila osovina, kao i sa zemljama koje su
sarađivale sa nemačkim Trećim rajhom, tj. koje su pristupile Tro-
jnom paktu i učestvovale u ratnim operacijama na teritoriji
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Jugoslavije. Naravno, neke od tih zemalja su bile pod okupacijom,
odnosno, sa režimom koji je postavljen od strane Nemačke.

NDH nije bila subjekt međunarodnog prava u smislu jedne
samostalne i nezavisne države. NDH se nije pozivala da predstavlja
nastavak stare jugoslovenske države, ukoliko to nije izričito navede-
no u ugovoru. Akti i ugovori takve tvorevine, kao što je NDH ne
mogu obavezivati jugoslovensku državu.

- Status međunarodnih ugovora u toku rata

Obzirom da smo naveli da je NDH zaključivala međunarodne
ugovore tokom svog postojanja, a njeno postojanje je vezano za
Drugi svetski rat, veoma je bitno da odredimo kakav status imaju
međunarodni ugovori u toku trajanja rata. Naime, postavlja se pitan-
je, kakva je sudbina međunarodnih ugovora, koje je država zaključi-
la sa drugim državama i međunarodnim organizacijama u slučaju
promene suverena u toj državi ili raspada te države. U praksi i
međunarodnoj doktrini vlada mišljenje da ostaju na snazi ugovori,
koji su vezani za pitanje granica, službenosti, režima u tim oblasti-
ma, odnosno, oni koji su tesno vezani za jednu određenu oblast, ili
se prećutno implicira produženje važnosti pojedinih ugovora, bez
obzira na njihovu specifičnost i prirodu. Sa druge strane, ustalila se
praksa da država sukcesor izričitim sporazumom sa ostalim država-
ma i međunarodnim organizacijama utvrđuje, koji su ugovori na
snazi, a koji nisu24. Znači, opšte je pravilo da se međunarodni ugov-
ori ranije države ne prenose automatski na novu državu, sem u
slučajevima, koji su napred navedeni. Veći problemi nastaju kod
bilateralnih ugovora, nego kod multilateralnih sporazuma uni-
verzalnog karaktera, kod kojih će ostale strane ugovornice prihvati-
ti jednostranu izjavu o prihvatanju ili neprihvatanju, dok kod bilat-
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eralnih, njihovo protezanje na novu državu, zavisiće i od volje druge
ugovorne strane25.

Rat, sam po sebi, ne okončava ugovore. Izbijanjem rata,
okončavaju se samo pojedine kategorije ugovora, a moguće su i sus-
penzije ugovora, zbog interesa celokupne međunarodne zajednice.26

Ugovori, koji su nesaglasni sa nastupelom ratnom situacijom presta-
ju da važe početkom ratnog stanja, a drugi ugovori, početkom rata,
prelaze iz latentnog u aktivno stanje, odnosno, tek onda počinju da
se primenjuju u praksi, iako su i ranije bili na snazi (npr. ugovor o
pravilima vođenja rata). Kod treće vrste ugovora, imamo njihovu
suspenziju između zaraćenih strana, i to samo, za vreme trajanja
sukoba.27 Neki autori smatraju da rat ne gasi, sam po sebi, ugovore,
nego strane ugovornice imaju nameru da se obavežu samo za vreme
mira. Ugovor je zaključen za mirnodopske odnose, i njegovo gašen-
je ne potiče iz rata, kao takvog, nego iz volje ugovarača, osim ako
se dokaže protivna volja, što može da bude izvedeno iz duha i cilja
ugovora. Praksa je orijentisana ka gašenju ugovora u slučaju rata.
Između ugovora i rata ne postoji neki prirodni inkompabilitet, neka
vrsta isključivosti.28 Mislimo da bi ratno stanje trebalo izjednačiti sa
promenjenim okolnostima, u datom slučaju i primeniti neka pravila
klauzule rebus sic stantibus (vezanog za promenjene okolnosti) na
odnose po nastupelom ratnom stanju. To, zbog toga, što je moguće
posle ratnog stanja izvršiti reviziju pojedinih ugovora, ukoliko pos-
toje razlozi u samom ugovoru.29

Posle Prvog svetskog rata, diplomatska praksa je pokazala da su
nove države, proizašle iz teritorijalnih promena kao pobednice rata,
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da bi postale stranama ugovornicama Haških konvencija, bile dužne
da istim ponovo pristupe, mada su one, već bile primenjivane na nji-
hovim teritorijama pre 1919. godine. Estonija, Letonija i Finska
(koje su bile deo carske Rusije) pristupile su Haškim konvencijama,
iako je Rusija bila potpisnik Konvencije od 27. aprila 1909. godine.
Jugoslavija je pristupila 17. juna 1930. godine Konvenciji o građan-
skom sudskom postupku od 1905. godine, mada je ista bila na snazi
pre 1914. godine, skoro na polovini teritorije buduće jugoslovenske
zajednice. Znači, sudska praksa je potvrdila stanovište neautomatske
sukcesije Haških konvencija u odnosu na nove države. 

* * *

Na kraju ovog odeljka, moramo reći da je okupator želeo da dâ
krajnju pravnu formu raspadu Jugoslavije i u tom cilju je zaključen
Sporazum o podeli dobara bivše jugoslovenske države i o nekim
finansijskim pitanjima u vezi sa tim od 22.07.1942. godine u Ber-
linu. Državama sticateljicama, u smislu ovog Sporazuma, smatrale
su se Nemačka, Italija (sa Albanijom i Crnom Gorom (tada nezav-
isnom)), Mađarska, Bugarska, Hrvatska i Srbija (zastupana od
nemačke vlade). Princip, koji je potvrđen prilikom razrešavanja
izvesnih imovinskih pitanja, bio je, da sa određenom teritorijom idu
i sva prava i obaveze vezane za tu teritoriju. U pogledu finansijskih
državnih dugova, udeo država sticateljica bio je sledeći: Nemačka
5%, Italija 8%, Mađarska 8%, Bugarska 8%, Hrvatska 42% i Srbi-
ja 29% (od toga Banat 4%). Kao kriterijumi za raspodelu državnih
dugova uzimani su broj stanovnika i ekonomska snaga područja.

IV) KONTINUITET KRALJEVINE 
JUGOSLAVIJE I FNRJ

Kraljevina Jugoslavija nije prestala da postoji potpisivanjem
kapitulacije 17.aprila 1941.godine, kao što smo, napred, naveli.
Ona je prestala da postoji stvaranjem Federativne Narodne
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Republike Jugoslavije (FNRJ). Odluke Drugog zasedanja
AVNOJ-a 1943. godine su imale ustavni karakter. Tim odlukama
prekinut je unutrašnji kontinuitet sa Kraljevinom Jugoslavijom,
obzirom da te odluke nisu svoju snagu izvodile iz Ustava Kral-
jevine Jugoslavije od 1931. Međutim, nije prekinut međunaro-
dnopravni kontinuitet Jugoslavije kao subjekta međunarodnog
prava. Svi raniji međunarodni ugovori obavezuju i novu
jugoslovensku državu, osim u slučaju, kad su neki od njih prestali
da važe saglasno pravilima međunarodnog prava ili iz drugih
razloga zasnovanih na međunarodnom pravu. U praksi je postu-
pak utvrđivanja važnosti ranijih ugovora i obaveza bio dvojak:

a) putem opšte potvrde (generalne konfirmacije) i
b) putem konkretnog utvrđivanja od strane nadležnih

državnih organa, koji su ugovori na snazi, a koji nisu.
Posle Drugog svetskog rata, Federativna Narodna Republika

Jugoslavija (FNRJ) je zaključila mnoge dvostrane ugovore sa
državama, sa kojima je, ranije, Kraljevina Jugoslavija bila stupila
u određene međunarodne odnose. U nekim slučajevima, u novim
ugovorima, u materiji, koja je na neki način, bila i ranije reg-
ulisana, ne pominje se raniji ugovor, odnosno, niti se izričito kaže
da je važeći, niti se novim ugovorima stavlja van snage. Ovde
ostaje pravilo lex posterior derogat legi priori, kao i pravilo lex
specialis derogat legi generali.

Nova Jugoslavija je, u principu, preuzela sve finansijske
obaveze Kraljevine. Posle regulisanja javnih dugova i zajmova,
posleratna Jugoslavija je pristupila zaključivanju tzv. kompenza-
cionih sporazuma sa pojedinim državama, kojima su, u celini ili
delimično, regulisana uzajamna potraživanja nastala pre
06.04.1941. godine, tj. u toku i posle rata. Određivanje globalne
sume u korist jedne ili druge strane, prebijanjem uzajamnih
potraživanja sa saldom od nule, regulisana su različita potraži-
vanja pojedinaca i javnih ustanova.

245MEĐUNARODNOPRAVNI KONTINUITET NA TERITORIJI JUGOSLAVIJE...



U svim ovim sporazumima država raspolaže, ne samo pravi-
ma državnih ustanova, već i pravima svojih građana. Država to ne
radi po ovlašćenju pojedinaca i za njihov račun, već po svom sop-
stvenom izvornom pravu, da u međunarodnim odnosima vrši
transakciju imovine i imovinskih prava svojih građana, uzimajući
na sebe obavezu da sama obešteti svoje građane i reguliše odnose
nastale takvom promenom. To je već pomenuta ustanova gener-
alne supstitucije. Po ovoj teoriji, država se ne pojavljuje samo kao
branilac i zaštitnik interesa svojih građana, već ona sebi prisvaja
pravo da predstavlja svoje građane nezavisno ili čak, mimo nji-
hove volje. U svoje ime i u ime građana često se daju unapred
izjave o odricanju od svake tužbe ili prigovora, mada se za to ne
traži punomoćje od pojedinca, čiji se interes štiti. Slučajeve gen-
eralne supstitucije imamo i u sporazumima oko nacionalizacije i
drugih mera ograničenja svojine. U mirovnim ugovorima posle
Drugog svetskog rata, u nekim sporazumima u vezi sa regulisan-
jem obaveza izbegličke vlade i dr. 

U mnogim sporazumima nova jugoslovenska država se javlja
i kao poverilac i kao dužnik. Kod nekih slučajeva izvršena su
zajednička prebijanja svih novčanih obaveza do određenog datu-
ma. Nekad se period do 06.04.1941. godine posebno izdvaja, a
nekad su obaveze i potraživanja skupna, kada se uključuje period
pre, za vreme i posle rata. Potraživanja su nastala po različitim
osnovama: a) novčane obaveze; b) u vezi sa robom; c) u vezi sa
pokretnostima; d) hartije od vrednosti; e) nepokretnosti; f) ratna
odšteta; g) potraživanja iz trgovinskih odnosa; h) socijalno osig-
uranje i i) nacionalizacija. Države potpisnice pojedinih sporazu-
ma preuzimaju obavezu da pravna i fizička lica jedne strane
ugovornice, posle potpisivanja sporazuma, neće moći da ističu
nikakva prava i zahteve prema drugoj strani ugovornici, kao i
prema njenim pravnim i fizičkim licima.

Pri zaključenju kompenzacionih sporazuma i njima sličnih,
FNRJ je likvidirala dugovanja i potraživanja, kako svoja, tako i
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svojih državljana. Ona je postala dužnik prema jugoslovenskim
državljanima, koji su imali imovinska prava i interese u inos-
transtvu, a takođe i poverilac u odnosu na jugoslovenske državl-
jane, koji su bili dužnici inostranih pravnih i fizičkih lica. U nekoj
meri će biti obeštećena domaća fizička i pravna lica, a to je stvar
unutrašnjeg prava. Država mora da istupa kao suveren, pa tako
obaveza obeštećenja nije međunarodna obaveza, već više moral-
na. U tim sporazumima je, obično, predviđena klauzula, da će
svaka strana regulisati odnose, koji proizlaze iz sporazuma za
svoja pravna i fizička lica.

Inače, kad govorimo o pravima i obavezama država u odnosu
prema drugim državama i prema međunarodnoj zajednici, onda
moramo reći da, osnovno u obavezama države čine javni dugovi,
zajmovi i koncesije. Zatim, imamo i eventualnu odgovornost za
štetu nastalu u toku rata. Imamo i ustanove zaštite imovine
stranaca posle promene vlada, kao i ustanovu stečenih prava.
Može da se desi, da posle promene vlade u jednoj državi, razne
mere, koje ona preduzima pogađaju interese drugih država i nji-
hovih državljana. Nova vlada mora da definiše, koja će se steče-
na prava poštovati i u kom obimu, a koja ne, zbog eventualne
odštete. Postoje i problemi sa zaštitom stranaca od odluka
domaćih državnih organa. To su ekonomski sporovi, koji su
istovremeno i politički. Postavlja se pitanje uživanja prava
stranaca u domaćoj zemlji, posle promene vlasti i obima tog
prava, tj. da li je taj obim veći, isti ili manji od obima tih istih
prava, koja uživaju domaći državljani. Kod ovih pitanja postoje
jedinstvena pravila koja regulišu ovu materiju i rešavaju te prob-
leme, jer je reč o suverenitetu i subjektivitetu iste države.

Navedeno je samo nekoliko problema, sa kojima se susretala
FNR Jugoslavija posle Drugog svetskog rata, a donošeni su
zakoni, parcijalno, kojima su se na manje ili više uspešan način
rešavala pojedina pitanja. Više smo posvetili pažnju regulisanju
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privatnopravnih odnosa u uslovima promene suvereniteta, jer je
nesumnjivo da je FNRJ nastavila kontinuitet državnosti u ondosu
na Kraljevinu Jugoslaviju. Drugačije regulisanje pojedinih pitan-
ja, koja su navedena, ne dovodi u sumnju nastavak međunarodnog
subjektiviteta FNRJ. 

V) UMESTO ZAKLJUČKA: „MEĐUNARODNOPRAVNI
KONTINUITET“ SR JUGOSLAVIJE I DRŽAVNE

ZAJEDNICE SRBIJA I CRNA GORA

Situacija u Jugoslaviji, koja je izazvana poznatim događajima, tj.
početkom rata i raspadom zemlje na prostorima bivše SFRJ,
nameće nekoliko pitanja. Jedno od osnovnih je pitanje međunaro-
dnopravnog kontinuiteta, iz kojeg možemo izvesti i ostala pitanja.
Teorija tzv. “razdruživanja”, koja je kao pojam, sve do početka rata,
bila odomaćena kod jugoslovenskih naroda, nije poznata u među-
narodnom pravu. S obzirom da su priznate države, koje su se
otcepile i proglasile nezavisnim, pokazalo se da su one u boljem
položaju od SR Jugoslavije, kao države prethodnice. Pitanje njenog
međunarodnopravnog kontinuiteta je predstavljalo veliki problem.
No, kasnije se to pitanje postavilo i kod stvaranja Državne zajednice
Srbija i Crna Gora. 

Ako postavimo pitanje da li je Državna zajednica Srbija i Crna
Gora država sukcesor u odnosu na SFRJ, moramo prethodno
odgovoriti na pitanje da li je SR Jugoslavija bila država sukcesor u
odnosu na prethodnu državu SFRJ. SR Jugoslavija je konstituisana
1992., dok je Državna zajednica Srbija i Crna Gora formirana 2002.
godine na teritoriji SR Jugoslavije. Nepobitna činjenica je da je
Državna zajednica Srbija i Crna Gora naslednica SR Jugoslavije.
Pitanje da li Državna zajednica Srbija i Crna Gora (SR Jugoslavija)
predstavlja državu sukcesora ili ne, u odnosu na SFRJ, bilo je aktuel-
no skoro petnaest godina. Međutim, sve bivše republike SFRJ su u
Beču potpisale Sporazum o pitanjima sukcesije 29.juna 2001.
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godine30, u kome je definisano da sve novostvorene države na tlu
bivše SFRJ predstavljaju države sukcesore, uključujući i SR
Jugoslaviju.31 Sporazum o pitanjima sukcesije, inače, sadrži sedam
aneksa i tri dodatka. Sporazum reguliše raspodelu nepokretne i
pokretne federalne imovine, status imovine van teritorija države
sukcesora bivše SFRJ, finansije, arhivu i dr. Mi nećemo posvećivati
pažnju sadržini Sporazuma o pitanjima sukcesije, već ćemo se osvr-
nuti na činjenicu da je SR Jugoslavija, odnosno Državna zajednica
Srbija i Crna Gora, takođe, država sukcesor u odnosu na bivšu
SFRJ, kao i ostale republike, koje su egzistirale u vreme bivše
države32. No, moramo reći, da su, u ovom pogledu, postojale dve
faze u životu SR Jugoslavije, tj. Srbije i Crne Gore. Naime, nakon
raspada SFRJ i stvaranja SR Jugoslavije, zastupala se teza da je SR
Jugoslavija država prethodnica u odnosu na SFRJ i da postoji kon-
tinuitet sa tom državom. Zastupanje takvog stava obeležilo je prvu
fazu, koja je trajala od 1992. do 2000. godine. Kasnije se taj stav
izmenio, tako da se smatra da je SR Jugoslavija, odnosno Državna
zajednica Srbija i Crna Gora, država sukcesor u odnosu na SFRJ,
kao i sve ostale bivše republike. Takav stav je i potvrđen potpisivan-
jem pomenutog Sporazuma o pitanjima sukcesije33. 

Kada govorimo o SFRJ i njenom raspadu, moramo uzeti u obzir
i mišljenje Badinterove komisije u vezi statusa SR Jugoslavije, kao
i ostalih bivših republika SFRJ. Činjenica je da po izveštaju nave-
dene komisije SR Jugoslavija ima, takođe, status države sukcesora
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30 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o pitanjima sukcesije (Sl.list SCG –
Međunarodni ugovori br.6/2002)

31 Stanivuković M., Živković M., Međunarodno privatno pravo, opšti deo,
Beograd 2004., str. 85 

32 Blum Y.Z., UN Membership of the “New” Yugoslavia: Continuity or
Break, The American Journal of International Law, Vol.86, No.4, Oct. 1992., str.
830

33 Čolović V., Srbija i Crna Gora – država sukcesor SFR Jugoslavije, Strani
pravni život br. 1-2/2005, Beograd 2005., str. 41



u odnosu na SFRJ34. Takvo mišljenje je potvrđeno, sada, u praksi,
imajući u vidu status SR Jugoslavije, tj. Državne zajednice Srbija i
Crna Gora. Postavlja se pitanje, zbog čega je u vreme postojanja SR
Jugoslavije, bilo vladajuće tumačenje da ta država ima položaj
države prethodnice u odnosu na SFRJ. Po jednom shvatanju, koje je
imalo dosta pristalica, polazi se od pretpostavke da jedna država ne
nestaje u celini, već da međunarodnopravni subjektivitet gubi samo
na delu teritorije, koji se otcepljuje. Na tom otcepljenom delu teri-
torije prestaju da se primenjuju ugovori, koje je preuzeo raniji nosi-
lac suvereniteta. SR Jugoslavija je, po navedenom shvatanju, država
prethodnica u odnosu na SFRJ i zbog drugih elemenata državnosti
(koji su preuzeti od bivše SFRJ), isto kao i kod ujedinjenja
Nemačke. Odnos nove Nemačke i SR Nemačke ogleda se u
sledećem: a) Ujedinjena Nemačka je nasledila članstvo u NATO od
SR Nemačke; b) Ona je, takođe, nasledila od nje i članstvo u Evrop-
skoj Uniji; c) Zastava i grb su nasleđene od SR Nemačke; d) Svi
stanovnici imaju državljanstvo SR Nemačke; i e) Monetarni sistem,
bio je sistem SR Nemačke.

U vezi sa navedenim, veoma je važno odrediti, kakav će biti
odnos države prethodnice i države sukcesora, bez obzira da li drža-
va prethodnica i dalje egzistira ili ne. Taj odnos je vezan za vreme,
u kome je država sukcesor bila deo države prethodnice. Odnos
države prethodnice i države sukcesora je veoma složen i tiče se niza
posledica, koje su vezane, ne samo za pitanja same države, već i za
privatnopravna pitanja građana i preduzeća u toj državi. Država
sukcesor, koja stiče teritoriju, tačnije rečeno, koja nastaje na teritori-
ji države prethodnice, stupa u pravne odnose države, kojoj je ta ter-
itorija ranije pripadala. Odnosi sukcesora i prethodnice mogu biti
različiti, ali pogledajmo neke oblike tog odnosa: - na prvom mestu,
nova država – država sukcesor nije vezana obavezama ili ugovorn-
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im odnosima stare države, što znači da ne možemo ni govoriti o
nekom odnosu države prethodnice i države sukcesora; - drugo, ono
što je prihvatljivije, sa stanovišta prakse, to je da bi nova država
imala pravo da odluči, koje će ugovore zadržati i koje obaveze pri-
hvatiti. Država sukcesor bi morala, u takvom slučaju, da dâ izjavu,
da li se smatra obavezanom po svakom međunarodnom ugovoru,
koji je zaključila država prethodnica, u vreme, kada je država sukce-
sor bila njen deo; - sledeći oblik odnos država prethodnice i sukce-
sora, vezuje se za generalnu sukcesiju starog teritorijalnog suverena
od strane novog, ali bi naslednici – sukcesoru trebalo priznati pravo
da može da otkaže ugovore ili da se odrekne obaveza, za koje sma-
tra da ne odgovaraju njenim interesima. Praktično, ovo je, samo,
modifikovan oblik prethodnog.; i - četvrti oblik odnosa države
prethodnice i države sukcesora je modifikacija prethodnog oblika, tj.
davanje roka, nakon kojeg će uslediti naknadni sporazum partnera,
koji će ugovori i koje obaveze, ostati na snazi, a koje ne35. U svakom
slučaju, kada oblast jednog datog pravnog poretka postaje potpuno
ili delimično oblast kontrole drugog pravnog poretka, izvesna prava
i obaveze jedne od država prelaze, u određenim slučajevima, po
opštem međunarodnom pravu na drugu državu. Ako bi prihvatili
suprotno stanovište, moglo bi doći od određenih štetnih posledica
po treće države.36
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36 Đorđević S., Kontinuitet država, Beograd 1967., str.29
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INTERNATIONAL LEGAL CONTINUITY IN THE
TERRITORY OF YUGOSLAVIA IN THE PERIOD

1941-1945 AND AFTER THE WORLD WAR II

The issue of international legal continuity is, in Yugoslavia, raised sev-
eral times during its lifetime. The international legal continuity assumes a
continuation of the same state after the key or crucial events in that coun-
try. This institute is connected with the change of sovereignty in a country,
as well as with notions of identity and the succession of states. The inter-
national legal continuity, as a concept, is similar to the concept of state
identity, while different from the succession. However, we can not talk
about international legal continuity, not to mention the succession. The
paper discusses the international legal continuity of Yugoslavia during
World War II, as well as the continuity of the Federal People Republic of
Yugoslavia in relation to the Kingdom of Yugoslavia. Special attention is
paid to the status of the Independent State of Croatia, which was created
on the territory of the Kingdom of Yugoslavia during the Second World
War. In particular, it defines the status of international agreements in
these conditions. The general rule is that international treaties of the state
that previously existed, does not transfer automatically to the new state.
Also, the paper lists some examples from the other states in the conditions
of the changes of sovereignty. Finally, the author assesses the continuity of
the Federal Republic of Yugoslavia and the State Union of Serbia and
Montenegro in relation to SFRY.

Key words: state, continuity, identity, succession, Yugoslavia, ISC
(Independent State of Croatia), international treaty.
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TRANZICIJA, MLADI I KRIMINALITET

Prihvatajući shvatanje pojama tranzicije kao splet dubokih političkih,
pravnih, ekomomskih i socijalnih promena u okviru društva, sa ciljem njegove
suštinske transformacije, koje mogu da prouzrokuju dramatične promene, u ra-
du polazimo od teze da tranzicijski procesi imaju ne samo pozitivnu već i ne-
gativnu stranu (koja je, između ostalog, izražena i preko kriminaliteta mladih).
U tom smislu u ovom radu pokušali smo da prikažemo (na nivou deskripcije)
vezu između procesa tranzicije (specifičnog za tzv. zemlje u tranziciji) i malo-
letničkog kriminaliteta, čiji su nosioci pretstavnici populacije koja s obzirom
na njenu glavnu karakteristiku- uzrast, tačnije maloletnost, kao i s obzirom na
druge bio-psiho-socijalne karakteristike, pripada tzv. ranljivim grupama. 

U kontekstu predmeta i cilja ovog rada proučavana su sledeća pita-
nja: pojam tranzicije; kratak prikaz stanja u Republici Makedoniji posle
“rapada” SFRJ; tranzicija kao determinanta fenemenologije kriminalite-
ta; uticaj tranzicije na mladu populaciju; i neke fenomenološke karakteri-
stike maloletničkog kriminaliteta u našoj zemlji u periodu tranzicije.

Na kraju predlažemo da malololetnički kriminalitet bude predmet da-
ljih produbljenih istraživanja, koja će utvrditi ne samo fenomenološke ka-
rakteristike ovog tipa kriminaliteta, već i obezbediti dovoljno relavantnih
podataka za odgovor na mnogo složenije pitanje etiologije kriminaliteta
zasnovanog na objektivno utvrđenim uticajem tranzicije.

Ključne reči: tranzicija, zemlje u tranziciji, mladi, maloletnički krimi-
nalitet, Republika Makedonija
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UVODNE NAPOMENE

U uvodnom delu ovoga rada želeli bi da odgovorimo na pitanje
šta se podrazumeva pod pojmom tranzicije pošto je to proces koji,
najkraće rečeno, pretstavlja splet društvenih promena koje utiču na
mlade i kriminalitet čiji su oni izvršioci, a upravo su te relacije pred-
met interesa našeg rada.

U tom smislu prihvatamo shvatanje saglasno kojem se pod poj-
mom tranzicija podrazumeva “prelazak ili transformaciju jednog
društva, odn. njegovog političkog i privrednog sistema u drugi. Od
kraja osamdesetih i početka devedesetih godina dvadesetog veka,
ovaj pojam uglavnom se koristi u značenju prelaženja iz socijalistič-
kog društvenog sistema i planske privrede u kapitalistički sistem i
sistem tržišnog privređivanja, kao i transformacije totalitarnih, jed-
nopartijskih političkih režima u savremeno demokratsko društvo.”1

Za nas je, međutim, bitno sazanje da ovaj proces ima svoju pozitiv-
nu, ali i negativnu stranu. “Dakle, tranzicija je pozitivan društveni,
politički, a pre svega privredni i ekonomski proces koji neumitno sa
sobom nosi i određene negativne društvene pojave, kao što su poli-
tička nestabilnost, nezaposlenost, siromaštvo, korupcija i kriminal,
a posebno organizovani kriminal.” (Banović, Đokić, 2007: 73-74) U
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1 Slično shvatanje pojma tranzicije, sa njenim nešto naglašenijim ekonom-
skim aspektima, možemo da sretnemo i u Wikipediji: Tranzicija iz centralnoplan-
skog socijalističkog gospodarstva na tržišno te transformiranje totalitarističke
nedemokracije u demokraciju, stavljanje socijalističkih poduzeća na ravnopravni
teren sa novim tržišnim konkurentima te na kraju, pokušaj da se uz pomoć znan-
ja i modernizacije premosti vijekovni civilizacijski jaz između razvijenih i nerazvi-
jenih zemalja u relativno kratkom vremenskom roku od jednog do nekoliko desetl-
jeća. ... Neki autori, pak, upotrebljavaju pojam „tranzicijsko društvo“, ali koji ima
istu sadržinu kao i pojam tranzicije. Tako na pr. Ler Sofronić:  Pod “tranzicijskim”
društvima već je sasvim odomaćeno da se misli na zemlje tzv. realnog socijalizma
koje su prošle kroz tzv. pluralističke revolucije i koje prolaze kroz strukturne
ekonomske, socijalne i političke promjene na putu ka nekom tipu društva koje će
se neminovno oblikovati po modelu poznatih zapadnih demokratija. 



našem radu mi ćemo se upravo baviti negativnim implikacijama
tranzicije, fokusirajući se pre svega na kriminalitet povezan sa mla-
dima. 

Svaka država koja prolazi tranziciju, ima svoje specifičnosti po
kojima se taj proces razlikuje od tranzicije u drugim državama, pa
tako i ove negativne društvene pojave, u svakoj od tranzicionih dr-
žava imaju svoje specifične karakteristike. (Banović, Đokić, 2007:
74). To je i razlog što ćemo u ovom radu pokušati da ukažemo na
specifičnostri ovog procesa u Republici Makedoniji. Ali odmah mo-
ramo da konstatujemo, a na osnovu razmatranja iskustava država
koje su prošle ili se još uvek se nalaze u tranziciji, da u manifesto-
vanju negativnih društvenih pojava povezanih sa tranzicijom, izme-
đu njih nalazimo mnogo više sličnosti nego li specifičnosti.

KRATAK PRIKAZ STANJA U REPUBLICI MAKEDONIJI
POSLE “RASPADA” SFRJ

Republika Makedonija je bila jedna od država (republika) u sa-
stavu SFRJ. Neobičajno brz “raspad” ove zajednice koja je egzisti-
rala skoro pola veka (što ukazuje da je ovaj proces, ipak, počeo
mnogo ranije) doveo je i Republiku Makedoniju u situaciju da traži
rešenje za novonastalu situaciju. To je po ugledu na države koje su
već napustile prethodnu zajednicu bilo proglašenje nazavisnosti i su-
verenosti. To je i učinjeno donošenjem Deklaracije o suverenost Re-
publike Makedonije (25 januara 1991 g.)2 koja je potvrđena referen-
dumom (8 spetembra 1991 g.) kada su građani velikom većinom iz-
jasnili za samostalnu državu. Time je počeo novi period u njenom
razvoju. Donešen je novi Ustav u novembru 1991 g.3, čime je stvo-
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2 Декларација за сувереност на Република Македонија, Документи за
Република Македонија, 1990- 2005, Едиција документи за Македонија, книга
III , Скопје, стр. 126.

3 Ustav Republike Makedonije je objavljen u „Služben vesnik na Republika
Makedonija“ br. 52/1991.



rena pravna osnova za uspostavljanje novog političkog, pravnog,
ekonomskog i socijalnog sistema. Ali put za njihovo realno ostvari-
vanje, posebno za uspostavljanje istinske demokratije i tržišnog am-
bijenta je veoma dug i mukotrpan i još uvek traje, kao što traje i pro-
ces tranzicije koji završava tek kada se istinski konsolidiuju novi
ekonomski i politički sistem, odnosno kada se uspostavljaju i počnu
da se poštuju osnovne procedure i pravila. Istovremeno potrebna je
tranzicija/transformacija/ i u samoj svesti građana.

U ekonomskoj sferi otpočeo je proces transformacije društvenih
preduzeća koja su do tada bila u društvenoj svojini. U tim procesi-
ma došlo je do poremaćaja i devijacija, tako da su pojedina predu-
zeća prodata u bescenje, javio se problem nezaposlenosti i siromaš-
tva, a s druge strane javio se novi sloj ljudi koji su profiitirali zbog
nepostojanja konzistentnog modela privatizacije.U tom procesu
došlo je i do kriminalnih radnji i upotrebe drugih nedozvoljenih sred-
stva. Udružili su se političari i biznismeni (budući oligarsi). Izabrana
je takva u suštini nekontrolirana privatizacija, model privatizacije o
kojem govori Ignjatović (2007: 25) „To što su se bivše evropske soci-
jalističke države opredelili za model „divlje privatizacije“ koja je kod
nas prerasla u „otimačku, predatorsku“ sa mnogim elementima krimi-
nalne prvobitne akumulacija kapitala, bio je izbor njihovih politčkih
elita, kojima je takav oblik, očigledno više odgovarao.“

Na ovaj način počeo je proces stvaranja novog sloja u društvu
koji se za kratko vreme enormno obogatio, za razliku od ogromnog
broja stanovništva koji je ostao bez posla ili radio za mizernu nadok-
nadu što je dovelo do njegovog osiromašenja. Kao rezultat ovih pro-
cesa polako je nestajla i tzv. srednja klasa, a poznato je da je upravo
ona u svakom „zdravom“ društvu oslonac njegove stabilnosti i raz-
voja. Samo sa nekoliko podataka želimo da ilustrujemo ovu situaci-
ju u R. Makedoniji- broj nezaposlenih se kreće oko 400000 (stopa
nezaposlenosti se kreće između 30 i 35%), a oko 100000 građana
radi na crno; 75000 porodica su socijalni slučajevi, sa socijalnom
pomoći od 3000- 5000 denara (oko 50-80 evra). U ovom kontekstu
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hteli bi da poentiramo sa podatkom koji sam za sebe mnogo govo-
ri, a iskazan je od jednog od vodećih makedonskih ekonomista, aka-
demika Taki Fitija: R. Makedonija, kao što je to slučaj i sa mnogim
drugim zemljama u tranziciji, posle ... 20 godina tranzicije još uvek
nije dostigla nivo bruto domaćeg proizvoda iz perioda pre započi-
njanja tranzicije.4 (cit. sp. Mitrevska, 2008: 278).

Iz svega ovoga proizlazi da, koliko god to zvuči oporo, u R. Ma-
kedoniji, „Tranzicija se izrodila u retrogradni proces, a u nekim sek-
torima prouzrokovala je pravi haos, a sve to je rezultiralo sa opada-
njem standarda ogromne većine stanovništva- dovela je do uništa-
vanja srednjeg sloja i izdvajanja tankog sloja multimionera i preko
noći promoviranih „novih bogataša“, do materijalnog i duhovnog
osirimašenja i dugoročnog civilizacijskog unazađivanja. (Veljković,
D. 2001, cit. sp. Arnaudovski, 2007: 18-19)

Napominjemo da je proces tranzicije usložnjen i prolongiran i
kao rezultat dešavanja u regionu, embarga sa juga i severa, kosov-
ske krize, masovnog broja izbeglica koji je došao u R. Makedoniju
(oko 400 000), oružani konflikti u susedstvu i regionu, unutrašnji
oružani konflikt porouzrokovan, između ostalog, problemima u me-
đunacionalnim odnosima. Sve je to uticalo na ukupno bezbednosno
stanje, usporen ekonomski razvoj države, nezainteresitranost za in-
vestiranje stanih investitora, ali i na stvaranje „povoljnih“ uslova za
kriminalitet uopšte, organizovanog kriminaliteta posebno, kao i za
druge devijantne pojave. 

Sve ovo se dešavalo u periodu tranzicije u kojima je, slobodni
smo da konstatujemo, mnogo manje onih koji su se od svega toga
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4 Makedonija još uvek nije dostigla nivo industrijske proizvodnje od 1989 g.,
poslednje godine uoči pada komunizma  Odatle reči privatizacija  i tranzicija su
postale najomraženije među građanima. Sa hiljadama koji su ostali bez posla, sa
stopama  nezaposlenosti i siromaštva među najvećim u Evropi, teško da obični
čovek može da proguta upoređenje između jeftinog života na veresiju u bivšoj
jugoslovenskoj zajednici i sadašnjeg krpljenja od prvog do prvog u samostalnoj
državi. („Publika“, 3.9. 2011).



„ofajdili“, ali je zato neuporedivo veći broj onih koji su gubitnici,
među kojima i onih koji su „platili ceh“ prouzrokovan ovim proce-
sima. Odatle verovatno proizlazi i percepcija običnih ljudi da je reč
tranzicija (zajedno sa privatizacijom) postala najomraženije među
građanima.

Na samom kraju ovog pitanja možemo da konstatujemo da se
potvrđuje teza koju smo dali na početku rada, da su ovo procesi ko-
ji su se u manjoj ili većoj meri na isti ili sličan način dešavali u svim
zemljama bivše zajednice (SFRJ), kao i u drugim državama u tran-
ziciji.5

TRANZICIJA KAO DETERMINANTA 
FENOMENOLOGIJE KRIMINALITETA 

U novijoj kriminološkoj literaturi6, tranzicija (zajedno sa globa-
lizacijom) se proučava kao jedan od makrosocijalnih egzogenih fak-
tora kriminaliteta.

U tom smislu se razvija teza o povezanosti društvenih procesa i
pojava sa kriminalitetom u celini, posebno sa nekim njegovim obli-
cima manifestovanja. Na isti način se objašnjavaju i različne feno-
menološke karakteristike kriminaliteta na istom prostoru u različi-
tim vremenskim periodima. Još jedan argument u tom pravcu: pro-
mene fenomenoloških karakteristika kriminaliteta u istom pravcu- u
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5 S obzirom na sličnost istirijskog konteksta različitih postkomunističkih
društva, uticaj tranzicionih promena na svakodnevni život ljudi u njemu, takođe,
ima dosta sličnosti. Ali, taj uticaj ima dosta sličnosti i sa promenama u svakod-
nevnom životu i rodnim odnosima ljudi i u drugim društvima (u drugim vremen-
skim periodima) koja su bila suočena sa sa sličnim društvenim transformacijama
ili krizama (Karstedt, 1993; Matsakis, 1996; Moeller, 1993, cit. pr. Nikolić-Ris-
tanović, 2008: 36).

6 Tako u “Kriminologiji” čije su autorice: Konstantinović-Vilić, Nikolić-Ris-
tanović i Kostić, u poslednja dva izdanja (trećem od 2009 g. i četvrtom od 2010
g.) posvećuje se pažnja ovom pitanju. (2010: 355-357)



odnosu na obim i strukturu, koje su zajedničke karakteristike zema-
lja u tranziciji, u koje spada i naša država, isto tako pretstavljaju do-
kaze povezanosti kriminaliteta sa identičnim ili sličnim društvenim
procesima i pojavama (u kontekstu našeg rada- sa tranzicijom- n.z.).
(Čačeva, 2007: 89) 

Osim Čačeve i neki drugi autori sa bivših YU- prostora su jedin-
stveni u stavu o povezanosti tranzicije sa fenomenologijom krimina-
liteta u celini (obim, dinamika, struktura i sl.), ujedno ukazujući na
tranziciju kao na mogući faktor kriminaliteta, pri čemu sa pravom
predlažu da se njegov uticaj utvrdi i verifikuje sprovođenjem empi-
rijskih istraživanja.

Pored globalizacije, društvena tranzicija krajem osamdesetih i
početkom devedesetih godina 20. veka, predstavlja proces koji je
imao veoma veliki uticaj na fenomenološka obeležja kriminaliteta.
Globalizacija i tranzicija imaju značajan uticaj na promene u obimu
i strukturi kriminaliteta. Pored povećanja obima imovinskog krimi-
naliteta i kriminaliteta nasilja (krađa automobila, krađa iz automobi-
la, razbojništvo, razbojničke krađe, krađa lične imovine, fizičko na-
silje uz upotrebu sile) u većini zemalja u tranziciji, posebno se raz-
vija kompjuterski kriminalitet, kriminalitet korporacija, trgovina lju-
dima, transnacionalni organizovani kriminalitet (međunarodni tero-
rizam, trgovina drogama, trgovina ljudima, oružjem, cigaretama,
umetničkim delima i sl.), seksualno nasilje nad ženama i decom,
prostitucija, nasilje u porodici, maloletnička delinkvencija i nasilje
nad decom, korupcija u javnim službama i prevare potrošača, eks-
panzija seks industrije i pornografije. (Konstantinović-Vilić, Nikolić-
Ristanović, Kostić: 356-357)

Sličnu tezu zastapa Arnaudovski (2009: 321), ukazujući na
činjenicu da promene u društvenoj strukturi u Makedoniji i nesra-
zmerno dugo trajanje faze (procesa) tranzicije u Makedoniji ima-
ju neposredan uticaj na proces zaokruženja fenomenoloških ka-
rakteristika kriminaliteta u proteklom periodu (misli se na period
od sticanja samostalnosti), sa nastojanjem da se identifikuju oni
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faktori koji traže produbljena istraživanja odnosno naučnu, eg-
zaktnu verifikaciju i vrednovanje njihovog značaja za nastajanje
kriminaliteta. 

Što se, pak, tiče kriminaliteta mladih u ovom periodu ukazuje se
na sledeće: Mladi, po pravilu, nisu mogli da učestvuju u kriminali-
tetu koji se dešavao u sferi ekonomskih i političkih odnosa, no oni
su bili obuhvaćeni i na njihovo ponašanje su uticali različiti oblici or-
ganizovanog kriminaliteta povezanih sa trgovinom ljudima, trgovi-
nom oružjem, uključujući sve oblike sive ekonomije, a od klasičnih
oblika povećno učešće krađa i razbojništva, uključujući napade na
banke i menjačnice, povećano učešće u seksualnim deliktima i u sa-
obraćajnim deliktima, uključujući krađu kola i vrednih predmeta iz
kola i sl. (Arnaudovski, 2007: 25)

U tom smislu možemo da konstatujemo da kriminalitet mladih
nije doživeo bitnije promene u kvantitativnom već u kvalitativnom
smislu (što se posebno odnosi na njihovo involviranje u organizova-
ni kriminalitet i veću zastupljenost u kriminalitetu sa elementima na-
silja). To se odnosi i na stanje sa ovim tipom kriminaliteta u Repu-
blici Makedoniju, ali o tome detaljnije u okviru posebnog pitanja.

Na kraju ovog pitanja ukazujemo na saznanje da ukoliko želimo
da na naučno utemljen način u okviru kriminologije utvrdimo uticaj
društvenih promena (u našem slučaju radi se o uticaju tranzicije) na
stanje kriminaliteta u datoj sredini, moramo da se saglasimo da je
reč o kompleksnom pitanju koje nužno nameće „pristup zasnovan
na triangulaciji metoda i teorijskih polazišta“. Takav pristup podra-
zumeva „korišćenje saznanja i metoda drugih nauka- pre svega
pravnih, ekonomskih, sociologije, istorije, psihologije, antropologije
i dr.“ (Ignjatović, 2007: 25)

TRANZICIJA I MLADI

U svim društvima koja se nalaze u tranziciji ukupna populacija
je izložena različitim uticajima koji se dešavaju u društvu, a koja po-
sredno ili neposredno imaju direktan uticaj na pojedinca. Ipak, tim
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uticajima nisu svi podjednako izloženi niti ih podjednako doživlja-
vaju. U svakom društvu, a posebno u onima koja se nalaze u tranzi-
ciji javljaju se određene grupe stanovništva koje su posebno osetlji-
ve na procese koji se svakodnevno dešavaju. Među tim grupama po-
sebno su osetljivi mladi iz više razloga i to zbog uzrasta, stepena
psihičkog i intelektualnog razvoja. Drugačije rečeno postoje speci-
fičnosti kada je u pitanju ova populacija sa biološkog, emotivnog i
kognitivnog aspekta. Ova grupa se nalazi u permanentnom procesu
rasta i razvoja što direktno utiče na oblikovanje njihove ličnosti. Po-
sle završetka tog procesa oni postaju deo društva koji u perspektivi
treba da postane noseći u svim sferama društvenog i privrednog ži-
vota.

Iskustva zemalja u tranziciji su pokazala da ovaj proces počinje
kao proces promena sa ciljem da se unapredi demokratija, da se
obezbedi ekonomski rast i razvoj društva, poboljša standard, izgra-
di civilno društvo, uhvati korak sa razvijenim svetom (pre svega ze-
mlje Evrposke Unije). Ali iskustva nekih tranzicionih zemalja su
isto tako pokazala da se izvorna ideja izvitoperila i da je ovaj proces
u nekim segmentima dobio negativne tokove. To se osetilo u svim
segmentima/sferama društva, a imalo je svoj odraz i na vrednosni
sistem. U takvom opkruženju raste i sazreva mlada populacija.
Zbog njene ranljivosti dolazi do otstupanja od normalnog razvoja
mlade ličnosti što kao krajni rezultat može da dovode do devijant-
nih ponašanja, uključujući i delinkvenciju. „ ... pokazuje se da je
mlada generacija mnogo osetljivija na ovakve promene (misli se na
one povezane sa tranzicijom), zbog toga što one mnogo jače i razor-
no utiču na njen položaj i celokupan aktivitet. (Arnaudovski, 2007:
18-19) 

Navešćemo samo nekoliko često eksploatiranih primera nega-
tivnog uticaja procesa povezanih sa tranzicijom, kada su u pitanju
mladi. Otsustvo roditelja ili njihova opterećenost sa egzistencijalnim
pitanjama direktno ili indirektno utiče na rast i razvoj mladih. Pre-
puštanja mladih da se brinu sami o sebi je još jedan rizik faktor ko-
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ji može da utiče negativno, a pri tome nedostaje organizirani instituci-
onalni sistem u društvu koji bi popunio ovu prazninu. Na taj način oni
ulaze u kategoriju mladih u riziku pri čemu se povećava mogućnost za
devijantna ponašanja. Primeri koji opkružuju mlade govore o tome da
se može brzo i „preko noći“ obagatiti bez velikog rada i napora (za raz-
liku od na pr. njihovih roditelja koji su celog života mukotrpni radili, a
sad su u poziciji da ne mogu da obezbede egzistenciju za sebe i poro-
dicu), da se dobro može živeti zahvaljujući partijskoj pripadnosti ili
drugim oblicima „snalaženja“, lepom i atraktivnom izgledu i sl. i da
društvo toleriše takav način ponašanja. Sve ovo utiče da se kod mladih
menja model prema kome teže i koji služi za uzor, pri čemu se ne bi-
raju sredstva i načini kako da se to postigne. Pri ovome deo mladih se
ne usteže da pribegne i nedozvoljenim radnjama da bi ostvarili svoj cilj
što podrazumeva i vršenje kriminaliteta.

U situaciji kada je društvo u tranziciji, dezorganizirano i kada
postoji raskorak između ideala i stvarnosti, mladi je čovek sve više
otuđen i sa osećajem moralne praznine. I tempo života, nesigurnost
i neizvesnost, kod maloletnika sve više učvršćuje uverenje da potre-
be treba što brže zadovoljiti po svaku cenu, bez odlaganja zadovolj-
stva, a to slabi njegovu odgovornost i u pravnom i u moralnom smi-
slu. Nasuprot tome savremeno makedonsko društvo ne nudi mladoj
ličnosti veću mogućnost za budućnost i razvoj, za pozitivnu identi-
fikaciju i samorealizaciju, pa odatle za veliki broj maloletnička de-
linkvencija postaje „jedinstven“ put za ostvarivanje njihovih ciljeva
i vrednosti. (Čoneva, 2007: 61)

Takvo stanje je proizvod društva koje umesto priželjkivane šan-
se za kreativno i organizovano usmeravanje mladalačke radoznalo-
sti, energije i želje za stvaranjem i potvrđivanjem sopstvenog iden-
titeta, gura mlade na margine društva. Stešnjavaju se putevi koji vo-
de ka njihovoj organiziranoj uključenosti u društveni život, karijeru,
zapošljavanju, samostalnoj egzistenciji i perspektivnom životu, što
je otškrinulo vrata koja vode u svet ka otuđenosti, frustriranosti, ne-
zadovoljstvu, a odatle ka devijantnosti. ...
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Dopunska poteškoća je njihova vrednosna dezorijentacija. U
svakodnevnom sukobu sa surovom realnošću- bezobzirna trka za
materijalnim bogatstvom, lakomost, egoizam, bezakonje, nasilje, or-
ganizovani kriminal, korupcija i dr. nedemokratske pojave, kod mla-
dih se poljuljala humana i etička struktura ličnosti. Ako se pri tome
uzme u obzir i nepovoljni položaj porodice, nezaposlenost, beda, si-
romaštvo i dr. karakteristike vremena i prostora u kojem živimo, ta-
da postaje jasno zašto su nezadovoljstvo i drugi oblici agresivnog
ponašanja kod mladih u stalnom porastu, zašto deluju sa dozom
dezorijentiranosti, zašto deo njih otstupa od etičkih principa u pona-
šanju. (Spaseski, Aslimoski, Bačanović, 2006: 136- 137) 

FENOMENOLOŠKE KARAKTERISTIKE MALOLETNIČKOG
KRIMINALITETA U PERIODU TRANZICIJE 

U REPUBLICI MAKEDONIJI

Period koji smo obuhvatili želeći da prikažemo stanje sa malo-
letničkim kriminalitetom je povezan sa periodom tranzicije koji je
relativno dug (u našem radu obuhvaćen je dvodecenijski period, tač-
nije od 1991- 2010 g.). Pri tome možemo da konstaitatujemo da
tranzicija u R. Makedoniji još uvek traje, pri čemu je neizvesno nje-
no okončanje. S druge strane, ovako dug period je, uslovno rečeno,
povoljna okolnost za analizu kretanja, pa i utvrđivanja tendencija u
razvoju maloletničkog kriminaliteta u našoj zemlji.

U ovom delu rada zadržaćemo se na nekim bitnijim fenomeno-
loškim karaktertistikama maloletničkog kriminaliteta u navedenom
periodu.

Učešće maloletničkog u ukupnom kriminalitetu u R. Make-
doniji- Šta možemo da zaključimo na osnovu raspoloživih podata-
ka u odnosu na prijavljena krivična dela čiji su učinioci maloletni de-
linkventi ili savremnom terminologijom, prihvaćenom i u međuna-
rodnim dokumentima (na pr. u Konvenciji o pravima deteta), „deca
u konfliktu sa zakonom“. Ovaj kriminalitet i kao apsolutna brojka i
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u odnosu na njegovo učešće u ukupnom kriminalitetu svoju kulmi-
naciju doživljava u prvim godinama tranzicije (posebno 1991 i 1992
g.) da bi se održala na nivou učešća izraženog kao dvocifren proce-
nat (tačnije iznad 10%) do 1995 g. U daljem periodu ovaj krimina-
litet ima silaznu putanju koja je najniža u 2005 i 2007 g., a produža-
va i u poslednjoj (2010) godini. 

Tabela br. 1 Kretanje prijavljenih punoletnih i maloletnih učinioca
krivičnih dela u  periodu od 1991- 2010 god.

Dinamika prijavljenih punoletnih i maloletnih učinioca krivičnih dela
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Obim i dinamiku kriminaliteta najbolje je utvrđivati u dužim
vremenskim serijama, jer je samo na taj način moguće ukazati na
neke zakonomernosti u njegovom razvoju, kao i doći do relevant-
nih okolnosti/činjenica koji će omogućiti odgovarajuću strategiju
u suprostavljanju, tačnije sprečavanju i suzbijanju kriminaliteta.
U našem slučaju već smo analizirali učešće maloletničkog u
ukupnom kriminalitetu, pa nam preostaje da upotrebimo i tzv. ba-
zični indeks. Može se primetiti da maloletnički kriminal beleži
svoju kulminaciju u prvim tranzicijskim godinama, tačnije 1992 i
1993 i da do 1995 g., beležići porast u odnosu na 1991 godinu,
koja je uzeta za bazičnu iz razloga što se sa ovom godinom vezu-
je početak tranzicije. U svim ostalim godinama broj prijavljenih
maloletnika je manji u odnosu na bazičnu godinu, pri čemu se in-
deks kreće od 96,4% do najnižeg od 55,5%. Trend opadanja in-
deksa maloletničkog kriminaliteta i njegovog reltaivnog stabilizi-
ranja (na nižem nivou zastupljenosti), počinje od 2001 g. i traje
celu poslednju deceniju.

U odnosu na pol izvršioca prikupljeni podatci potvrđuju po-
znatu tezu da je maloletnički kriminalitet tipično muški ili druga-
čije rečeno učesće izvršioca ženskog pola je malo. Taka u perio-
du od četiri decenije, tačnije od 1965 do 2005 g. ono se kreće od
2,2,% do 7,1%. (Čačeva, 2008: 106). Ovaj trend produžava i u
2006 godini, beležeći i njihovo najmanje učešće od samo 1,42%
za 2006 g.

Uzrast učinioca ovog kriminaliteta zaslužuje pažnju, pogoto-
vo što u određenim periodima tranzicionog razvoja R. Makedoni-
je (1997- 1999), kao izvršioci dominiraju mlađi maloletnici, što je
pomalo neočekivano i neuobičajeno. Svakako da ova pojava ima
svoje objašnjenje, ali najbitnije je da je ona sama po sebi alar-
mantna, posebno zbog aktueliziranja poznate činjenice da što je
mlađa uzrast učinoca krivičnih dela to je veća izvesnost da će ovo
lice produžiti svoju kriminalni karijeru i u kasnijoj uzrasti, odn.
punoletstvu.
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Tabela br. 2 Indeks prijavljenih maloletnih učinioca krivičnih dela u
periodu od 1991 – 2010, pri čemu je 1991 bazična godina

U odnosu na povrat maloletnih lica izvršioca krivičnih dela,
možemo da konstatujemo njegovu neujednačenost u periodu od
1991 do 2006 g. Ali ono što zabrinjava da je on samo u jednoj, tač-
nije 2001 godini ispod 10% (8,1%), pri čemu ne smemo da zabora-
vimo da je upravo to godina oružanog konflikta u R. Makedoniji,
godina u kojoj su policijska snage bile koncentrirane na izvršenje
vojnih dejstava (u sadejstvu sa oružanim snagama) i obezbeđenju
državnih granica što je jedno od mogućih objašnjenja slabije otkri-
vačke funkcije ovog organa koji je inače najeksponiran kada je u pi-
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godina 
Maloletni u inioci 

krivi nih dela 
Indeks 

1991 2211 100 

1992 2668 120.6 

1993 2616 118.3 

1994 2289 103.5 

1995 2314 104.6 

1996 1699 76.8 

1997 1888 85.4 

1998 2132 96.4 

1999 1999 90.4 

2000 1815 82.1 

2001 1446 65.4 

2002 1266 57.2 

2003 1278 57.9 

2004 1488 67.3 

2005 1262 57.1 

2006 1500 67.9 

2007 1229 55.5 

2008 1355 61.3 

2009 1519 68.7 

2010 1244 56.3 



tanju kriminalitet uopšte, a u tom okviru i maloletnički kriminalitet.
Međutim u svim drugim godinama recidivizam kod maloletnika se
kretao od 10,5%, pa do skoro 1/5 (tačnije 19,9% u 1994 g.) od
ukupnog broja osuđenih maloletnih lica. U tom kontekstu zabrinja-
va i visoka zastupljenost tzv. specijalnog povrata, koji je po pravilu
iznad 80%, u nekoliko godina on je iznad 90 %, pa se čak kreće i i
do neverovatnih 94,5% u 1993 g. Napominjemo da smo podatke o
recedivizmu crpeli iz istraživanja sprovedenog od Čačeve i saradni-
ka (Čačeva, 2008: 107-108), želeći da potenciramo da za ovu veo-
ma važnu pojavu ne postoje zvanična statistika?!

Tabela br. 3 Struktura prijavljenih maloletnih lica u periodu 
1991- 2010, prema glavama KZ

267TRANZICIJA, MLADI I KRIMINALITET

godina ukupno 
Krivi na dela 
protiv života i 

tela 

Krivi na dela 
protiv imovine 

Krivi na dela 
protiv 

bebednosti 
saobra aja 

Ostala 
krivi na 

dela 

  %  %  %  %  % 

1991 2211 100.0 119 5.4 1931 87.3 53 2.4 108 4.9 

1992 2668 100.0 88 3.3 2429 91.0 53 1.9 98 3.7 

1993 2616 100.0 110 4.2 2332 89.1 44 1.7 130 4.9 

1994 2289 100.0 87 3.8 2046 89.4 51 2.2 105 4.6 

1995 2314 100.0 132 5.7 2014 87.0 51 2.2 117 5.0 

1996 1699 100.0 132 7.8 1441 84.8 42 2.5 84 4.9 

1997 1888 100.0 131 6.9 1600 84.7 71. 3.8 86 4.5 

1998 2132 100.0 108 5.1 1840 86.3 57 2.6 127 5.9 

1999 1999 100.0 81 4.1 1768 88.4 78 3.9 72 3.6 

2000 1815 100.0 79 4.3 1539 84.8 60 3.3 137 7.5 

2001 1446 100.0 72 4.9 1215 84.1 66 4.6 93 6.4 

2002 1266 100.0 68 5.4 1028 81.2 41 3.2 129 10.2 

2003 1278 100.0 70 5.5 1029 80.5 56 4.4 123 9.6 

2004 1488 100.0 90 6.0 1202 80.8 43 2.9 153 10.3 

2005 1262 100.0 82 6.5 1015 80.4 54 4.3 111 8.8 

2006 1500 100.0 83 5.5 1231 82.1 53 3.5 128 8.5 

2007 1229 100.0 72 5.58 967 78.68 67 5.45 123 10.0 

2008 1355 100.0 84 6.2 1023 75.4 77 5.68 171 12.61 

2009 1519 100.0 103 6.78 1192 78.5 88 5.79 136 8.95 

2010 1244 100.0 107 8.60 937 75.32 88 7.07 112 9.0 

 



Struktura maloletniničkog kriminaliteta govori pre svega o
ograničenom broju krivičnih dela tipičnih za maloletnike. Čak
može da se kaže da samo tri grupe krivičnih dela sa svojom za-
stupljenošću zaslužuju posebnu pažnju i ujedno zabrinjavaju. To
su pre svega krivična dela protiv imovine koja su ubedljivo naj-
frekventnija, zatim krivična dela protiv života i tela, kao i krivič-
na dela protiv bezbednosti u javnom saobraćaju. U ovom kontek-
stu interesantan je i prikaz konkretnih krivičnih dela koja se naj-
ćešće pripisuje maloletnim izvršiocima.

U prilog zabrinutosti je fakt da nasilnički kriminalitet uopšte
beleži porast, iako svakako nije dominatan (v. kretanje krivičnih
dela protiv života i tela od 1995- 1998 g., kao i period od 2004 do
2010 g.) . Posebno zabrinjava poslednja godina kada se i u rela-
tivnom i u aposlutnom iznosu povećava broj krivičnih dela protiv
života i tela i na taj način se produžava i naglašava negativan
trend kad je u pitanju zastupljenost ovih dela. Na taj način potrvr-
đujemo već iznesenu tezu povezanu sa karakteristikama krimina-
liteta mladih u kontekstu tranzicije u R. Makedoniji. 

Pre svega ona se odnosi na „kvalitativnu“ komponentu ma-
loletničkog kriminaliteta koji iako je, kao što smo konstatovali, u
određenoj stagnaciji, dobija na „težini“, odn. ozbiljnosti. Laka
krivična dela, posebno iz oblasti imovinskog kriminala, ustupaju
mesto njegovim težim obicima (teške krađe i razbojništva), što
govori o uključivanju elemenata nasilja od strane maloletnika pri
njihovom izvršenju. Odatle i moguće objašnjenje ovakvih trendo-
va malolentičkog kriminaliteta, povezano sa predmetom ovoga
rada, prema kojem se ekonomske poteškoće i ugroženost većeg
broja građana, karakteristične za period tranzicije, odražavaju na
njihovo kriminalno ponašanje, posobno na povećanje imovinskog
i nasilničkog kriminaliteta. (Čačeva, 2008: 115) Ali interesantno
je još jedno moguće objašnjenje motiva zbog kojih se vrše imo-
vinska krivična dela. Naime, ono se povezuju sa nanošenjem šte-
te- motiv koji je daleko češće izražen nego ranije. Znači da se ze-
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mlje u tranziciji (iako autor izrično spominje Srbiju) sreću sa po-
rastom broja vandalističkih dela, kao i razvijene države Zapada.
(Ignjatović, 2007: 19) Mislim da je ovo prihvatljivo objašnjenje
motiva za imovinska krivična dela koja se u vreme tranzicije ka-
rakterišu sa sve više elemenata nasilja.

Isto tako, naglašeno je sve veće učešče krivičnih dela protiv
bezbednosti u saobraćaju koje iako sa određenim oscilacijama
doživljava tendenciju pogoršavanja, u dužem periodu (v. podaci o
ovim delima od 2000 do 2010 g.). Ovome svakako treba dodati i
sve veći broj nastradalih, među kojima i mladih, kao i situacije i
kojima su oni istovremeno u ulozi izvršioca i žrtve, što još više
potencira i onako složen problem sa ovim delima i traži hitnu in-
tervenciju društva.

Jedna od često spominjanih karakteristika maloletničkog kri-
minaliteta je činjenica da se on često vrši grupno. Važnije je da
se na taj način ukazuje i na stepen organiziranosti malioletnika
pri vršenju krivičnih dela, a time potencira njegova opasnost Me-
đitim interesantno je da o ovoj karaktetistici ne možemo da govo-
rimo sa sigirnosčću, kada je u pitanju Republika Makedonija, iz
jednostavnog razloga, a to je nedostatak zvaničnih podataka o
ovoj pojavi. Naime govoriti o grupnom vršenju krivičnih dela od
strane maloletnika, samo na osnovu podataka o saučesništvu je
nedovoljno. U tom smislu sa pravom se konstatuje da na osnovu
ovih podataka ne možemo da govorimo o stepenu organiziranosti
maloletničkog kriminaliteta. Ovo može da je samo jedan od indi-
katora, kao što su indikatori i druge dve karakteristike: dali si kri-
vična dela izvršena u seriji, tačnije u steku i nisko učešće krivič-
nih dela koja su ostala u pokušaju (poslednje ukazuje na stpen od-
lučnosti izvršioca da izvrši krivično delo, a on je po pravilu veći
kada se delo vrši u grupi). Prema raspoloživim podaticima (dodu-
še nedovoljno ažuriranim), krivična dela u steku su zastupljena sa
14,5%, a u pokušaju sa 5,3%. Kao potvrda siromašnih podataka
u vezi sa ovom veoma bitnom karakteristikom maloletničkog kri-
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minaliteta je i okolnost da nemamo pouzdanih saznanja da li i u
kojoj meri deluju maloletničke grupe, bande i sl., a još manje ko-
ji je stepen njihovog udruživanja i organizovanosti (da li je grupa
organizirana ad hoc, odnosno zbog izvršenja jednog ili nekoliko
krivičnih dela i posle toga nestaje ili ima elelemente organizirano-
sti na duži rok i nezavisno od toga dali je konkretan kriminalni
cilj ostvaren). Ipak prevladava stav da je u našim uslovima karak-
terističan manji stepen organiziranosti i međusebne povezanosti
među članovima grupe. Presipitivanje ovog stava nalaže, prema
nama, pojava huliganizma i vandalizma na sportskim priredbama
i povodom nih, koji su u periodu neposredno pre raspada prethod-
ne države (nagoveštavajući njen kraj), a i u toku tranzicijskog pe-
rioda uzele maha i pretstavljaju jedan od savremenih oblika ma-
loletničkog kriminaliteta (usmeren protiv imovine, fizičkog inte-
griteta, javnog reda i mira i dr. vrednosti i dobra). Glavni njihovi
nosioci su tzv. navijačke grupe („komiti“, „škembari“ , „balisti“ i
dr.) koji svakako nisu organizirani da vrše kriminal ili prekršaje,
no njihovi postupci i ponašanje često esklairaju upravo u tom
pravcu ili drugačije rečeno su van kontrole. Sve ovo ukazuje na
potrebu da se svestrano prouči ova pojava, a pre svega da se pri-
kupe relevantni i empiriski potvrđeni podatci o njihovim fenome-
nološkim karakteristikama i na osnovu toga da se da odgovor o
njihovoj etiologiji, kao i delovanju na planu njihovog preveniranja
i spuzbijanja.

Na kraju, što samo po sebi zabrinjava, je podudaranje dinami-
ke kretanja kriminaliteta punoletnih i maloletnih lica. To govori o
istoj genezi nastajanja obe vrste kriminaliteta. (Čačeva, 115). Ali
možda je upravo ovo prilika da se ukaže na još jednu karakteri-
stiku, a to je da punoletna lica sve više u svoj kriminalni „biznis“
uključuju maloletnike i to ne samo kada je u pitanju klasični kri-
minal već i različni oblici organizovanog kriminala (od šverca/ tr-
govine nedozvoljene robe, pa sve do trgovine ljudima). Mladi, po
pravilu, nisu mogli da učestvuju (odnosi se na period tranzicije-
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n.z.) u kriminalitetu koji se dešavao u sferi ekonomskih i politič-
kih odnosa, no oni su bili obuhvaćeni i na njihovo ponašanje su
uticali različni oblici organizovanog kriminala povezan sa trgovi-
nom ljudima, trgovinom oružjem, uključujući sve oblike sive eko-
nomije, a od klasičnih oblika povećno učešće krađa i razbojniš-
tva, uključujući napade na banke i menjačnice, povećano učešće
u seksualnim deliktima i u saobraćajnim deliktima, uključujući
krađu kola i vrednih predmeta iz kola i sl. (Arnaudovski, 2007:
25) 

Literatura

Arnaudovski Lj. (2009) Fenomenološke karakteristike kriminaliteta u Repu-
blici Makedoniji u periodu tranzicije u: Stanje kriminaliteta u Srbiji i
pravna sredstva regovanja III deo (priredio Đorđe Ignatović), edicija Cri-
men, Pravni fakultet u Beogradu, str. 319- 334.

Арнаудовски, Љ. (2007) Општ теоретски пристап кон новите
сосотојби на малолетничкиот криминалитет во Малолетничкиот
криминалитет во транзицијата во Република Македонија (Чонева, Љ.
и соработници)- студија, Институт за социолошки и политичко
правни истражувања, Скопје, стр. 11- 43.

Banović, B., Đokić. Z. (2007) Ekonomsko-finansijski kriminal u tranziciji u
Srbiji u: Kriminalitet u tranziciji: fenomenologija, prevencija i državna re-
akcija, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, str. 73- 101.

Документи за Република Македонија, 1990- 2005, Едиција документи за
Македонија, книга III , Скопје.

Државен завод за статистика, Соопштение за пријавени, обвинети и
осудени полнолетни и малолетни сторители на кривични дела (2003;
2004; 2005; 2006).

Државен завод за статистика, Статистички преглед- население и
социјална статистика (2007; 2008; 2009; 2010).

Ignjatović, Đ. (2007) Kriminološki aspekti tranzicije u: Kriminalitet u tranzi-
ciji: fenomenologija, prevencija i državna reakcija, Institut za kriminološ-
ka i sociološka istraživanja, str. 11- 26.

271TRANZICIJA, MLADI I KRIMINALITET



Ignjatović, Đ. (2004) Suzbijanje najtežih oblika kriminaliteta u uslovima tran-
zicije i nesigurnosti u: Teški oblici kriminala (priredio: Dobrivoje Radova-
nović), Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Viša Škola unu-
trašnjih poslova, str. 5- 59.

Konstantinović-Vilić, S., Nikolić-Ristanović, V., Kostić, M. (2010) Kriminolo-
gija, četvrto izdanje, IGP „Prometej“, Beograd.

Ler Sofronic, N., Tranzicijska paradigma i civilno društvo www.boell.ba/
Tranzicijska_paradigma_i_civilno_drustvo_NLS.pdf [17.08.2011].

Малолетничка правда- од идеја до практика (ур. Оливер Бачановиќ),
Полициска акaдемија- Скопје, 2008.

Митревска, М. (2008) Република Македонија во глобализацијата:
политички, социо-економски и етнички премиси по независноста у:
Глобализацијата, мирот и безбедноста (гл. ур. Трајан Гоцевски),
Министерство за одбрана на Република Македонија, Филозофски
факултет- Скопје, Институт за одбранбени и мировни студии, стр.
285- 298.

Nikolić-Ristanović, V. (1998), Nasilje nad ženama i društvena tranzicija,
Temida, Viktimološko društvo Srbije i „Prometej“, Beograd, str. 3-4.

Nikolić-Ristanović, V. (2008) Preživeti tranziciju- svakodnevni život i nasilje
u postkomunističkom i postratnom društvu, Službeni glasnik, Beograd.

Публика (недељник), 3.09. 2011

Спасески, Ј., Аслимоски, П., Бачановиќ. О. (2006) Педагошка
социопатологија, Педагошки факултет- Битола, Битола.

Чачева, В. (2007) Карактеристики на малолетничкиот криминалитет
во Република Македонија во Малолетничкиот криминалитет во
транзицијата во Република Македонија (Чонева, Љ. и соработници)-
студија, Институт за социолошки и политичко правни истражувања,
Скопје, стр. 85- 118.

Чонева, Љ. (2007) Проблемите на малолетниците во Република
Македонија во Малолетничкиот криминалитет во транзицијата во
Република Македонија (Чонева, Љ. и соработници)- студија,
Институт за социолошки и политичко правни истражувања, Скопје,
стр. 61- 84.

272 Oliver Bačanović • Nataša Jovanova



* * *

Oliver Bačanović,
Nataša Jovanova

TRANSITION, YOUTH AND CRIME

Accepting the notion of understanding the transition like a combina-
tion of deep political, legal, economical and social change within society,
with purpose for its fundamental transformation, which can cause dramat-
ic changes, in this paper we start from the premise that transition process-
es are not only positive but also have negative side (which among other
things, expressed through juvenile crime). In this sense, in this paper we
have tried to show (description level) the link between the process of tran-
sition (specific for the so-called countries in transition), and juvenile
crime, whose carriers are representatives of the population which, regard-
ing its main characteristic- age, more specificaly minority, and other bio-
psycho-social characteristics, belongs to vulnerable groups.

In the context of the object and purpose of this paper, are examined
this following issues: the concept of transition, a brief overview of the sit-
uation in Macedonia after "decomposition of SFRY", transition as a deter-
minant of phenomenology of crime, the impact of transition on young pop-
ulation, and some phenomenological characteristics of juvenile crime in
our country during the period of transition.

Finally, we suggest juvenile crime to be subject of further deeper
researches that will identify not only the phenomenological characteristics
of this type of crime, but also to provide enough relevant data that will give
answer to the more complex question of the etiology of crime based on
objectively determined influence of transition.

Key words: transition, countries in transition, youth, juvenile crime,
Republic of Macedonia
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STANJE SRPSKE PRIVREDE U POREĐENJU 
SA BIVŠIM REPUBLIKAMA DVADESET GODINA

NAKON RASPADA SFRJ1

Cilj rada je da se korišćenjem odabranih ekonomskih pokazatelja ana-
lizira ekonomski položaj Srbije, odnosno izvrši ocena trenutnog stanja raz-
vijenosti privrede Srbije u poređenju sa privredama bivših jugoslovenskih
republika. Evidentno je da se dve decenije nakon raspada Socijalističke
Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) bivše republike suočavaju sa
prilično nepovoljnim privrednim kretanjima od kojih se posebno ističu ne-
zadovoljavajući nivo ostvarenog bruto domaćeg proizvoda (BDP), visoka
nezaposlenost i spoljnotrgovinski deficit, nedovoljan priliv stranih direkt-
nih investicija (SDI) i rastuća zaduženost. Imajući u vidu da su navedena
privredna kretanja uslovljena različitim nivoima privrednog razvoja svake
pojedinačne republike, drugačijim političkim i ekonomskim okolnostima
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1 Ovaj rad je deo istraživačkih projekata pod šiframa 47009 (Evropske inte-
gracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU) i 179015
(Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: Strateški pravci ekonomskog
razvoja i usklađivanje sa zahtevima EU), finansiranih od strane Ministarstva pro-
svete i nauke Republike Srbije. 



kao i dinamikom i načinom na koji su realizovane sveobuhvatne reforme
privrednog i političkog života u cilju prelaska na tržišni model privređiva-
nja i integracije u Evropsku Uniju (EU), u radu je dat pregled istorijskih
događaja koji su pratili raspad SFRJ i osnovnih karakteristika tranzicije
bivših jugoslovenskih republika. 

Ključne reči: privredna kretanja, SFRJ, tranzicija, bruto domaći pro-
izvod, spoljni dug, strane direktne investicije, nezaposlenost, spoljnotrgo-
vinski deficit, komparativna analiza

Uvod 

U periodu nakon Drugog svetskog rata, međunarodno prizna-
ta kao pravni naslednik Kraljevine Jugoslavije, država Federativ-
na Narodna Republika Jugoslavija Ustavom iz 1963. godine dobi-
ja svoj poslednji naziv Socijalistička Federativna Republika Jugo-
slavija. Nakon skoro pedeset godina postojanja planske privrede,
sa specifičnim sistemom radničkog samoupravljanja i odvijanja
većine privrednih delatnosti pod strogom kontrolom države u ko-
joj je vladao jednopartijski sistem, SFRJ, pod uticajem kapitali-
stičkih država i jačanja autonomnih pokrajni i republika, 90-tih
godina XX veka doživljava svoj krah. U cilju razvoja tržišne eko-
nomije reformom starog sistema i kreiranjem novog poslovnog
ambijenta započinje proces tranzicije u tada već samostalnim dr-
žavama bivše SFRJ. 

Različiti nivoi privrednog razvoja svake pojedinačne republike,
primenjeni modeli i dužina trajanja procesa tranzicije uslovili su
različit nivo privredne aktivnosti i stepen razvijenosti bivših republi-
ka SFRJ. Prelazak bivših republika SFRJ na tržišnu ekonomiju, u ci-
lju postizanja makroekonomske stabilnosti i liberalizacije tržišta,
uslovio je potrebu za brojnim reformama pojedinačnih sektora i si-
stema pod otežavajućim okolnostima nasleđene hiperinflacije, viso-
kog spoljnog duga, gubitka jugoslovenskog tržišta i nedostatka de-
viznih rezervi za potrebe stabilizacije i održavanja nacionalnih valu-
ta. Stepen sprovedenih sveobuhvatnih reformi privrednog i politič-

276 Isidora Beraha • Sonja Đuričin



kog života u velikoj meri zavisi i od involviranosti pojedinačnih re-
publika u ratna zbivanja na prostorima bivše SFRJ. Dužina trajanja
procesa tranzicije direktno utiče na nivo privredne aktivnosti i infla-
torni pritisak zbog čega se inflacija najsporije smanjivala u zemlja-
ma sa najvišim nivoom budžetskog deficita i niskim nivoom pro-
duktivnosti. Lutanje u pronalaženju jasne vizije u razvoju novog si-
stema usporilo je razvoj mehanizma tržišne privrede i odsustvo iz-
gradnje potrebne infrastrukture u pojedinim državama bivše SFRJ. 

Sa ekonomske tačke gledišta ali i kroz politička zbivanja evi-
dentno je da je dvadeset godina nakon raspada SFRJ, Slovenija, kao
članica Evropske Unije (EU) i NATO (North Atlantic Treaty Orga-
nization, Severno-atlantski savez), najviše napredovala. Hrvatska je
takođe napredovala u pregovorima za članstvo u EU i postala člani-
ca NATO. Makedonija i Crna Gora dobile su status kandidata, dok
Srbija još uvek čeka mišljenje Evropske komisije o statusu kandida-
ta, a Bosna i Hercegovina ima samo Sporazum o stabilizaciji i pri-
druživanju. 

I Istorijski pregled događaja

Raspad Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ)
započeo je 25. juna 1991. godine istupanjem Republike Slovenije iz
zajednice čiju nezavisnost je najpre priznala Nemačka, a ubrzo i sve
ostale članice tadašnje Evropske Zajednice (EZ). Ubrzo nakon Slo-
venije, septembra iste godine nezavisnost je proglasila i Republika
Makedonija, dok je januara 1992. godine, uz saglasnost svih dvana-
est članica EZ, nezavisnost stekla i Republika Hrvatska, a zatim,
aprila iste godine, i Bosna i Hercegovina. Usvajanjem Ustava Soci-
jalističke Republike Jugoslavije (SRJ), 27. aprila 1992. godine u Be-
ogradu, obnovljena je federacija Srbije i Crne Gore prvobitno osno-
vana decembra 1918. godine. 

U periodu svog postojanja SRJ je 2000. godine postala članica
Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope, Ujedinjenih Nacija, OEBS-
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a2, EBRD-a3, Međunarodnog monetarnog fonda, a 2001. godine i
članica Banke za međunarodna poravnanja. Crna Gora je vreme-
nom izdvojila svoj monetarni, spoljnotrgovinski, carinski i fiskalni
sistem što je uslovilo potpisivanje Beogradskog sporazuma marta
2002. godine kojim je odnos između dve zemlje preuređen. Izvrše-
na je rekonstrukcija savezne države i revizija saveznog Ustava, a
usvajanjem Ustavne povelje februara 2003. godine formirana je dr-
žavna zajednica pod nazivom Srbija i Crna Gora. Srbija postaje sa-
mostalna država juna 2006. godine proglašenjem nezavisnosti Re-
publike Crne Gore. 

U skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN od juna
1999. godine Kosovo kao južna pokrajna republike Srbije se nalazi
pod civilnom (UMNIK) i vojnom (KFOR) kontrolom zbog čega od
tog perioda, a delom i zbog prenošenja dela nadležnosti od strane
UN na novonastale kosovske institucije, u analizi ekonomskih poka-
zatelja Srbije izostaju podaci na nivou Kosova i Metohije. 

Prvi nagoveštaji raspada bivše SFRJ, čije je društveno – eko-
nomsko uređenje odlikovao tzv. samoupravni socijalizam, osetili su
se još 1974. godine kada je usvojen novi savezni Ustav kojim je da-
ta veća autonomija pokrajinama i republikama. Usvajanje saveznog
Ustava donelo je ekonomsku i političku decentralizaciju, a kao re-
zultat toga i rast spoljnog duga zbog čega početkom osamdesetih
počinje sprovođenje prvih restriktivnih mera Međunarodnog Mone-
tarnog Fonda (MMF-a) čime je politika ravnomernog razvoja dove-
dena u pitanje. Pritisak kapitalističkih država i nemogućnost opstan-
ka planske privrede sa specifičnim sistemom radničkog samoupra-
vljanja, gde se većina privrednih delatnosti odvijala pod strogom
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kontrolom države u kojoj je vladao jednopartijski sistem, kao i jača-
nje autonomnih pokrajni i republika uslovili su raspad SFRJ. 

Naime, uloga kreditora u privrednom razvoju SFRJ šezdesetih
godina prešla je sa osiromašenog seljaka na Svetsku banku čijim
novcem je stvorena teška industrija, mreže puteva, energetika, maši-
nogradnja, odnosno izgradnja i modernizacija sistema za koji je bi-
la karakteristična visoka stopa privrednog rasta. U tom periodu me-
nja se struktura jugoslovenske privrede i u odnosu na poljoprivredu
jača učešće industrije u formiranju društvenog proizvoda zemlje. Iz
prevelikih ambicija lokalnog razvoja zaduživanjem se pojavljuju i
prvi problemi. Naglašavanje ličnog interesa i težnja za izvlačenjem
novca iz savezne kase uslovili su 1974. godine podelu odgovornosti
među republikama po pitanju privrednog razvoja, načina zaduživa-
nja i vraćanja kredita što je nepovratno oslabilo privredu SFRJ.
SFRJ je bila jedinstvena socijalistička zemlja koja je od 1967. godi-
ne imala uspostavljene diplomatske odnose sa Evropskom ekonom-
skom zajednicom što je rezultiralo sporazumom o ekonomskoj i tr-
govinskoj saradnji iz 1980. godine kojim je omogućena liberalizaci-
ja izvoza industrijskih proizvoda i dobijanje povlastica za izvoz po-
ljoprivrednih proizvoda. Međutim, početkom iste godine nakon
smrti Josipa Broza Tita SFRJ se marginalizuje jer gubi vrhovni or-
gan rukovođenja, visoki autoritet što zemlji donosi jačanje naciona-
lizma, destabilizaciju i produbljivanje dužničke krize. Već naredne
godine osetila se kriza jedinstva, počinju masovni protesti na Koso-
vu i Metohiji i jača nacionalna ideologija kao protivnik socijalizma
i jedan od kamena temeljaca u izgradnji postjugoslovenskih država.
Nagli pad životnog standarda od 1982. godine uslovio je brojne pro-
teste i štrajkove radnika, a rast nezadovoljstva i pad privredne aktiv-
nosti dodatno su inicirali potrebu za osamostaljenjem bivših repu-
blika SFRJ. Sprovođenje ozbiljnih ekonomskih reformi svojinskom
transformacijom i privatizacijom društvenog kapitala prema pro-
gramu Ante Markovića u periodu 1989-1990. godine nije naišlo na
potrebnu podršku u već poodmaklom i ojačanom nacionalizmu ko-
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jim je izgubljena svaka nada u pogledu jedinstvenog sprovođenja re-
formi i jačanja sada već bivše države. 

Pad Berlinskog zida 1989. godine označio je i početak promene
spoljne politike Zapada prema zemljama istočne Evrope, početak
demokratskih procesa i najavu raspada SFRJ. Raspad zemlje i gra-
đanski rat doveli su do smanjenja, a zatim i prekida platnog i robnog
prometa između bivših republika SFRJ. Sankcije Saveta bezbedno-
sti, bombardovanje, razorni efekti hiperinflacije, politička izolacija,
deindustrijalizacija, rast sive ekonomije, kriminal i korupcija uticali
su na značajan pad privredne aktivnosti u odnosu na period pre ras-
pada SFRJ. 

II Proces tranzicije u republikama bivše SFRJ

Sve bivše jugoslovenske republike su, po napuštanju jugoslo-
venske federacije odnosno nakon raspada SFRJ koji se odvijao suk-
cesivno, otpočele proces tranzicije sa planskog na tržišni model pri-
vređivanja čiji je konačni cilj ulazak u EU. Različiti nivoi privred-
nog razvoja svake pojedinačne republike, drugačije političke i eko-
nomske okolnosti, kao i dinamika i način na koji su realizovane sve-
obuhvatne reforme privrednog i političkog života imale su za posle-
dicu različit nivo uspešnosti u sprovođenju procesa tranzicije. Poli-
tička događanja koja su pratila disoluciju SFRJ, odnosno involvira-
nost pojedinih republika u ratna zbivanja najpre u Hrvatskoj a zatim
i u BiH, u velikoj meri su determinisala dalja privredna kretanja u
bivšim jugoslovenskim republikama. Danas se sa sigurnošću može
tvrditi da je od svih republika Slovenija najuspešnije i najbrže okon-
čala procese tranzicije i integracije u EU. 

Ekonomska tranzicija podrazumeva prelazak sa planske na tr-
žišnu ekonomiju, odnosno sveobuhvatnu reformu sistema u čijoj
osnovi su ekonomska liberalizacija, uspostavljanje makroekonom-
ske stabilnosti, restrukturiranje, privatizacija privrede i kreiranje in-
tegralnog tržišta i sprovođenje zakonskih i institucionalnih reformi.
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Kao takva, tranzicija je dugotrajan proces a priori praćen padom ni-
voa aktivnosti uz rast inflatornog pritiska. Dodatna otežavajuća
okolnost za republike bivše Jugoslavije je i činjenica da se kod njih
proces tranzicije odvijao u otežanim uslovima, bilo da su u pitanju
problemi nasleđeni of SFRJ, pre svega visoka inflacija i spoljni dug,
građanski ratovi i politička nestabilnost a u slučaju Srbije i ekonom-
ske sankcije Međunarodne zajednice i NATO bombardovanje 1999.
godine. 

Slovenija, koja je od osnivanja SFRJ bila njena najrazvijenija re-
publika, prva je napustila državnu federaciju proglašavanjem neza-
visnosti juna 1992. godine. Izuzev sukoba sa JNA koji su usledili
neposredno nakon proglašavanja njene nezavisnosti i koji su trajali
svega nekoliko dana, Slovenija nije učestvovala u građanskim rato-
vima koji su se na prostorima bivše SFRJ vodili u periodu od 1991.
do 1995. godine, ali je nasledila probleme SFRJ u smislu visoke in-
flacije i spoljnog duga, a napuštanjem federacije nestalo je i orgom-
no jugoslovensko tržište na kojem je Slovenija plasirala svoje proiz-
vode. Nakon proglašenja nezavisnosti Slovenija se istovremeno su-
očila sa tri izazova: izgradnjom sopstvenih državnih institucija, us-
postavljanjem centralne banke, uvođenjem sopstvene valute, spro-
vođenjem procesa tranzicije i prilagođavanjem evropskim standar-
dima kako bi se u najkraćem realnom roku ostvario cilj pridruživa-
nja EU. Postavljanje zdravih temelja nove nezavisne države bilo je
praćeno nastojanjem kreatora ekonomske politike Slovenije da se
prevaziđe problem pripadajućeg dela velikog spoljnog duga SFRJ,
kao preduslova pune integracije Slovenije u međunarodni finansij-
ski sistem i njenog članstva u Svetskoj banci, Međunarodnom mo-
netarnom fondu i Ujedinjenim Nacijama. Osnovu ekonomske neza-
visnosti Slovenije predstavljalo je uvođenje sopstvene valute – tola-
ra koje je bilo praćeno brojnim problemima, pre svega visokom na-
sleđenom inflacijom, nedostatkom deviznih rezervi i nestabilnim
kursem nove valute. Usledila je reforma monetarne politike i ostva-
reni su ciljevi svođenja inflacije na jednocifreni iznos do 1995. go-
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dine, stabilizacije kursa tolara njegovim vezivanjem za stabilnu stra-
nu valutu (nemačku marku), smanjenja kamatnih stopa i povećanja
deviznih rezervi. Kako bi se uspostavila makroekonomska stabil-
nost sprovedene su i reforme fiskalne politike i politike dohodaka
kao i otvaranje ekonomije ka stranim tržištima, odnosno unapređe-
nje konkurentnosti, smanjenje carina i ukidanje kvota, kako bi se na-
domestio nedostatak internog tržišta SFRJ ka kojem je prevashod-
no bio usmeren izvoz slovenačkih proizvoda. Vođenjem restriktiv-
ne fiskalne politike kreirano je fiskalno okruženje stimulativno za
ekonomski razvoj, a restriktivnom politikom dohodaka usklađen je
rast zarada i produktivnosti. Proces tranzicije u Sloveniji bio je pra-
ćen i transformacijom finansijskog sektora i uspostavljanjem tržišta
kapitala, a u okviru procesa restrukturiranja 1992. godine je započe-
ta privatizacija preduzeća po konceptu koji predstavlja mešavinu
podele besplatnih akcija preduzeća, otkupljivanja akcija internih
stejkholdera po diskontnim cenama i komercijalne privatizacije.
Maja 2004. godine Slovenija postaje punopravna članica EU čime
je okončan proces evropskih integracija, ostvaren stabilan privredni
rast i unapređena međunarodna konkurentnost privrede. 

Iste 1991. godine jugoslovensku federaciju je napustila i Make-
donija, koja je nakon proglašenja nezavisnosti krenula putem eko-
nomske tranzicije. Međutim, Makedonija se ubrzo suočila sa broj-
nim poteškoćama vezanim za uspostavljanje monetarne nezavisno-
sti – osnivanje Nacionalne banke i vođenje monetarne politike bez
značajnijeg prethodnog iskustva, uvođenje sopstvene valute, razvi-
janje novih trgovinskih i diplomatskih odnosa i smanjeno domaće tr-
žište nakon napuštanja SFRJ. Izvozne aktivnosti Makedonije bile su
u priličnoj meri otežane i limitirane uvođenjem trgovinskog embar-
ga od strane Grčke, kao i zbog ekonomskog embarga zapadnih ze-
malja nad SR Jugoslavijom usled kojeg je Makedoniji onemoguće-
no korišćenje najbrže i najjeftinije kontinentalne veze do zapadne
Evrope kroz Beograd i Zagreb. Direktne posledice grčkog ekonom-
skog embarga i ratova na prostoru bivše SFRJ, u Srbiji i posebno na
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Kosovu, dovele su do toga da, prema Svetskoj banci, Makedonija
danas spada u red prezaduženih zemalja. Dosta nerazvijenija od
Slovenije, Makedonija je mnogo teže izlazila na kraj sa izazovima
koji su pratili proces ekonomske tranzicije kao što su rastuća neza-
poslenost kao posledica privatizacije državnih i društvenih preduze-
ća, privlačenje stranih investicija, uspostavljanje zakonodavnog i in-
stitucionalnog okvira, suzbijanje inflacije i neformalne ekonomije.
Visoka nasleđena inflacija, budžetski deficit i visok spoljni dug zah-
tevali su reformu monetarne politike. Do 1995. godine sprovođeno
je monetarno obuzdavanje (targetiranje), a zatim održavanje kursa
nacionalne valute – denara u odnosu na nemačku marku. Privatiza-
cija državnih i društvenih preduzeća sprovedena je po individual-
nom modelu, odnosno od slučaja do slučaja i to uglavnom otkupom
akcija od strane zaposlenih ili menadžerskih timova, što je veruje se
prouzrokovalo niz problema oličenih pre svega u seljenju kapitala u
privatne ruke pri čemu je državna kasa ostala prazna. Nakon progla-
šavanja nezavisnosti Makedonija je pristupila postepenoj liberaliza-
ciji spoljne trgovine što je kulminiralo pridruživanjem Svetskoj tr-
govinskoj organizaciji (2003. godine) i CEFTA (2006. godine). Od
2000. godine Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju značajno je
liberalizovan pristup tržištu EU. Jedan od najvećih problema sa ko-
jim se Makedonija suočava još od svog samog početka je visoka ne-
zaposlenost (Makedonija beleži najvišu stopu nezaposlenosti u
Evropi). Napore na rešavanju ovog gorućeg problema dodatno ote-
žava razvijena neformalna ekonomija. Makedonija od 2005. godine
ima status kandidata za članstvo u EU, ali zbog spora sa Grčkom
oko imena države još uvek čeka na početak pregovora. U međuvre-
menu Makedonija se suočava sa teškom ekonomskom situacijom –
visokom stopom nezaposlenosti, spoljnim dugom, niskim životnim
standardom građana, nedovoljnom konkurentnošću privrede te viso-
kim spoljnotrgovinskim deficitom. 

Proces tranzicije u Hrvatskoj, koja nezavisnost stiče 1992. godi-
ne, započet je u teškim uslovima što zbog ratnih dejstava na sopstve-
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noj i teritoriji BiH, što zbog problema koji su nasleđeni od SFRJ, a
ogledaju se u visokoj nezaposlenosti, inflaciji i spoljnom dugu i od-
sustvu tržišta bivše Jugoslavije. U prvim godinama nakon proglaše-
nja nezavisnosti stanje hrvatske privrede karakterisali su opadajući
nivo proizvodnje, ulaganja i plata, kao i brzorastuća inflacija usled
koje je 1993. godine odpočeta primena stabilizacijskog programa,
odnosno mera za suzbijanje inflacije i strukturnih reformi. Mere za
suzbijanje inflacije imale su za cilj ne samo smanjenje već i održa-
vanje inflacije na razumnom nivou, dok je cilj strukturnih reformi
bio uspostavljanje dugoročne makroekonomske stabilnosti kroz re-
forme fiskalnog i monetarnog sistema, ubrzanje privatizacije i re-
strukturiranje javnih preduzeća, reformu bankarskog sektora i raz-
voj finansijskog sektora. Kao preduslov uspešne monetarne politike
i ekonomske stabilnosti, Hrvatska 1991. godine uvodi privremenu
valutu – hrvatski dinar, a nakon uvođenja stabilizacijskog programa
i stalnu valutu – kuna. 1993. godine donet je i Zakon o Narodnoj
banci Hrvatske. Sprovođenjem stabilizacijskog programa ostvareni
su pozitivni rezultati. Hrvatska se inače smatra primerom uspešne
tranzicije, naročito u odnosu na republike bivše Jugoslavije, sa izu-
zetkom Slovenije. Veliki uspeh Hrvatska je ostvarila i u domenu
procesa evropskih integracija. Juna 2011. godine završila je predpri-
stupne pregovore sa Evropskom komisijom i dobila poziv za član-
stvo u EU u prvoj polovini 2013. godine. 

Nakon Slovenije, Makedonije i Hrvatske, Bosna i Hercegovina
(BiH) je 1992. godine donela odluku o proglašenju statusa suvere-
ne i nezavisne države, što je, međutim, rezultiralo građanskim ratom
koji je trajao od aprila 1992. do novembra 1995. godine. Rat je za-
ustavljen Dejtonskim mirovnim sporazumom novembra 1995. go-
dine kada su se stekli uslovi za početak procesa ekonomske tranzi-
cije i evropske integracije BiH. Kao posledica unutrašnjih proble-
ma, političkog nasleđa i političke realnosti proces tranzicije u BiH
je specifičan i odvija se po jedinstvenom modelu. Za razliku od dru-
gih republika bivše Jugoslavije, BiH je bila suočena ne samo sa po-
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teškoćama koje prate tranziciju sa planske na tržišnu ekonomiju, već
i sa posledicama ratnih razaranja. Odvijanje procesa ekonomske
tranzicije dodatno je usložnjeno posleratnim administrativnim ure-
đenjem države, prema kojem je BiH sastavljena od dva zasebna en-
titeta koja u praksi predstavljaju dva odvojena ekonomska sistema.
Nakon završetka rata privreda i infrastruktura BiH je bila gotovo sa-
svim uništena, a direktne štete rata, prema procenama Svetske ban-
ke, iznose između 15 i 20 milijardi dolara. Finansijska pomoć me-
đunarodne zajednice od 5 milijardi dolara uglavnom je upotrebljena
za obnovu infrastrukture, dok su ekonomski pokazatelji i dalje osta-
li na nivou daleko ispod onog iz 1991. godine. U odsustvu značaj-
nijeg priliva SDI izostao je i neophodan zamajac oživljavanju eko-
nomije. Sredstva prikupljena privatizacijom državnih i društvenih
preduzeća država je iskoristila da izmiri svoja dugovanja prema gra-
đanima, bilo da su u pitanju stara devizna štednja, penzije ili vojnič-
ke plate koje nisu isplaćivane za vreme rata. Ostvareni pozitivni re-
zultati u procesu prelaska sa planske na tržišnu ekonomiju ogledaju
se u unapređenju sprovođenja budžetske politike i harmonizaciji po-
reskog sistema (premda poreska evazija i korupcija i dalje predsta-
vljaju ozbiljan problem), reformi finansijskog sektora – osnivanje
Centralne banke, uvođenje nove nacionalne valute, ulazak velikog
broja privatnih banaka na domaće tržište, razvoj mikrokreditnih in-
stitucija. Takođe, sprovedene su reforme u obrazovanju i zdravstvu,
kao i izvesna reforma penzionog sistema. Nedovoljan napredak je
ostvaren u kreiranju stimulativnog okruženja za razvoj privatnog
sektora, privatizaciji velikih preduzeća i unapređenju regulatornog
okruženja. Od početka tranzicionog procesa BiH se suočava sa vi-
sokom nezaposlenošću, niskim životnim standardom građana, ko-
rupcijom i visokim spoljnotrgovinskim deficitom. BiH nije daleko
odmakla ni kada su u pitanju evropske integracije. Potpisivanjem
Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 2008. godine, uspostavljen
je ugovorni odnos između BiH i EU. 
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Crna Gora je jedina republika bivše Jugoslavije koja je proces
tranzicije započela pre sticanja državnog suvereniteta. Još dok je bi-
la u sastavu Savezne Republike Jugoslavije, 1998. godine, prihvati-
la je koncept kreiranja male otvorene ekonomije odnosno ekonom-
skog sistema koji će se zasnivati na osnovnim principima tržišne
ekonomije – privatnoj svojini i zaštiti svojinskih prava, zaštiti ugo-
vora i investitora, otvorenosti, vladavini zakona, nacionalnom tret-
manu stranaca, ekonomskim slobodama, razvoju preduzetništva,
privatnoj inicijativi i inovacijama, liberalizaciji i deregulaciji eko-
nomskih aktivnosti, odnosno smanjenju uticaja države na svim nivo-
ima i makroekonomskoj stabilnosti (Komisija za hartije od vredno-
sti, Crna Gora, 2007. str. 13). Za prvi talas ekonomskih reformi ko-
ji je trajao u periodu 1998-2002. godine karakteristično je uvođenje
nemačke marke kao zvaničnog sredstva plaćanja (2002. godine je
uveden euro) i sprovođenje privatizacije. Uvođenjem najpre nemač-
ke marke, a zatim eura u monetarni sistem Crne Gore inicirana je
obnova poverenja privrede i stanovništva u bankarski sistem, prem-
da je time Centralna banka Crne Gore izgubila emisionu funkciju
novca kao značajnu funkciju u oporavku privrede. Monetarna sta-
bilnost je jedna od ključnih pretpostavki oživljavanja privrede i zna-
čajan pozitivan rezultat sprovedenih reformi. Proces privatizacije je
predstavljao osnovu ekonomskih reformi u Crnoj Gori, a do 1999.
godine ona se odvijala primenom sledećih modela: prodaja kontrol-
nog paketa akcija, prodala idealnog dela preduzeća, aukcijska pro-
daja i tenderska prodaja (Komisija za hartije od vrednosti, Crna Go-
ra, 2007. str. 14). Uzroke nedvoljno uspešne privatizacije treba tra-
žiti u njenoj netransparentnosti, internoj prirodi odnosno usmereno-
sti pre svega na radnike i domaće kupce usled čega je izostalo po-
trebno unapređenje kvaliteta rada preduzeća, neadekvatnom institu-
cionalnom i zakonskom okviru, nedovoljnoj zainteresovanosti stra-
nih investitora zbog sveukupnog političkog i ekonomskog konteksta
u zemlji i nedovoljne zaštite svojinskih prava. U trenutku napuštanja
državne zajednice sa Srbijom i proglašenja nezavisnosti, nakon re-
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ferenduma održanog maja 2006. godine, Crna Gora se već uveliko
suočavala sa klasičnim problemima post-socijalističkog doba, a eko-
nomija je patila od posledica političkih događanja na prostorima
bivše Jugoslavije, sudbine koju je delila sa Srbijom tokom 90-tih go-
dina i negativnih efekata koji prate prelazak sa planske na tržišnu
ekonomiju. Većina nekada državnih preduzeća je poslovala daleko
ispod svojih kapaciteta, a neka su bila i zatvorena, privatizacija nije
okončana, veliki broj radnih mesta je ugašen, institucionalni kapaci-
teti su bili nedovoljno tehnički i administrativno osposobljeni za iza-
zove koji prate političku i ekonomsku transformaciju priverede i
društva. Uspostavljenu makroekonomsku stabilnost u zemlji karak-
terisala je smanjena inflacija, postepen i spor oporovak privredne
aktivnosti, nedovoljna ulaganja i hronična oskudica kapitala, rast
spoljnotrgovinskog deficita i kreditne zaduženosti, nedovoljna raz-
vijenost infrastrukte, nivo poljoprivredne proizvodnje koji ne zado-
voljava ni domaće potrebe i neophodnost daljih reformi u sferi jav-
ne potrošnje, penzionog, zdravstvenog i socijalnog sistema i obra-
zovanja. U pogledu evropskih integracija, Crna Gora je 2010. godi-
ne dobila status kandidata za članstvo u EU, a početak predpristup-
nih pregovora uslovljen je ispunjavanjem političkih uslova definisa-
nih kriterijumima iz Kopenhagena. 

Reforma starog sistema i kreiranje novog poslovnog ambijenta
u cilju razvoja tržišne ekonomije uslovili su početak tranzicije u Sr-
biji formalnim prihvatanjem procesa privatizacije devedesetih godi-
na XX veka. Neobavezna privatizacija koja je uključivala transfor-
maciju društvenog kapitala u vidu poklona zaposlenima nije uklju-
čivala javni i finansijski sektor te je iz tih razloga kao i zbog razli-
čitih političkih uverenja bivših republika, koja su uslovila ratne su-
kobe, izolaciju, pad privredne aktivnosti, hiperinflaciju i nestabil-
nost na ovim prostorima, ideja o liberalizaciji trgovine, finansijskih
tokova i razvoju integralnih tržišta izostala. Ozbiljnija ekonomska
transformacija privrede iz planske u tržišno orijentisanu vezuje se za
period nakon 2000. godine kada su posle dužeg vremena zabeleže-

287STANJE SRPSKE PRIVREDE U POREĐENJU SA BIVŠIM REPUBLIKAMA...



ni dobri ali ne i održivi rezultati kako zbog još uvek nepotpunih i ne-
dovoljno ukorenjenih izmena u makroekonomskoj politici tako i
zbog uticaja efekata svetske ekonomske krize (Đuričin, S. 2011, str.
299). 

Počeci privatizacije u Srbiji ogledaju se kroz akcionarstvo zapo-
slenih čime je smanjeno nezadovoljstvo radnika kod kojih je još
uvek postojala snažno izražena želja za upravljanjem preduzećima.
Dokapitalizacija sa popustima na račun društvenog kapitala i odred-
bom propisane isplate rasta zarada zaposlenih isključivo u akcijama
predstavljala je privatizaciju pri kojoj je izostajala mogućnost re-
strukturiranja preduzeća i za koju je karakteristično odsustvo prili-
va investicija. Tokom reformske 1990. godine 1. 200 preduzeća
prešlo je u status mešovitih (Mijatović, B. 2005, str. 183). S name-
rom da se otklone postojeće slabosti, donošenjem Zakona o uslovi-
ma i postupku pretvaranja društvene svojine u druge oblike svojine4

1991. godine, postupak privatizacije je usporen kako zbog oštrije
propisanih procedura i osnivanja Agencije za privatizaciju, čime je
ograničena mogućnost privatizovanja preduzeća iz određenih sekto-
ra, tako i zbog ratnih sukoba koji su usledili. U periodu hiperinfla-
cije, kao posledice uvođenja sankcija i pada privredne aktivnosti,
1993. godine privatizovan je veliki broj preduzeća čija privatizacija
je donošenjem Zakona o revalorizaciji poništena. Republičk? ?gen-
cij? z? priv?tiz?ciju izvršil? je reviziju pr?v? 680. 000 ?kcion?r?,
t?ko d? je posle rev?loriz?cije udeo ?kcion?rskog k?pit?l? u ukup-
nom k?pit?lu s? 43% sm?njen n? 2, 91% (Đorđević, M. 2009. str.
7). 

Donošenjem novog Zakona o svojinskoj transformaciji5 iz 1997.
godine nastavljeno je podržavanje neobavezne privatizacije. Usvaja-
nje novih mera donelo je zaposlenima u državnom i društvenom
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sektoru kao i osiguranim seljacima pravo na besplatne akcije što ni-
je bitno ubrzalo proces privatizacije. U ovom periodu izvršeno je
svega osamnaest privatizacija i do 2000. godine jedino veliko pred-
uzeće koje je privatizovano, otkupom 49% vlasništva od strane stra-
nih partnera, je Telekom. 

Političke promene 2000. godine prekinule su period izolacije ze-
mlje i ulile velika očekivanja i nadu u bolji život. U cilju privlačenja
stranog kapitala Zakonom o privatizaciji6 iz 2001. godine propisan je
model privatizacije koja se odvija po principu direktne prodaje 70%
kapitala putem tendera za velika i aukcije za mala preduzeća. Težnja za
prilivom svežeg kapitala dodatno je potvrđena smanjenjem vrednosti
kapitala neprivatizovanih preduzeća izmenom Zakona o preduzećima,
donošenjem Uredbe o proceni vrednosti i aukcijskoj privatizaciji i pot-
pisivanjem Protokola o saradnji u finansiranju privatizacije. 

Prema podacima Ministarstva finansija Republike Srbije, Biltena
Javnih finansija u periodu 2002-20097. godine privatizacijom 2. 337
preduzeća ostvaren je prihod u vrednosti od 2. 716, 9 miliona eura i
ugovoreno je 1. 375, 6 miliona eura za investicije i 276, 7 miliona eura
za socijalne programe. U 2010. godini privatizacijom je ostvaren pri-
hod od 19. mil. eura prodajom 40 preduzeća od čega je na tenderima
prodato 2, aukcijom 25 i na tržištu kapitala 13 preduzeća (Bilten jav-
nih finansija, decembar 2010, str. 5), dok je u prvoj polovini 2011. go-
dine ukupan prihod od privatizacije iznosio je 5. 56 mil. eura (Bilten
javnih finansija, juni 2011, str. 5). 

Trenutno niska konkurentnost privrede svedoči o zaostajanju Srbi-
je u procesu tranzicije. Prema kretanju Indeksa globalne konkurentno-
sti (Izveštaj o MSPP, 2009, str. 4), od ukupno 133 zemlje, u 2009. go-
dini Srbija se nalazila na čak devedeset trećem mestu. Pri tom, privati-
zacija je samo jedan od faktora u procesu reformi koji doprinosi pora-
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stu konkurentnosti, dok izgradnja puta održivog razvoja zahteva neiz-
ostavno poboljšanje makroekonomske stabilnosti reformom javnog
sektora, restrukturiranjem preduzeća, harmonizacijom zakonodavstva,
izgradnjom finansijskih tržišta, jačanjem domaće valute i političke sta-
bilnosti a u cilju dobijanja pozitivnog mišljenja EU o statusu kandida-
ta za članstvo. 

III Stanje srpske privrede u poređenju 
sa republikama bivše Jugoslavije 
20 godina nakon raspada SFRJ

Uprkos pozitivnim pomacima koji su ostvareni u periodu od poli-
tičkih promena, odnosno početka tranzicije srpske privrede 2000. go-
dine pa do pojave prvih efekata svetske ekonomske krize 2008. godi-
ne, stanje privrede Srbije je nepovoljno. Polazeći od brojnih indikatora
razvijenosti privrede, srpska privreda uglavnom beleži lošije rezultate
u poređenju sa drugim republikama bivše Jugoslavije, što implicira da
se raspad SFRJ u ekonomskom smislu najnegativnije odrazio upravo
na Srbiju. 

Pod pozitivnim rezultatima procesa reformi u Srbiji podrazumeva-
ju se pre svega uspostavljena makroekonomska stabilnost, zatim
ostvaren realan rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) od 5. 7% (Penev,
S. Marusic, A, 2011, str. 30), kontinuiran rast uvoza i izvoza i smanje-
nje inflacije merene potrošačkim cenama sa 91, 8% na 12, 4% u po-
smatranom periodu (Penev, S. Marusic, A, 2011, str. 33). Međutim, ka-
da se uzme u obzir da se pomenuto povećanje bruto domaćeg proiz-
voda uglavnom duguje privatizaciji, rastu spoljnog duga i manjim de-
lom prilivu stranih direktnih investicija, kao i da je struktura uvoza i iz-
voza izrazito nepovoljna praćena drastičnim uvećanjem spoljnotrgo-
vinskog deficita, padom industrijske proizvodnje, pomeranjem fokusa
sa područja proizvodnje i industrije na sektor usluga i finansija, daljim
zaduživanjem zemlje i učešćem ukupnog spoljnog duga u BDP od 88.
54% u 2008. godini, sasvim slobodno se može tvrditi da je optimizam
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bio isuviše preuranjen. Ako se navedenim tvrdnjama pridodaju uglav-
nom neuspešna privatizacija državnog i društvenog kapitala i izrazito
nepovoljna kretanja realnih zarada i realnih stopa nezaposlenosti, kao
suštinskih pokazatelja stanja ekonomije, perspektive privrede Srbije ni-
malo ne obećavaju. (Beraha, I. 2011, str. 321) 

Sa pojavom prvih efekata svetske ekonomske krize zaustavljena su
pozitivna ekonomska kretanja, a stanje srpske privrede je dodatno po-
goršano. U 2009. godini je zabeležen veći pad zaposlenosti od pada
privredne aktivnosti što je rezultiralo stopom nezaposlenosti od 19. 2%
u 2010. godini. Postepen rast privredne aktivnosti u 2010. godini ne sa-
mo što je bio nedovoljan za dostizanje nivoa proizvodnje iz perioda pre
krize već je praćen i ubrzanim rastom inflacije. Reakcija Narodne ban-
ke Srbije na depresijaciju domaće valute (inflacija je dostigla blizu
6%), kao ozbiljnu pretnju makroekonomskoj stabilnosti, ogledala se u
merama restriktivne monetarne politike odnosno podizanju kamatne
stope na dinare što je, u uslovima većeg rizika ulaganja u Srbiju u od-
nosu na druge zemlje u tranziciji, ograničavajuće delovalo na oporavak
privrede. Uporedo sa restriktivnom monetarnom politikom vodi se ne-
adekvatna fiskalna politika koja za posledicu ima kontinuiran rast jav-
nog duga pod pretnjom ekonomskog ropstva. Ukoliko se i u narednom
periodu nastavi sa zaduživanjem države za infrastrukturne projekte po-
stoji realna opasnost od daljeg značajnijeg rasta javnog duga. 

Osnovni ekonomski indikatori kao što su realni rast BDP i BDP
per capita, spoljni dug, spoljnotrgovinski deficit, nezaposlenost i priliv
stranih direktnih investicija (SDI) nedvosmisleno ukazuju da je tranzi-
cija sa planske na tržišni model privređivanja u većini zemalja bišve Ju-
goslavije bila neuspešna i da se njihove privrede još uvek nalaze na pri-
bližno istom ili čak ispod nivoa koji su imale 1989. godine. Razloge to-
me treba tražiti u posledicama ratova na prostoru bivše SFRJ, prekida-
nju međusobnih ekonomskih odnosa, nestabilnom političkom okruže-
nju, sankcijama i NATO bombardovanju SRJ ali i modelima tranzici-
onih procesa i ekonomskim politikama koje su republike bivše Jugo-
slavije sprovodile. 
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Polazeći od činjenice da je BDP prilično pouzdan pokazatelj dina-
mike privrednog razvoja, a izražen per capita odražava pravu meru
ekonomskog napredovanja jedne zemlje, na osnovu podataka prikaza-
nih i tabelama 1. i 2. sasvim slobodno se može zaključiti da je privred-
ni rast u republikama bivše Jugoslavije u periodu od 2000. godine bio
dosta neuspešan. Izuzev Slovenije, sve druge bivše jugoslovenske re-
publike daleko zaostaju za prosekom zemalja EU. Najveći realni rast
BDP per capita u posmatranom periodu ostvarile su BiH, Makedonija
i Srbija što se imajući u vidu nisku polaznu osnovu nikako ne može
smatrati uspehom. Od Srbije manji BDP per capita ima još samo BiH,
a one obe značajno zaostaju za Hrvatskom i Slovenijom. Srbija, Ma-
kedonija i BiH još uvek nisu dostigle nivo BDP iz 1990. godine i za
njim zaostaju u proseku za 20%, dok je najveći rast u odnosu na po-
menutu godinu ostvarila Slovenija (u proseku oko 60%). 

Tabela 1. BDP per capita u republikama bivše SFRJ u periodu 
2000 - 2010. godina

Izvor: UNECE Statistical Division Database, compiled from national and international
(CIS, EUROSTAT, IMF, OECD) official source
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                                                                                                                                                  u USD 

Država  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

EU-27 21915 23067 23953 24528 25723 26842 29045 30700 31852 31223 31718

Bosna i 

Hercegovina 
.. 4227 4473 4743 5165 5564 6296 6936 7563 7507 .. 

Hrvatska 10907 11666 12571 13421 14450 15332 16814 18670 20223 20037 19494

Crna Gora .. 5740 6225 6528 7017 7864 9853 12232 13685 12889 .. 

Srbija .. 5956 6486 6805 7596 8517 9444 10097 11406 11057 .. 

Slovenija 17528 18445 19759 20523 22284 23472 25438 27169 29022 27461 27543

Makedonija  5884 5782 6043 6440 7027 7877 8783 9494 10864 11164 11169



Srbija je u periodu nakon političkih promena, a do pojave svet-
ske ekonomske krize ostvarivala relativno visoke godišnje stope ra-
sta BDP što se ponovo duguje niskoj polaznoj ekonomskoj osnovi.
Raspoloživi podaci ukazuju na blagi oporavak srpske privrede u
2010. godini što je međutim nedovoljno da bi se dostigao nivo iz pe-
rioda pre krize. Slovenija u posmatranom periodu ostvaruje najveći
BDP ali se njen privredni rast odvija sporije u odnosu na prosek re-
publika bivše Jugoslavije. 

Tabela 2. Realni rast BDP u republikama bivše SFRJ

Izvor: International Monetary Fund, World Economic Outlook, April 20011

Ukupan spoljni dug SFRJ u trenutku raspada iznosio je oko 16
milijardi dolara, odnosno 11. 5 milijardi eura, zbog čega se ona svr-
stavala u red visoko zaduženih zemalja. Prema podacima Ministar-
stva finansija Hrvatske taj dug je na republike bivše Jugoslavije ras-
poređen na sledeći način: 36. 5% je nasledila SR Jugoslavija, 28. 5%
je pripalo Hrvatskoj, 16. 4% Sloveniji, 13. 2% BiH i 5. 4% Make-
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                                                                                                                      godišnja promena u % 

Država           Projekcija  

 

Prosek  

1993-

2002 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2016

Bosna i 

Hercegovina 
.. 3.5 6.3 4.0 6.1 6.1 5.7 -3.1 0.8 2.2 4.0 5.0 

Hrvatska 2.9 5.0 4.2 4.2 4.7 5.5 2.4 -5.8 -1.4 1.3 1.8 3.0 

Crna Gora .. 2.5 4.4 4.2 8.6 10.7 6.9 -5.7 1.1 2.0 3.5 3.8 

Srbija .. 2.4 8.3 5.6 5.2 6.9 5.5 -3.1 1.8 3.0 5.0 5.0 

Slovenija 4.1 2.8 4.3 4.5 5.9 6.9 3.7 -8.1 1.2 2.0 2.4 1.9 

Makedonija  .. 2.8 4.6 4.4 5.0 6.1 5.0 -0.9 0.7 3.0 3.7 4.0 



doniji. Nasleđeni javni dug bivše jugoslovenske republike percipira-
le su kao veliki teret na putu njihove tranzicije i privrednog rasta, ali
podaci ukazuju da su one u godinama koje su usledile nastavile
trend daljeg zaduživanja. Skoro 20 godina nakon raspada SFRJ sve
bivše jugoslovenske republike suočavaju se sa problemom zaduže-
nosti, odnosno visokog spoljnog duga koji je u 2009. godini u pro-
seku premašivao 80% BDP, a u apsolutnom iznosu dostigao 133 mi-
lijardi eura. U 2009. godini i u ukupnom iznosu i u odnosu na BDP
najviše je porastao slovenački spoljni dug dostigavši tako svoju re-
kordnu vrednost. Spoljni dug Srbije već je zabrinjavajuć iz razloga
što je premašio 70% BDP, i posebno imajući u vidu tendencije nje-
govog daljeg rasta. 

Tabela 3. Spoljni dug /BDP 

Izvor: EBRD, Economic Macro data, preuzeto: http://www. ebrd. com/downloads/re-
search/economics/macrodata/sei. xls

Imajući u vidu da je unapređenje izvoza jedan od osnovnih pred-
uslova održivog privrednog rasta i da je rast izvoza u direktnoj po-
zitivnoj korelaciji sa BDP, liberalizacija trgovine je predstavljala je-
dan od ključnih stubova tranzicije bivših jugoslovenskih republika.
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                                                                                                                                            u  % 

Država  1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Bosna i 

Hercegovina 
.. 52.1 51.1 57.9 53.5 51.3 45.5 44.0 42.5 37.9 46.6 

Hrvatska .. 53.0 53.3 53.9 66.3 70.0 72.1 74.9 77.6 85.1 98.3 

Crna Gora .. .. .. 65.7 27.1 23.6 22.8 34.8 75.8 95.6 96.9 

Srbija .. 154.7 97.6 74.1 68.8 59.8 61.6 66.1 64.9 65.5 73.6 

Slovenija 186.9 51.4 50.0 55.6 52.7 56.7 71.3 77.5 100.6 105.2 113.4 

Makedonija  .. 41.5 43.9 43.6 39.7 52.4 51.1 51.5 52.5 49.1 58.8 



Uprkos pozitivnim rezultatima koje su u domenu trgovinske libera-
lizacije ostvarile sve bivše jugoslovenske republike one i dalje uvo-
ze više proizvoda i usluga nego što izvoze. Spoljnotrgovinski defi-
cit je problem svih zemalja u regionu. Na osnovu Trade Competiti-
veness Map8 za 2009. godinu, Srbija je zabeležila izrazito visok de-
ficit robne razmene (7. 7 milijardi USD) a od nje je bila lošija samo
Hrvatska (10. 71 milijardi USD). Spoljnotrgovinski deficit BiH iste
godine je iznosio 4. 41 milijarde USD a Makedonije 2. 35 milijarde
USD dok je deficit robne razmene Slovenije, trenutno jedine člani-
ce EU, najmanji (1. 43 milijarde USD). Razloge nepovoljnijeg polo-
žaja Srbije treba tražiti u ekonomskoj izolaciji usled koje su izgu-
bljena sva inostrana tržišta, potpunoj deindustrijalizaciji i neade-
kvatno sprovedenoj privatizaciji zbog kojih su zatvorene fabrike i
uništene industrije koje su nekada bile glavni izvoznici, nedovolj-
nom prilivu SDI i nekonkurentnosti domaćih proizvoda i usluga. 

U Srbiji je u periodu od 2000. do 2009. godine odnos izvoza i
BDP, kao značajnog pokazatelja otvorenosti privrede, konstantno
rastao što ukazuje na njenu povećanu uključenost u međunarodnu
razmenu. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Repu-
blike Srbije, Narodne banke Srbije i Privredne komore koeficijent
odnosa izvoza i BDP u 2000. godini je iznosio 6. 6% a u 2009. go-
dini 19. 7% što je pozitivan ali ne i dovoljan pomak. Visok spoljno-
trgovinski deficit se pored nezaposlenosti smatra jednim od gorućih
problema privrede Srbije, a njegovo rešavanje neće biti moguće bez
podsticanja konkurentnosti i kvaliteta domaćih proizvoda i usluga,
razvoja efikasnosti i inovativnosti i unapređenja poslovanja doma-
ćih preduzeća i njihovog nastupa na inostranim tržištima i jačanja
institucionalne podrške unapređenju izvoznih aktivnosti domaćih
preduzeća. 
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Tranzicija zemalja bivših republika SFRJ imala je za cilj da
iznedri vlasničko upravljanje i rastom produktivnosti stvori pred-
uzetnički duh poslovanja. Praćenjem kretanja stanja na tržištu
radne snage pružen je uvid u stepen strukturnih promena i dubi-
nu sprovedenih ekonomskih reformi. Tako je u Srbiji proces re-
strukturiranja i tranzicije doneo ukidanje i smanjenje velikog bro-
ja radnih mesta u javnom sektoru dok se otvaranje novih radnih
mesta u privatnom sektoru, u ovoj fazi tranzicije, još uvek ne od-
vija zadovoljavajućim tempom (Đuričin, S. 2011, str. 299). 

Proces tranzicije u Srbiji do 2000. godine ima za posledicu
procvat sive ekonomije s obzirom na veliki pad vrednosti zarada
i odsustvo prilagođavanja državnih i društvenih preduzeća uslovi-
ma tržišta rada. Za period do 2000. godine karakteristično je za-
konom zabranjeno otpuštanje radnika (Krstić, G, Stojanović, B.
2001. str. 18) zbog čega su već neprofitabilna preduzeća dodatno
oslabljena realizacijom smanjene poslovne aktivnosti sa viškom
radne snage. U celokupnom periodu bila je izražena neusklađe-
nost između veoma visoke tražnje za radom i niske ponude rada.
Niska ponuda rada posledica je velikog pada ekonomske aktivno-
sti, dok se visoka tražnja za radom javila kao rezultat rasta neza-
poslenosti i velikog broja raseljenih lica naročito u poslednjim
godinama posmatranog perioda. 

Nakon 2000. godine nastavlja se velika tražnja za radom i ma-
la ponuda rada sa ipak povećanim procentom zasnivanja radnog
odnosa u odnosu na period 90-tih. Porast privatizovanih preduze-
ća u periodu od 2000. godine uslovio je promenu vlasničke struk-
ture srpske privrede ali ne i izgradnju stabilnog privrednog okru-
ženja. Veliki broj zaposlenih, u privatizovanim preduzećima sa
kojima je Agencija za privatizaciju u postupku kontrole raskinu-
la ugovore, ostao je bez posla o čemu svedoči i rast stope nezapo-
slenosti sa 12. 1% u 2000. na 20, 9% u 2006. godini kada je za-
beležen njen najviši iznos. 
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Tabela 4. Stopa nezaposlenosti 

Izvor: UNECE Statistical Division Database, compiled from national and international
(CIS, EUROSTAT, IMF, OECD) official source

Trend pada stope nezaposlenosti nakon 2006. godine ne može se
oceniti kao pozitivan iz razloga što je u istom periodu došlo do rasta
broja neaktivnih lica te se pozitivna kretanja na tržištu rada ne mogu
pripisati samo realnom rastu BDP-a u periodu 2007-2008. godine. 

Stopa nezaposlenosti u Srbiji beleži rast u 2010. godine i vred-
nost koja je približno 2. 6 puta viša nego u Sloveniji. U odnosu na
Srbiju nižu stopu nezaposlenosti u iznosu od 11. 8% beleži i Hrvat-
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9 Prema podacima Zavoda za statistiku Crne Gore, Anketa o radnoj snazi, Sa-
opštenje br. 56, Podgorica 2010

10 Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srbije, Anke-
ta o radnoj snazi, april 2011. godine, podaci za mesec oktobar 2010. godine

11 Prema podacima Državnog zavoda za statistiku Republike Makedonije,
Statistički godišnjak, Održivi razvoj, Skoplje, 2011

                                                                                                                      godišnja promena u % 

Država           Projekcija  

 

Prosek  

1993-

2002 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2016

Bosna i 

Hercegovina 
.. 3.5 6.3 4.0 6.1 6.1 5.7 -3.1 0.8 2.2 4.0 5.0 

Hrvatska 2.9 5.0 4.2 4.2 4.7 5.5 2.4 -5.8 -1.4 1.3 1.8 3.0 

Crna Gora .. 2.5 4.4 4.2 8.6 10.7 6.9 -5.7 1.1 2.0 3.5 3.8 

Srbija .. 2.4 8.3 5.6 5.2 6.9 5.5 -3.1 1.8 3.0 5.0 5.0 

Slovenija 4.1 2.8 4.3 4.5 5.9 6.9 3.7 -8.1 1.2 2.0 2.4 1.9 

Makedonija  .. 2.8 4.6 4.4 5.0 6.1 5.0 -0.9 0.7 3.0 3.7 4.0 



ska. Srbija ima nešto nižu stopu nezaposlenosti od Crne Gore (19.
7) i daleko nižu u odnosu na Makedoniju (26. 7) i Bosnu i Hercego-
vinu (27. 2). U celokupnom posmatranom periodu stopa nezaposle-
nosti u Srbiji je viša od stope nezaposlenosti u Sloveniji i Hrvatskoj,
a niža u odnosu na kretanja u Crnoj Gori, Makedoniji i Bosni i Her-
cegovini. Kretanje nezaposlenosti u Makedoniji i Bosni i Hercego-
vini daleko je više u odnosu na sve bivše republike SFRJ. 

Visina priliva SDI u velikoj meri određuje prilike na tržištu rada
i kapitala. U cilju osnivanja novih radnih mesta i smanjenja stope
nezaposlenosti akcenat zemalja u tranziciji treba da bude na privla-
čenju SDI rešavanjem postojećih barijera u vidu nedovoljno razvi-
jene infrastrukture, administrativnih barijera, korupcije, političkog
rizika, loše likvidnosti i profitabilnosti, limitirane domaće potrošnje,
odliva stručnih kadrova i sl. 

Tabela 5. Neto strane direktne investicije

Izvor: EBRD, Economic Macro data, preuzeto: http://www. ebrd. com/downloads/re-
search/economics/macrodata/sei. xls

Izrazito visok nivo investicija u Srbiji u vrednosti od 4, 264. 0 mi-
liona dolara u 2006. godini posledica je ulaganja Telenora nakon čega
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                                                                                                                                                  u mil.USD 

Država  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Bosna i 

Hercegovina 
146.4 119.0 266.0 381.8 708.3 607.8 718.4 2,040.2 1,043.8 255.6 261.5

Hrvatska 1,104.8 1,397.8 552.5 1,927.3 732.3 1,551.0 3,193.7 4,735.8 4,653.1 1,600.0 390.4

Crna Gora .. 10.0 84.0 44.0 63.3 481.9 585.3 717.4 806.4 1,264.4 407.9

Srbija 50.0 165.0 475.0 1,365.0 966.0 1,550.0 4,264.0 2,523.2 2,716.9 1,864.8 1,364.1

Slovenija 70.6 225.6 1,508.0 -174.1 281.1 -67.0 -215.2 -273.4 513.6 -742.5 -200.0

Makedonija  215.7 446.3 105.5 117.5 321.9 94.2 424.0 700.2 600.5 234.8 240.7



je zabeležen njihov konstantan pad. U periodu 2009-2010. godine u
odnosu na sve bivše republike SFRJ, Srbija sa 1, 864. 8, odnosno 1,
364. 1 miliona dolara beleži najviši nivo priliva SDI. Posmatrano po ze-
mljama, u poslednjih jedanaest godina najviši iznos SDI Srbije dolazi
iz Austrije, Grčke, Holandije, Norveške i Nemačke (NBS, Neto SDI po
zemljama, 2010). 

U periodu do 2009. godine, viši priliv SDI u odnosu na bivše repu-
blike SFRJ beleži Hrvatska. Najviši iznos priliva stranog kapitala, u
najvećoj meri iz Evropske Unije, zabeležen je u periodu 2007-2008.
godine i u najvećem broju slučajeva usmeren je na uslužni sektor. 

Najviši iznos SDI u Crnoj Gori u vrednosti od 1, 264. 4 miliona do-
lara zabeležen je u 2009. godini kao posledica privatizacije Elektropri-
vrede Crne Gore. Već naredne godine SDI u Crnoj Gori su se snizile
na svega 407. 9 miliona dolara što je svega 32% vrednosti ostvarenih
investicija iz prethodne godine. 

Slovenija je u vrednosti od 1, 508. 0 miliona dolara najviši iznos
SDI ostvarila u 2002. godini što je posledica kupovine dela imovine
Nove ljubljanske banke, Koparske banke, osiguravajućeg zavoda
KBC, kompanije Lek i sl. Najveći strani investitori u Sloveniji su
Austrija, Švajcarska, Nemačka, Francuska, Italija i Belgija, dok je naj-
veći deo slovenačkih investicija zabeležen u bivšim republikama SFRJ
i to pretežno u prerađivačkoj industriji i sektorima trgovine i usluga. 

U periodu 2000 - 2010. godine najviši iznos SDI u vrednosti od
21, 838. 70 miliona dolara zabeležen je u Hrvatskoj, na drugom mestu
sa 17, 304. 00 miliona dolara nalazi se Srbija dok je za ostale bivše re-
publike, izuzimajući Sloveniju koja beleži značajan iznos ulaganja u
inostranstvo, karakterističan dosta niži priliv stranog kapitala. 

Zaključak

Dve decenije nakon raspada SFRJ privrede svih bivših članica
jugoslovenske federacije suočavaju se sa prilično nepovoljnim ten-
dencijama. Najveći problemi privreda već godinama unazad su nivo
ostvarenog BDP, visoka nezaposlenost i spoljnotrgovinski deficit,
nedovoljan priliv stranih investicija i rastuća zaduženost. Prelazak sa
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planskog na tržišni model privređivanja koji se odvijao u uslovima
političke nestabilnosti, gubitka tržišta, zaduženosti, visoke inflacije
i ratnih zbivanja doprineo je neuspehu tranzicija većine nekadašnjih
jugoslovenskih republika. Izuzev Slovenije, nijedna bivša jugoslo-
venska republika još uvek nije okončala proces evropskih integraci-
ja i one se po brojnim pokazateljima još uvek nalaze daleko ispod
proseka EU. Zaostajanje Srbije, BiH, Crne Gore i Makedonije u od-
nosu na zemlje EU u pogledu BDP, kao jednog od osnovnih poka-
zatelja uspešnosti privrede, je zabrinjavajuće. Srbija i BiH još jedi-
ne nisu dostigle nivo BDP iz 1990. godine i za njim zaostaju u pro-
seku za oko 20%. 

Analizom odabranih ekonomskih pokazatelja može se zaključi-
ti da je stanje u privredi Srbije lošije u odnosu na ostale republike
bivše Jugoslavije, odnosno da ona zaostaje za Slovenijom i Hrvat-
skom a da se u proseku nalazi na približno istom nivou razvijenosti
kao Makedonija, Crna Gora i BiH koje su u nekadašnoj jugosloven-
skoj federaciji od nje bile mnogo manje razvijene. Ekonomska izo-
lacija, ratovi i NATO bombardovanje uticali su da proces tranzicije
u Srbiji počne sa 10 godina dugim zakašnjenjem u odnosu na dru-
ge republike bivše Jugoslavije. Nakon političkih promena 2000. go-
dine verovalo se u brzi oporavak privrede i uspešnost reformi ali
umesto ekonomskog rasta dogodila se neuspešna privatizacija, dalji
rast spoljnog duga, nedovoljan priliv SDI, nepovoljna struktura uvo-
za i izvoza i povećanje spoljnotrgovinskog deficita, izrazito nepo-
voljna kretanja realnih zarada i realnih stopa nezaposlenosti i drasti-
čan pad industrijske proizvodnje. Efekti svetske finansijske krize
dodatno su produbili nepovoljna kretanja u privredi Srbije. U ta-
kvim uslovima perspektive privrede Srbije nimalo nisu optimistič-
ne. Oporavak i rast srpske privrede neće biti moguć bez odlučnog
pristupanja rešavanju problema niskog nivoa privredne aktivnosti i
izrazito negativnih trendova na tržištu rada, unapređenja konkurent-
nosti domaćih proizvoda i usluga na međunarodnim tržištima, sma-
njenja budžetskog deficita i zaustavljanja tendencije daljeg zaduži-
vanja kao i kreiranja povoljnijeg okruženja za priliv SDI. 
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ECONOMIC POSITION OF SERBIA 
IN COMPARISON TO THE ECONOMIES OF OTHER

FORMER REPUBLICS TWO DECADES AFTER 
THE COLLAPSE OF SFRY

The main objective of the paper is to analyze the economic position of
Serbia i. e. to evaluate the current level of development of the Serbian eco-
nomy in comparison to the economies of the former Yugoslav republics. It
is evident that two decades after the collapse of the Socialist Federal Re-
public of Yugoslavia (SFRY) former republics are facing rather inconveni-
ent economic trends, of which the most important are unsatisfactory level
of actual Gross domestic product (GDP), high unemployment and foreign
trade deficits, insufficient foreign direct investments (FDI) and growing in-
debtedness. Bearing in mind that the above economic trends are caused by
different levels of economic development of the individual republics, diffe-
rent political and economic circumstances as well as the dynamics and the
way they implemented a comprehensive reform of economic and political
life in order to shift from a centrally planned to a market based economy
and integrate into the European Union (EU), paper reviews the historical
events that followed the disintegration of SFRY and the basic characteri-
stics of the transition of former Yugoslav republics. 

Key words: economic trends, SFRY, transition, gross domestic pro-
duct, external debt, foreign direct investments, unemployment, foreign tra-
de deficit, comparative analysis





Dejan Šuput
Institut za uporedno pravo

SISTEM SPORTA U DRŽAVAMA BIVŠE SFRJ 

U ovom članku autor prikazuje stanje sportskih sistema država nasta-
lih raspadom SFRJ i objašnjava posledice koje su nestanak te federalne
države, stvaranje ,,malih’’nacionalnih država i građanski rat imali na raz-
voj sporta i postizanje sportskih rezultata u proteklih dvadeset godina na
prostorima nekadašnje SFRJ. Osim toga, u radu su navedene brojne činje-
nice i stavovi koji treba da opovrgnu teze koje su poslednjih godina sve pri-
sutnije u medijima i stručnim raspravama, a koje se svode na tvrdnje da je
,,od fudbala sve i krenulo’’ i da je ,,sportsko rivalstvo fudbalskih i košar-
kaških klubova u SFRJ’’ predstavljalo okidač za surove ratne sukobe. Ta-
kve tvrdnje pisac ovog rada ocenio je kao potpuno netačne i naglasio je da
one prosečnog konzumenta medijskih sadržaja udaljavaju, ne samo od sa-
gledavanja i očuvanja suštinskih vrednosti sporta na balkanskim prostori-
ma, već i da skreću pažnju posmatrača sa glavnih uzroka koji su doveli do
nestanka SFRJ i građanskog rata. 

U zaključnom delu teksta izneta je tvrdnja da su protekle dve deceni-
je od nestanka SFRJ pokazale da novonastale države nisu imale mnogo
uspeha u razvoju sistema sporta u okviru novih nacionalnih granica.

Ključne reči: sport, država, Zakon o sportu, sportski rezultat, razvoj.

I Uvod

U vreme započinjanja procesa razgradnje Socijalističke Federa-
tivne Republike Jugoslavije (SFRJ), tj. u periodu 1989-1991. godi-
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na, sport na jugoslovenskim prostorima prelazi iz sfere zabave i raz-
bibrige narodnih masa u sferu najbitnijih političkih i nacionalno an-
gažovanih društvenih aktivnosti. Politički lideri koji su krajem 80-ih
i početkom 90-ih godina XX veka započeli stvaranje novih nacio-
nalnih država na Balkanu, sportske manifestacije i prostore na koji-
ma se one odvijaju i na kojima se okuplja veliki broj građana iz svih
društvenih slojeva, iskoristili su kao poligon za isprobavanje prijem-
čivosti svojih ideja, političkih programa i parola. Kasniji razvoj do-
gađaja pokazaće da su stadioni, pogotovo fudbalski, na kojima je u
to vreme bilo na hiljade mladih ljudi željnih svake vrste dokazivanja
i medijske afirmacije, postali svojevrsni regrutni centri za vojne i pa-
ravojne formacije koje su započele borbu za otcepljenje pojedinih
republika iz SFRJ. Najverovatnije zbog površnog pristupa brojnih
analitičara koji govore o problemima koji su se u sportskom sistemu
SFRJ pojavili usled započinjanja raspada te federalne države, po-
slednjih godina u medijima i stručnim raspravama sve više se zastu-
pa teza da je ,,od fudbala sve i krenulo’’ i da je ,,sportsko rivalstvo
u SFRJ’’ predstavljalo okidač za surove ratne sukobe. Takve tvrd-
nje potpuno su netačne i udaljavaju nas ne samo od sagledavanja i
očuvanja suštinskih vrednosti sporta na balkanskim prostorima, već
skreću pažnju posmatrača sa glavnih uzroka koji su doveli do ne-
stanka SFRJ i građanskog rata. Zato će u okviru ovog rada autor po-
kušati, ne samo da opovrgne takve teze, već i da objasni i prikaže
posledice raspada SFRJ na razvoj sporta i postizanje sportskih re-
zultata na prostorima sadašnjih nacionalnih država - nekadašnjih re-
publika članica SFRJ.

II Slučaj ,,Maksimir’’ 

Neredi na zagrebačkom stadionu ,,Maksimir’’ do kojih je došlo
13. maja 1990. godine pred sam početak fudbalske utakmice izme-
đu zagrebačkog ,,Dinama’’ i ,,Crvene Zvezde’’ ostali su do danas
simbol raspada SFRJ u sportskom smislu. Ti neredi, koji su u sva-
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kom slučaju predstavljali najavu pravog rata na prostorima tadašnje
Jugoslavije, danas, dvadeset godina po nestanku SFRJ prikazuju se
u medijima na drugačiji način u odnosu na to kako je o njima bilo
izveštavano 1990. godine. Dovoljno je podsetiti se da su Radio tele-
vizije Srbije i Hrvatske u izveštavanju sa tog događaja bile, ne samo
pristrasne, već da su u svojim izveštajima ,,podgrevale’’ situaciju, a
na trenutke i hrabrile sukobljene strane da nastave sa obračunom.
Dovoljno je setiti se priloga Radio televizije Beograd snimljenog na
atletskoj stazi stadiona ,,Maksimir’’ pre započinjanja sukoba navija-
ča (kada je sve izgedalo prilično uobičajeno i mirno) kada novinar
pita jednog od tadašnjih vođa navijača ,,Crvene Zvezde’’ zvanog
Peca Panker: ,,Šta radiš ovde?’’. Navijač kratko odgovara: ,,Došao
sam da gledam fudbal.’’, a novinar začuđeno i pomalo razočarano
pita: ,,Samo to?’’. Tada mu navijač odgovara: ,,Ne, malo ono naci-
onalistički ispadi za Dražu, za Vojvodu Vuka i tako’’. Zatim novi-
nar, ohrabren odgovorom, postavlja i pitanje: ,,Kako će biti da-
nas?’’, a navijač odgovara: ,,Pa biće krvavo’’.1 Takav odgovor nije
bio iznenađenje pošto je danima pre toga postojala ,,javna tajna’’ o
kojoj se pričalo kako u Beogradu, tako i u Zagrebu, da navijači Di-
nama uz prikrivenu podršku najveće hrvatske političke stranke ,,Hr-
vatske demokratske zajednice’’ (HDZ) i njenih simpatizera u poje-
dinim organima te republike pripremaju krvave nerede i obračun sa
navijačima ,,Crvene Zvezde’’ na nacionalnoj osnovi. O tome je dva-
deset godina kasnije progovorio i Petar Đukić koji je u vreme nere-
da bio glavni inspektor Sekretarijata unutrašnjih poslova Republike
Hrvatske (SUP). Đukić tvrdi da je HDZ već u to vreme imala svoje
ljude u policiji (tadašnjom miliciji), koji su omogućili da se pred
utakmicu delimično iseče ograda između terena i istočne tribine,
gde su bili Dinamovi navijači, pa su oni lako upali na teren. ,,Već ta-

307SISTEM SPORTA U DRŽAVAMA BIVŠE SFRJ

1 Video snimak intervjua ,,Delije na maksimiru’’ nalazi se na veb-stranici: -
http://www.youtube.com/watch?v=JCorjy-X5jQ.



da smo imali oko 50 odsto pripadnika službe koji su glasali za
HDZ", rekao je Đukić u izjavi Fonetu. Onda je, prema objašnjenju
Đukića, bilo sasvim razumljivo da se našao neko da dopusti slablje-
nje te ograde i donošenje kamenica na istočnu tribinu, kojima su ga-
đani navijači ,,Zvezde’’, što je bio uvod u početak incident. Navija-
či ,,Crvene Zvezde’’ potom su kidali reklamne panoe da bi se zašti-
tili, dodao je Đukić, što je izazvalo još veće nerede, koji su doveli do
rušenja ograde i upada Dinamovih navijača na teren, a potom i su-
koba sa milicijom.2 U pripremi obezbeđenja utakmice dominirala je
politika nad strukom, ukazao je Đukić i objasnio da zato nije prihva-
ćen njegov predlog da sve to vodi republički SUP, nego je prebače-
no na zagrebački. Verovatno je zbog toga, smatra Đukić, odbijen i
njegov predlog da se za obezbeđenje angažuju specijalna vozila sa
vodenim topovima, već su na terenu bile dve obične vatrogasne ci-
sterne, koje su vatrogasci odbili da upotrebe. Đukić napominje da
hrvatska Služba državne bezbednosti nije miliciji dostavila podatke
da se pripremaju neredi, iako je bila dužna to da uradi. 

Slične informacije o pripremanju nereda imala je i srpska Slu-
žba državne bezbednosti, ali ih nije iskoristila za sprečavanje i izbe-
gavanje nereda, već je preko svojih ljudi podsticala odlazak što ve-
ćeg broja navijača u Zagreb. Takva tvrdnja može se potkrepiti i či-
njenicom da je Željko Ražnjatović Arkan bio ,,službeno’’ u Zagre-
bu i na ,,Maksimiru’’, da je sedeo na klupi ,,Crvene Zvezde’’ sa
ostalim članovima stručnog štaba i da je prema tadašnjim izjavama
pojedinih zvaničnika fudbalskog kluba bio zadužen za bezbednost
zvezdinih igrača i trenera. To je bio jedini slučaj kada je taj čovek
sedeo na klupi ,,Crvene Zvezde’’ što jasno potvrđuje činjenicu da su
bezbednosni krugovi u Beogradu imali informaciju da hrvatski po-
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litički vrh sprema incident i da su zato poslali takvu vrstu ,,nezva-
ničnog’’ obezbeđenja.

Koliko je u svim tim događajima inspirisanim nacionalizmom i
željom hrvatskih političkih lidera da se pokaže da su Srbi izazvali
nerede i da Hrvatska mora da se oslobodi srpske tiranije bilo iraci-
onalnih i manipulatorskih poteza govori i činjenica da je Zvonimir
Boban - fudbaler ,,Dinama’’ - čiji je čin šutiranja policija hrvatska
televizija prikazala kao nacionalni herojski čin, zapravo šutnuo po-
licajca muslimanske nacionalnosti Refika Ahmetovića. U to vreme
je u hrvatskim medijima promovisana teza da je srpska većina u hr-
vatskoj policiji na ,,Maksimiru’’ tukla nedužne hrvatske navijače, a
novinar Radio televizije Zagreb je u svom prilogu rekao kako je:
,,Boban pokušao da pomogne dečacima koji su bili u sukobu sa mi-
licionerima i koji su napadnuti od navijača Crvene Zvezde’’.3 Tako-
đe, novinar je tvrdio da su policajci napali Bobana, iako je on napao
njih, što se na snimku jasno vidi. 

Na kraju se postavilo pitanje šta su tadašnji hrvatski političari
postigli neredima na ,,Maksimiru’’. HDZ je neredima na utakmici
postigla cilj da tadašnje (manje ekstremno – više komunističko ne-
go nacionalističko) Dinamovo rukovodstvo izgubi kredibilitet, što je
omogućilo da se fudbalski klub preimenuje u Kroaciju, po želji ta-
dašnjeg predsednika Hrvatske Franje Tuđmana i da istovremeno na-
glasi svoj nacionalni identitet i potrebu za otcepljenjem od SFRJ. Sa
druge strane, otvorena su vrata za čistku u hrvatskoj policiji i prote-
rivanje Srba iz te službe, a na osnovu lažnih optužbi da policajci srp-
ske nacionalnosti koji su radili u policiji Hrvatske, nisu zaštitili jav-
ni red i mir u Hrvatskoj, već da su na ,,Maksimiru’’ pristrasno bra-
nili goste iz Beograda. 
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Opisani događaji bili su jasan uvod i najava krvavog raspada
SFRJ i njenog sportskog sistema, koji je opstao još čitavih godinu
dana posle nereda na ,,Maksimiru’’. Većina ljudi sa prostora SFRJ
i danas veruje kako posle tog događaja više nije bilo zajedničkih
sportskih takmičenja na teritoriji SFRJ, iako su ona trajala sve do le-
ta 1991. godine, tj. i u vreme započinjanja prvih oružanih sukoba.
Mnogi navode i veruju u priču da je rat počeo tog 13. maja 1990.
godine i zaboravljaju da je ,,Crvena Zvezda'' (doduše, bez Delija)
godinu dana posle tog ,,početka rata", tačnije 18. maja 1991. godi-
ne, gostovala u Zagrebu najnormalnije, bez ikakvih problema, a da
je predsednik Hrvatske Tuđman posle utakmice javno izrazio zado-
voljstvo što su: ,,ugledni gosti iz Beograda primljeni i pozdravljeni
kako zaslužuju".4 U prilog tezi da rat nije počeo u ,,Maksimiru'' već
da su dešavanja u svetu sporta bila samo odraz ukupne društvene
klime i najava raspada SFRJ i njenog sportskog sistema, govori i či-
njenica da je 16. maja 1991. - dva dana posle oružanog sukoba u
Borovom Selu u kojima je poginulo dvanaest osoba – fudbalska re-
prezentacija Jugoslavije još uvek funkcionisala i da su za nju na be-
ogradskoj ,,Marakani'' protiv Farskih ostrva igrali i dali golove Da-
vor Šuker i Zvonimir Boban. To pokazuje da je jugoslovenski sport
bio ne samo najuspešnija delatnost u nekadašnjoj SFRJ već i najvi-
talnija sfera društvenog života.

Osim opisanog incidenta na ,,Maksimiru'', na još nekoliko sport-
skih manifestacija odigravanih u Hrvatskoj tokom 1990. godine
došlo je do događaja koji su pokazali volju hrvatskog naroda da is-
tupi iz SFRJ. Tako se na utakmici između reprezentacija Jugoslavi-
je i Holandije odigranoj na ,,Maksimiru'' zviždalo himni SFRJ, dok
su navijači ,,Hajduka'' na ,,Poljudu'' tokom utakmice ,,Hajduk'' -
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,,Partizan'' skinuli zastavu Jugoslavije sa jarbola i spalili je. Bila je to
jasna slika raspoloženja hrvatskog društva prema opstanku Jugosla-
vije koja se projektovala kroz aktivnosti navijača, a koja je pokaza-
la dve činjenice. Prvo, da su sportski događaji zbog publiciteta koji
imaju najbolji poligon za propagiranje političkih ciljeva i drugo, da
je raspad SFRJ bio neminovan.

III Izneverena očekivanja

Borbu za otcepljenje republika članica SFRJ lideri koji su se na-
lazili na čelu tih republika prikazivali su građanima kao ključ za br-
zo rešavanje svih političkih, ekonomskih, socijalnih i međunarodnih
problema koji su do 1991. godine pogađali stanovnike SFRJ. U ta-
kvom ambijentu, ni sport kao značajna društvena delatnost nije bio
zaobiđen u političkoj i nacionalističkoj propagandi. Išlo se dotle da
su pojedinci tvrdili da u tzv. drugoj Jugoslaviji (,,komunističkoj tam-
nici južnoslovenskih naroda’’) pojedini narodi nisu imali priliku da
se iskažu u oblasti sporta i da će, kako reprezentativni, tako i klup-
ski sport procvetati i postići neverovatne međunarodne uspehe ka-
da dođe do otcepljenja pojedinih republika od SFRJ i prilike da
sportisti tih republika nastupaju za nove nacionalne reprezentacije.
Takvim tvrdnjama negirala se očigledna istina koja se ogledala u to-
me da je nekadašnja SFRJ, kada je reč o međunarodnim uspesima,
bila najuspešnija kao država baš na polju sporta, a ne na polju eko-
nomije, kulture, diplomatije, nauke i ostalih delatnosti. Bez preteri-
vanja se može reći da je SFRJ bila sportska velesila. Navođenje svih
međunarodnih sportkih uspeha reprezentacije SFRJ u kolektivnim i
individualnim sportovima, kao i navođenje uspeha sportskih klubo-
va sa teritorije bivše SFRJ, prevazišlo bi obim teksta primeren ova-
kvom radu. Dovoljno je podsetiti se da je muška košarkaška repre-
zentacija Jugoslavije prvi put osvojila prvenstvo sveta 1970. godine,
da je potom osvojila uzastopno tri zlatne medalje na evropskim pr-
venstvima (1971, 1973 i 1975. godine), srebrnu medalju na Svet-
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skom prvenstvu 1974. godine i srebrnu medalju na Olimpijskim
igrama 1976. godine. Drugu titulu prvaka sveta u košarci Jugoslavi-
ja je osvojila u Manili 1978. godine, a titutlu olimpijskih šampiona
osvojila je u Moskvi 1980. godine. Tokom osamdesetih godina XX
veka jugoslovenska reprezentacije osvojila je još srebrnu i bronzanu
medalju na evropskim prvenstvima u košarci, dve bronzane meda-
lje na svetskom prvenstvu i srebrnu i bronzanu medalju na olimpij-
skim igrama. Pred sam raspad SFRJ košarkaška reprezentacija je
1989. godine na Evropskom prvenstvu u košarci održanom u Zagre-
bu osvojila zlatnu medalju, a taj uspeh ponovila je, kako na Svet-
skom prvenstvu u Argentini 1990, tako i na Evropskom prvenstvu
u Rimu 1991. godine. Slični uspesi reprezentacije SFRJ ostvareni su
i u drugim kolektivnim sportovima. U rukometu je reprezentacija
Jugoslavije osvojila tri olimpijske medalje (dve zlatne i jednu bron-
zanu), šest medalja na svetskim prvenstvima (jednu zlatnu, jednu
srebrnu i četiri bronzane) i jednu na evropskom prvenstvu (bronza-
na). Na olimpijskim igrama jugoslovenska vaterpolo reprezentacija
osvojila je sedam medalja: tri zlatne (1968, 1984, 1988), četiri sre-
brne (1952, 1956, 1964, 1980.). Vredi još pomenuti da je više ko-
šarkaških i rukometnih klubova iz SFRJ osvajalo titutlu eropskih
klupskih prvaka, kao i da je fudbalskom klubu ,,Crvena zvezda’’ us-
pelo da 1991. godine postane evropski i svetski prvak. Uspeh fud-
balskog kluba ,,Crvena zvezda’’, osim što predstavlja najveći uspeh
srpskog fudbala, predstavlja i krunu uspeha nekadašnje jugosloven-
ske škole fudbala pošto su u timu ,,Crvene zvezde’’ koji je osvojio
Kup evropskih šampiona igrali igrači iz svih republika članica SFRJ
sa izuzetkom Slovenije.

Sagledavanjem navedenih podataka o sportskim rezultatima
SFRJ postaje očigledno da je sistem sporta u toj državi bio uspešan,
da su se raznovrsne sportske discipline razvijale gotovo ujednačeno
po republikama članicama Federacije i da je mnogo rada i novca
ulagano u razvoj sporta i sportista. Zato je sasvim jasno da oni koji
su zastupali tezu o tome da je sport bio delatnost koja je sputavana
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u okviru SFRJ i da će posle osamostaljenja republika članica SFRJ
biti stvoreni bolji uslovi za razvoj sporta i time uvaženi nacionalni
interesi konstitutivnih naroda tih republika, nisu bili u pravu. Igra-
nje pojedinih političara na kartu stvaranja utiska o obespravljenosti
pojedinih konstitutivnih naroda SFRJ u okviru sportskog sistema
SFRJ, trebalo je samo da pojača nezadovoljstvo pripadnika tih naro-
da kojima je objašnjeno da su svi ekonomski i politički problemi ta-
dašnje SFRJ poticali iz okolnosti da žive u federalnoj državi, a ne u
unitarnoj nacionalnoj državi. Sasvim nekritičko pominjanje SFRJ po
zlu kada je reč o sistemu sporta koji je postojao od 1945. do 1991.
godine nastavlja se i danas, ali znatno ređe nego što je to bilo 90-ih
godina XX veka. Početkom 90-ih godina XX veka u kritikovanju
sportskog sistema SFRJ i isticanju obespravljenosti sportista i naci-
onalnog sportskog pokreta prednjačila je Hrvatska i njeni zvanični-
ci na čelu sa Franjom Tuđmanom. Međutim, vremenom su se stra-
sti stišale i otvorio se prostor za realnije sagledavanje situacije i isto-
rijskih činjenica iz domena sporta, pa se tako dogodilo da u Predlo-
gu strategije razvoja hrvatskog sporta iz 2000. godine koji je pripre-
mljen od radne grupe koju je osnovao tadašnji predsednik Republi-
ke Hrvatske Stjepan Mesić, u delu u kome se govori o istoriji i tra-
diciji hrvatskog sporta i sportu u okviru SFRJ, bude izneta i tvrdnja:
,,Socijalizam je izgradio svojstveni sustav tjelovježbe i sporta, u ko-
jem su stvoreni relativno dobri uvjeti za razvoj amaterizma. Postig-
nuti su i vrlo dobri rezultati i na najvećim međunarodnim sportskim
natjecanjima. Usput se, osnivanjem prvih klubova džuda, ragbija,
karatea, boćanja, taekwondoa, bejzbola, badmintona i drugih spor-
tova, širila i lepeza sportskih grana ’’.5 S druge strane, Srbija je to-
kom 90-ih godina XX veka najmanje kritikovala sistem sporta koji
je postojao u okviru SFRJ, ne samo zbog političkog stava o konti-
nuitetu Jugoslavije kao države koja se iz SFRJ transformisala u Sa-
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veznu Republiku Jugoslaviju (SRJ), već i zbog želje da na taj način
zadrži članstvo u međunarodnim sportskim organizacijama, kao i
sportski prestiž i međunarodni sportski ugled koji je stečen na osno-
vu rezultata reprezentacije SFRJ. 

Danas, dvadeset godina po nestanku SFRJ postalo je očigledno
da se obećanja nacionalnih lidera o procvatu sporta i ekspanziji vr-
hunskih sportskih rezultata u državama koje su nastale raspadom
SFRJ nisu ispunila. Umesto toga, došlo je do značajnog pada sport-
skih rezultata u većini sportova. Srbija i Hrvatska zadržale su dosta
visok nivo rezultata kada je reč o nacionalnim reprezentacijama u
sportovima kao što su košarka, rukomet i vaterpolo, ali su i one, baš
kao i sve ostale države nastale raspadom SFRJ doživele potpuni gu-
bitak kvaliteta takmičenja u nacionalnim ligaškim takmičenjima.
Osim loših rezultata većine sportskih klubova koji kao predstavnici
nacionalnih liga učestvuju na evropskim klupskim takmičenjima, do
pada kvaliteta došlo je i u oblasti, školskog, univerzitetskog i rekre-
ativnog sporta. Jedan on najnovijih podataka iz te oblasti koji govo-
ri o lošem stanju sistema sportra novonastalih država je i rezultat
studije sprovedene u Srbiji koja je pokazala da su deca školskog uz-
rasta po fizičkoj spremnosti i kondiciji daleko ispod nivoa na kome
su bila deca sa prostora SFRJ 80-ih godina XX veka.6

IV Trenutno stanje

Uzroci koji su doveli do pada kvaliteta sportskih rezultata u na-
cionalnim ligaškim takmičenjima država nastalih raspadom SFRJ, u
odnosu na rezultate ostvarivane u epohi SFRJ, zajednički su za sve
te države. Najbitniji među njima predstavlja okolnost da novonasta-
le nacionalne države, posmatrane svaka za sebe, imaju znatno ma-
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nje stanovnika nego što je imala SFRJ, a samim tim i znatno manje
šanse da iz skromnih ljudskih resursa kojima raspolažu, odaberu i
razviju dovoljno kvalitetnih pojedinaca i timova koji mogu uspešno
da se takmiče u okviru pojedine lige. Iako je takva situacija prisutna
u gotovo svim timskim sportovima (fudbal, košarka, odbojka, vater-
polo, rukomet i dr.) za potrebe ovog rada dovoljno je zadržati se na
primeru fudbala i fudbalskih nacionalnih liga koje trenutno postoje
u državama nastalim raspadom SFRJ.7 Klubovi iz tih liga već dve
decenije ne uspevaju da zabeleže značajan sportski rezultat na
evropskim klupskim takmičenjima, a njihov najveći domet sveo se
na kvalifikovanje i učešće u jesenjem delu takmičenja koje se zove
,,UEFA Liga šampiona''. Dovoljno je podsetiti se da su fudbalski
klubovi sa teritorije SFRJ tokom 70-ih i 80-ih godina XX veka sva-
ke godine imali po nekoliko predstavnika u tadašnjim evropskim
elitnim fudbalskim klupskim takmičenjima (takmičenja kao što su
bila: ,,Kup evropskih šampiona'', ,,Kup kupova'', ,,Kup UEFA'') i da
su u tim takmičenjima često ,,prezimljavali u Evropi''. Osim toga,
neki od fudbalskih klubova iz bivše SFRJ dolazili su do finala i po-
lufinala tih takmičenja, a FK ,,Crvena zvezda'' bila je 1991. godine
i osvajač ,,Kupa evropskih šampiona'' i svetski klupski prvak u fud-
balu. Danas o takvim uspesima fudbalskih klubova sa teritorije ne-
kadašnje SFRJ, treneri, igrači i navijači uopšte ne razgovaraju kao o
iole ozbiljnoj i realnoj mogućnosti. 
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Osim problema koji izvire iz činjenice da je u ,,malim ligama''
koje funkcionišu u novonastalim državama nemoguće izgraditi igra-
če vrhunskog evropskog ranga i zadržati ih u tim ligama, poseban
problem predstavlja hronična besparica sportskih organizacija
(granski sportski savezi, sportska društva i sportski klubovi) koje ra-
de u državama nastalim od bivše SFRJ. Ta besparica prevashodno
je rezultat loše ekonomske situacije u većini tih zemalja, ali i dosta
lošeg načina finansiranja sistema sporta od pojedinih država. Sa-
svim je očigledno da razvoja sporta nema tamo gde nema dovoljno
novca, što dovodi do zaključka da nema uspešnog sporta bez uspeš-
ne nacionalne privrede koja deo svog prihoda izdvaja za sponzori-
sanje i podsticanje razvoja sporta. Tu se lako može povući paralela
između ranije pomenutih nerealnih očekivanja koja su postojala na
planu sportskih uspeha koji treba da budu plod osamostaljenja poje-
dinih republika od SFRJ i takođe prevelikih očekivanja tih republi-
ka sa početka 90-ih godina XX veka kada se učestalo govorilo da će
po otcepljenju iz SFRJ pojedine nacionlne ekonomije procvetati.
Danas su te ekonomije, sa izuzetkom Slovenije, znatno slabije nego
što su bile pre dvadeset godina, baš kao što su slabiji i njihovi sport-
ski klubovi.

Pošto svaka od država nastalih raspadom SRFJ predstavlja slu-
čaj za sebe kada je reč o ustrojstvu sistema sporta, stanje u njima bi-
će posebno predstavljeno i analizirano u delu teksta koji sledi. 

A) Srbija

U proteklih dvadesetak godina, sport i sportski sistem Srbije na-
laze se u procesu tranzicije. Taj proces prelaska sportskog sistema
Srbije iz ambijenta jednopartijske države i samopupravnog socijali-
stičkog sistema ekonomskih odnosa u ambijent višepartijskog siste-
ma i slobodne tržišne utakmice oličene u kapitalističkim ekonom-
skim odnosima, još uvek traje, bez vidljivih pokazatelja kada će bi-
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ti okončan.8 Usled takvih društvenih okolnosti, pred sportskim si-
stemom Srbije i njegovim činiocima – sportskim organizacijama i
državnim organima nadležnim za pojedine poslove u sportu, pojavio
se veliki broj izazova koji se ogledaju u potrebi sprovođenja organi-
zacionih, pravnih i finansijskih promena u načinu rada sportskog si-
stema.

Sportski sistem Srbije je u fazi stagnacije već više od jedne de-
cenije. Velika ekonomska kriza i ratno okruženje iz 90-ih godina
XX veka ostavili su traga i na stanje sporta u Srbiji. Sportski objek-
ti su usled lošeg održavanja oronuli, najbolji sportisti i sportski
stručnjaci (treneri, sportski lekari, fizioterapeuti i druga stručna lica)
su u značajnom broju napustili zemlju i otišli da rade u sredine u ko-
jima se njihov rad mnogo bolje plaća, a domaći sportski klubovi su
osiromašili i ne uspevaju da zabeleže značajnije rezultate na među-
narodnoj sportskoj sceni. Možda nije preterano reći da su u fudba-
lu, kao najkomercijalnijem sportu, srpski klubovi izgubili takmičar-
ski interes na evropskoj sceni i da umesto toga služe kao agencije za
transferisanje mladih fudbalskih talenata u inostranstvo. Uprkos ta-
kvoj situaciji, zahvaljujući entuzijazmu i izuzetnoj volji, talentu i
sposobnosti pojedinaca, kako sportista, tako i nekih sportskih radni-
ka, u pojedinim individualnim sportovima ostvareni su vrhunski re-
zultati na međunarodnim takmičenjima (npr. tenis, streljaštvo, pliva-
nje i dr.), ali se oni mogu smatrati uspehom pojedinaca i njihovih po-
rodica, a ne uspehom sportskog sistema Srbije koji u najvećem bro-
ju slučajeva ni na koji način nije pomogao tim sportistima da se raz-
viju i ostvare na međunarodnom planu.9
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Poslednjih godina uticaj politike na sport u Srbiji je ojačao, a
hroničnu besparicu sportske (nevladine) organizacije sve češće po-
kušavaju da reše time što za svoje funkcionere biraju političare, u
nadi da će im oni nekako transferisati deo novca koji se nalazi u dr-
žavnim fondovima. Novi Zakon o sportu10 Srbija je dobila tek u
aprilu 2011. godine. Rešenja tog zakona oštro su kritikovana od
stručne javnosti tokom javne rasprave, a brojne sugestije koje su
mogle da poboljšaju zakonska rešenja odbačene su iz političkih raz-
loga.11 Odredbe novog Zakona o sportu predstavljaju direktan pro-
izvod sportske politike koja se u Srbiji vodi u poslednjih dvadeset
godina. Ta politika karakteriše se izrazito nesistematičmin postupa-
njem državnih organa zaduženih za poslove u oblasti sporta, a oli-
čena je u preduzimanju ad hoc poteza koji imaju kratkoročne efek-
te usklađene sa dnevnopolitičkim interesima pojedinih političkih
partija. Ujedno, takva politika ne doprinosi razvoju sportskog siste-
ma Srbije i stvaranju uslova za razvoj mladih talenata.12

U skladu sa srpskom pravnom tradicijom, Zakon o sportu zadr-
žao je tzv. intervencionistički model zakonskog uređivanja sporta.13

To znači da su i dalje, najznačajniji deo sportskog sistema Republi-
ke Srbije i osnovni elementi koji čine taj sistem, u pogledu struktu-
re i nadležnosti uređeni pravnim normama koje propisuje država za-
konom. Osim toga, nadležnosti države u oblasti sporta i sportskog
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10 „Službeni glasnik RS”, br. 24/2011.
11 Sagledavanjem odredbi novog Zakona o sportu, najobimnijeg na svetu po

broju članova, i prepunog rešenja koja podsećaju na državni intervencionizam u
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12 Šuput D., Sportska politika u Srbiji u svetlu Predloga zakona o sportu, u:
Pravo i društvo br. 1/2011, Službeni glasnik, Beograd, 2011, str. 139.

13 Dejan Šuput, Značaj normiranja sporta, Pravo i društvo, br. 1/2010, Služb-
eni glasnik, Beograd, 2010, str. 167.



sistema ostale su prilično centralizovane. Prema odredbama Zakona
o sportu, nevladin sportski sektor ostaje nekonsolidovan (pripada
nekonsolidovanom tipu), što znači da se na vrhu organizacione pira-
mide ne nalazi jedna organizacija (npr. nacionalni olimpijski komi-
tet), već postoji razlika i konkurencija između olimpijskog komite-
ta i drugih nacionalnih sportskih saveza, odnosno još jednog nacio-
nalnog opšteg sportskog saveza (Sportskog saveza Srbije). Prilikom
donošenja novog Zakona o sporu, Srbija je propustila priliku da or-
ganizaciono konsoliuje nevladin sportski sektor i kao država odredi
jednu organizaciju koja će biti ,,krovna’’ i jedina odgovorna za sa-
radnju države i nevladinog sportskog sektora. Dovoljno je navesti
kao primer da se Hrvatska 2006. godine odlučila na taj korak kada
je donošenjem novog Zakona o sportu uvela tzv. konsolidovan tip
nevladinog sportskog sektora.

Proces privatizacije sportskih objekata u državnom i društve-
nom vlasništvu još uvek nije započet, a tek 2011. godine započelo
se sa evidentiranjem postojeće imovine u oblasti sporta (pre svega
sa evidentiranjem nepokretnosti koje predstavljaju sportsku infra-
strukturu – stadioni, hale, bazeni i dr.). Drugi značajan problem srp-
skog sporta predstavlja nasilje na sportskim priredbama koje je
eskaliralo u poslednjih nekoliko godina, a na koje državne strukture
još uvek nisu reagovale primenom dovoljno efikasnog mehanizma
prevencije i represije.

B) Slovenija

Sportski rezultati Slovenije limitirani su činjenicom da je reč o
državi koja ima samo 2.048.951 stanovnika, što utiče na to da se od
njene reprezentacije i njenih sportskih klubova ne može očekivati da
budu sportska velesila. Međutim, po pravnom okviru koji uređuje
sport, po modelu finansiranja sporta i infrastrukturnim uslovima za
sprovođenje sportskih aktivnosti, Slovenija se nalazi ispred ostalih
država nastalih od SFRJ. Takvo stanje nije iznenađujuće pošto je reč
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o zemlji koja je ekonomski najstabilnija i najuspešnija u toj grupi dr-
žava, što joj je i omogućilo da prva ispuni standarde za prijem u
članstvo Evropske unije (EU). 

Model organizacije sporta u Sloveniji zasniva se na visokom ste-
penu decentralizacije upravljanja sportskim sistemom. Na držav-
nom nivou organizacija slovenačkog sporta je slična modelu većine
država članica EU, gde privatni sektor učestvuje u finansiranju si-
stema sporta sa čak 70%, dok je učešće javnog sektora 30%.14 Naj-
veći deo novca koji javni sektor ulaže u slovenački sport potiče iz
sredstava jedinica lokalnih samouprava, dok znatno manji deo nov-
ca stiže iz državnog budžeta. Slovenija je još 1998. godine donela
Zakon o sportu15 čijim odrdebama je propisala da sport predstavlja
javno dobro i da država ima obavezu da se stara o javnom interesu
u oblasti sporta. Zato je već 2000. godine Slovenija donela Nacio-
nalni program sporta. Inače, odredbe Zakona o sportu Republike
Slovenije predstavljaju primer racionalnog i konciznog pravnog
uređivanja sporta. Zakon sadrži samo 73. člana, ali uprkos tome
svojim pravilima obuhvata i uređuje celokupan sistem sporta u toj
državi. 

Slovenija pripada grupi evropskih država koje se mogu smatra-
ti sportski razvijenim. Takav uspeh, pored ostalog je ostvaren i zbog
uspešnog modela finansiranja sporta koji ta država već dugo prime-
njuje. Tako je pored već tradicionalnih izvora finansiranja sporta
(državni budžet, budžeti jedinica lokalne samouprave, donacije pri-
vatnog sektora i sl.), Slovenija uspela da uspostavi i alternativne me-
hanizme za sufinansiranje sportskih aktivnosti i delatnosti. Slove-
nački pralament je u februaru 1998. godine doneo odluku o osniva-
nju Fondacije za sport koja je u skladu sa Zakonom o igrama na sre-
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ću počela da prikuplja 30% prihoda od svih igara na sreću, kako bi
taj novac upotrebila za finansiranje razvoja sporta.16 Važno je napo-
menuti da u oblasti igara na sreću u Sloveniji ne postoji monopol
jedne organizacije, već sistem igara na sreću funkcioniše na bazi ve-
ćeg broja koncesija. Rad slovenačke Fondacije za sport dao je izu-
zetne rezultate i u značajnoj meri je uticao na razvoj slovenačkog
sporta. Od 1998. godine kada je osnovan, pa do 2008. godine, Fond
je beležio konstantan rast od 15% u prikupljanju i ulaganju sredsta-
va. Zato je i bilo moguće da se na osnovu sprovedenih konkursa, u
desetogodišnjem periodu ostvari finansiranje 3.387 programa, me-
đu kojima su značajno mesto zauzeli programi kojima se sufinansi-
ra izgradnja sportskih objekata.

Slovenija je primenila i veoma dobar sistem transformacije vla-
sništva na sportskim objektima. U skladu sa odredbama Zakona o
sportu svi sportski objekti koji su bili u društvenoj svojini, a kojima
su do tada upravljale sportske organizacije u formi udruženja, po-
stajali su svojina tih udruženja, osim u slučajevima kada bi jedinica
lokalne samouprave donela odluku da je objekat od značaja za opšti-
nu. U takvom slučaju vlasnik sportskog objekta postajala bi opština,
što se i desilo u velikom broju slučajeva, pre svega kada su bili u pi-
tanju veliki sportski objekti. Takva praksa je omogućila da slovenač-
ke opštine, u skladu sa tržišnim uslovima, započnu sklapanje razno-
vrsnih aranžmana o zajedničkom ulaganju i gazdovanju sportskim
objektima sa privatnim sektorom, što je dalo dobre rezultate i razvi-
lo raznovrsne oblike i strukturu vlasništva na sportskim objektima. 

C) Hrvatska

Hrvatska je u prvim godinama posle osamostaljenja do koga je
došla otcepljenjem od SFRJ na međunarodnim takmičenjima u ko-
šarci, rukometu, fudbalu i tenisu ostvarila značajne rezultate. Baš
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kao i u slučaju Srbije, bolji rezultati ostvareni su na takmičenjima re-
prezentacija u odnosu na rezultate hrvatskih sportskih klubova. Hr-
vatska javnost početkom 90-godina XX veka očekivala je mnogo od
svojih sportista koji su između ostalog imali zadatak da u svetu afir-
mišu novonastalu državu. Velika očekivanja hrvatskih građana posto-
jala su i usled okolnosti da je posle I Svetskog rata Hrvatska (u vre-
me stvaranja tzv. prve Jugoslavije) u oblasti rekreacije i sporta bila naj-
razvijeniji deo novoformirane Kraljevine SHS. Zbog toga se i dogo-
dilo da je 1919. godine Hrvatski športski savez svoje delovanje i suš-
tinu unutrašnjih pravnih akata preneo na Jugoslovenski olimpijski od-
bor (JOO). Iz sekcija Hrvatskog športskog saveza formirani su brojni
sportski savezi, sa sedištima u Zagrebu. Međutim, već u to doba po-
činju prvi politički problemi u odnosima Beograda i Zagreba, što se
neminovno odrazilo i na sport. Nezadovoljni radom JOO-a, hrvatski
sportski radnici su 1926. godine osnovali Međusavezni odbor koji je
vodio brigu o prikupljanju sredstava za nastup na olimpijskim igrama.
Taj Odbor je 1929. godine prerastao u Savez sportskih saveza Kralje-
vine SHS, koji se tada počeo starati o osnovnim pitanjima sporta i o
razvoju sporta u čitavoj državi.

Raspadom SFRJ i stvaranjem Republike Hrvatske kao nezavisne
države obnovljen je Hrvatski športski savez, a 10. septembra 1991.
godine osnovan je Hrvatski olimpijski odbor (HOO). Tokom 1990.
godine savezi svih sportskih grana i disciplina odvojili su se od jugo-
slovenskih saveza i osnovani su hrvatski nacionalni granski sportski
savezi. Sportski sistem i propisi o sportu u Republici Hrvatskoj nisu
bili usklađeni sa sistemom sporta i propisima u EU sve do 28. juna
2006. godine kada je donet novi Zakon o sportu17. Konkretna rešenja
starog Zakona o sportu Hrvatske od 29. decembra 1990. godine bila
su suviše zastarela i ta činjenica je predstavljala više nego opravdan
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razlog za donošenje novog zakona koji uređuje materiju sporta. Pred-
lagač novog Zakona o sportu bilo je Ministarstvo znanosti, obrazova-
nja i športa Republike Hrvatske. 

Poslu izrade novog Zakona o sportu u Republici Hrvatskoj se pri-
stupilo sa izuzetno velikom pažnjom.18 Na tekstu Predloga zakona o
sportu radilo se šest godina, a u njegovu izradu i pripremu bili su
uključeni najistaknutiji hrvatski stručnjaci i sportske i naučne ustano-
ve, pri čemu se posebno istakao konstruktivan pristup i doprinos Hr-
vatskog olimpijskog odbora. Tokom šest godina rada na tekstu Pred-
loga zakona o sportu održano je više od sto javnih rasprava na kojima
je pružena podrška izradi i donošenju novog Zakona. Otvorenost, pot-
puna javnost i učestalost javnih rasprava doprinela je podizanju kva-
liteta rešenja za koje se zakonodavac na kraju opredelio, a omoguće-
no je da potrebe i interesi sportskih organizacija i sportista Hrvatske
budu uzeti u obzir tokom celokupnog procesa izrade teksta, tada još
uvek budućeg Zakona o sportu. Osim toga, radi postizanja što prime-
renijih zakonskih rešenja i ostvarenja strategije razvoja sporta, pri iz-
radi hrvatskog Zakona o sportu korišćena su iskustva iz velikog bro-
ja država EU i drugih država sveta.

Kada je reč o vrednosti Zakona o sportu Republike Hrvatske, na-
čelno posmatrano, treba poći od činjenice da Zakon predviđa donoše-
nje nekoliko ključnih strateških i pravnih dokumenata, osnivanje va-
žnih tela te preimenovanje, preoblikovanje i reorganizaciju pojedinih
ustanova u sportu. Odredbama Zakona se na primeren način rešavaju
položaj, prava i obveze kategorisanih sportista, a predviđa se i stipen-
diranje studenata na univerzitetskim ustanovama za vrhunske sporti-
ste i posebni uslovi u školovanju sportista. Posebno važna novina bi-
la je što Zakon o sportu u sistem takmičenja uvodi i sportska deoni-
čarska društva kao privredna društva koja, po uzoru na zemlje EU,
uvažavaju posebnosti sporta. Na taj način se omogućava otvartanje
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sportskih društava i klubova prema tržištu kapitala, a istovremeno se
započinje sa uvođenjem racionalnijeg i transparentnijeg načina poslo-
vanja, što je bio zahtev međunarodnih sportskih organizacija i tela.
Zakonom je uvedena obveza preoblikovanja profesionalnih sportskih
klubova u formu sportskih deoničarskih društava i to kao neminov-
nost za sportske klubove u fudbalu, košarci i rukometu, ukoliko oni
ispunjavaju i ostale Zakonom propisane uslove. Osim toga, dobrovolj-
no se mogu preoblikovati i svi ostali sportski klubovi, nezavisno od to-
ga da li se radi o profesionalnim ili amaterskim sportskim klubovima
i bez obzira u kom se sportu takmiče, ako se njihovo članstvo, ruko-
vodstvo i vlasnici opredele za tu opciju. Prilikom pisanja teksta Zako-
na, uvažena je i ideja da pojedine odredbe Zakona moraju imati soci-
jalnu funkciju, pogotovo kada je reč o amaterskom sportu i amater-
skim sportskim klubovima. Tako je radi pružanja pomoći u radu i op-
stanku amaterskih sportskih klubova, Zakon predvideo i odredbe o
odlaganju naplate potraživanja Republike Hrvatske i pravnih lica u
kojima Republika Hrvatska ima većinski vlasnički udeo ili većinsko
pravo glasa. Takvim odredbama osiguravaju se uslovi za razvoj ama-
terskih sportskih klubova i njihovo lakše poslovanje u skladu sa obi-
čajima i standardima krovnih međunarodnih sportskih organizacija. 

Sportska infrastruktura (sportski objekti) širom Hrvatske je u do-
sta dobrom stanju, a u poslednjih nekoliko godina Republika Hrvat-
ska je u partnerstvu sa zainteresovanim privatnim investitorima, iz-
gradila značajan broj novih sportskih objekata. Slično Srbiji i Hrvat-
ska ima veliki problem sa nasiljem na sportskim priredbama i do sa-
da nije uspela da ga reši ili barem dovede na prihvatljivu meru. 

D) Crna Gora

O specifičnostima u razvoju sistema sporta Crne Gore i sport-
skim uspesima te države još uvek je rano govoriti i teško je izneti
ozbiljne zaključke, pre svega zbog činjenice da je Republika Crna
Gora stekla nezavisnost tek pre pet godina (3. juna 2006. godine).
Reč je o državi koja ima samo 625.266 stanovnika što značajno
umanjuje njene šanse za razvoj uspešnih liga u pojedinim sportovi-
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ma i stvaranje vrhunskih timova. Još u vreme SFRJ Crna Gora ima-
la je imidž rasadnika talenata u pojedinim sportovima (fudbal, ko-
šarka, rukomet i vaterpolo), a njeni mladi perspektivni sportisti iz
tog doba već na početku svojih karijera prelazili su u veće klubove
sa teritorije Srbije i Hrvatske. Slična praksa postoji i danas.

Crna Gora se kao samostalna država prvi put pojavila na Olim-
pijskim igrama 2008. godine u Pekingu, a najveći uspeh crnogor-
skog sporta predstavlja osvajanje Evropskog prvenstva u vaterpolu
održanog 2008. godine u Malagi. 

Nadležnost države za brigu o sportu u Crnoj Gori je poverena
Ministarstvu prosvete i sporta u okviru kojeg postoji Uprava za
sport i mlade. Zakon o sportu19 Crna Gora je donela 2004. godine,
sadrži 74 člana i napisan je po ugledu na Zakon o sportu Slovenije.

E) Bosna i Hercegovina

Tokom prve tri godine po proglašenju i sticanju nezavisnosti,
Bosna i Hercegovina (BIH) preživljavala je građanski rat koji je
sport stavio u drugi plan društvenog života, a sportske objekte naj-
većim delom uništio, ili barem značajno oštetio. Usled toga, ali i ka-
snije loše ekonomske situacije, sistem sporta u toj državi se jako
sporo razvijao, a sportski klubovi i reprezentacija te države nisu za-
beležili značajnije međunarodne uspehe. U SFRJ sportski klubovi iz
BIH bili su uspešni u košarci, rukometu i fudbalu.

Do 2008. godine BIH nije imala jedinstvenu pravnu regulativu o
sportu. Umesto toga, unutar dva entiteta koji čine BIH (Federacija Bo-
sne i Hercegovine i Republika Srpska), samo je Republika Srpska ima-
la Zakon o sportu20 koji je uređivao niz pitanja od značaja za sport.21

Na osnovu člana 4a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna
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19 ,,Službeni list RCG’’, br. 49/04 i 13/07.
20 Službeni glasnik Republike Srpske, br. 04/02.
21 Kenović M. i Kovačević S., Sport i sportsko pravo, Amax, Sarajevo, 2007,

str. 102. 



skupština BIH je na 20. sednici Predstavničkog doma, održanoj 16. ja-
nuara 2008. godine, i na 12. sednici Doma naroda, održanoj 25. febru-
ara 2008. godine, usvojila Zakon o sportu u Bosni i Hercegovini.22

Njegovo usvajanje otvorilo je vrata za pripremu i donošenje Strategije
razvoja sporta u BIH i nadu da će se u narednim godinama intenzivi-
rati razvoj sistema sporta te države. Slično Srbiji i Hrvatskoj, BIH ima
veliki problem eskalacije nasilja na sportskim priredbama. Taj problem
u BIH, u odnosu na Srbiju i Hrvatsku, dodatno je opterećen i usložnjen
međunacionalnom netrpeljivošću navijača i simpatizera sportskih klu-
bova iz različitih entiteta. 

F) Makedonija

Makedonski sportski klubovi i reprezentacija, od 1992. godine
kada je ta država istupila iz SFRJ, nisu ostvarili značajne uspehe na
međunarodnim takmičenjima. Takvo stanje bilo je očekivano, ne sa-
mo zbog toga što je Republika Makedonija bila najsiromašnija repu-
blika članica SFRJ, pa je samim tim imala i najslabije razvijenu
sportsku infrastrukturu i sistem sporta, već i zbog činjenice što ima
samo 2.114.550 stanovnika. Od osamostaljenja do danas, ta država
dva puta je donosila zakon kojim uređuje sport. Prvi put Zakon o
sportu23 Makedonija je donela još 1996. godine, a umesto njega, no-
vi Zakon o sportu24 donet je 2002. godine.

V Zaključak

Protekle dve decenije od nestanka SFRJ pokazale su da novona-
stale države nisu imale mnogo uspeha u razvoju sistema sporta u
okviru novih nacionalnih granica. Osim što su rat i ekonomsko osi-
romašenje koje je on prouzrokovao dodatno uvećali probleme u ra-
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22 Zakon o sportu u BIH, nalazi se na veb-stranici: http://www.
fmksa.com/download/ZakonOSportuUBIH.pdf.

23 Služben vesnik na R.Makedonija, br. 7/96.
24 Služben vesnik na R.Makedonija, br. 29/02.



du sportskih organizacija većine bivših republika članica SFRJ, po-
kazalo se da je ,,usitnjavanje’’ sportske scene oličeno u stvaranju
zasebnih nacionalnih ,,prvih’’ liga u kojima se takmiče sportski klu-
bovi koji u SFRJ nisu mogli da nađu mesta ni u tzv. zonskim liga-
ma, presudno uticalo na opadanje kvaliteta sportskih takmičenja i
rezultata koji se postižu na njima. Tako je sport na jugoslovenskim
prostorima prošao gotovo isto tako loše kao privreda nekadašnjih
jugoslovenskih republika, koja u novim tržišnim uslovima nije uspe-
la da dobije utakmicu na međunarodnoj sceni i da se prilagodi no-
vim uslovima poslovanja. 

Privatizacija državnih i društvenih preduzeća na teritoriji država
nastalih raspadom SFRJ sprovedena je prilično brzo, ali znatno ma-
nje uspešno, nego u nekim drugim zemljama tranzicije. Sa privati-
zacijom i svojinskom transformacijom sportskih organizacija i
sportskih preduzeća koja gazduju objektima u državnoj i društvenoj
svojini, novonastale države su mnogo zakasnile, usled čega su doče-
kale trenutak (svetsku ekonomsku krizu) u kome su njihovi sportski
sistemi mnogo manje atraktivni za ulaganja privatnih investitora ne-
go što je to bilo pre pet do deset godina. Međutim, uprkos lošim is-
kustvima stečenim u oblasti privatizacije brojnih preduzeća, politič-
ke elite u državama nastalim od SFRJ privatizaciju u sportu naja-
vljuju kao čarobni štapić i univerzalni lek koji će preko noći izlečiti
sve bolesti sporta i sportskog sistema tih država. Prilikom takvih na-
java budućeg uspeha privatizacije ne sagledava se šuština smisla re-
či ,,privatizacija u sportu’’. Vlade većine pomenutih država nisu
pružile odgovore na pitanja šta se želi postići privatizacijom u obla-
sti sporta, šta se može privatizivati u sportu i šta će eventualno biti
izuzetno od privatuzacije, kao i za koje namene će biti upotrebljeni
eventualni privatizacioni prihodi ostvareni prodajom sportskih obje-
kata u državnom i društvenom vlasništvu. Iako je očigledno da će
privatizacija u toj oblasti društvenog života biti neminovna u nared-
nih par godina, a kako bi se organizaciono i materijalno sportski si-
stemi balkanskih država pomerili sa mrtve tačke i možda primakli
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zapadnoevropskim državama, neophodno je biti obazriv u sprovo-
đenju tog procesa i biranju njegovog modela. Jedino velikom oba-
zrivošću i sistemski – postupno – isplaniranom i sprovedenom svo-
jinskom transformacijom sportskog sistema, mogle bi se izbeći
greške do kojih je došlo prilikom privatizacije preduzeća sa teritori-
je nekadašnje SFRJ. S druge strane, sve je veći broj signala koji po-
kazuju da će uskoro, ne iz političkih, već iz čisto sportskih i eko-
nomskih razloga, biti stvorene neke nove zajedničke sportske lige
država nastalih raspadom SFRJ, pošto je to jedini izvestan put za
oporavak njihovih sportskih klubova, stvaranje zdrave konkurencije
u ligama i postizanje boljih – vrednijih - sportskih rezultata. 

Literatura

Alač Z., Zašto nam je potrebna priča da je 13.05.1990. godine počeo rat, na-
lazi se na veb-stranici: http://www.index.hr/sport/clanak/zasto-nam-je-
potrebna-prica-da-je-13-5-1990-poceo-rat/491003.aspx.

Kenović M. i Kovačević S., Sport i sportsko pravo, Amax, Sarajevo, 2007.

Šuput D., Zakon o športu Republike Hrvatske – primer uspešne regulatorne
reforme, u: Fizička kultura br. 1-2/2007, Fakultet sporta i fizičkog vaspi-
tanja Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2007.

Šuput D., Sport u Srbiji, u: Pregled Republika Srbija br. 1/2009, Jugoslovens-
ki pregled, Beograd, 2009, str. 75-96. 

Šuput D., Sportska politika u Srbiji u svetlu Predloga zakona o sportu, u: Pravo
i društvo br. 1/2011, Službeni glasnik, Beograd, 2011, str. 127-140.

Šurbatović J., Kategorizacija sportova, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2011.

328 Dejan Šuput



329SISTEM SPORTA U DRŽAVAMA BIVŠE SFRJ

* * *

Dejan Šuput, 
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SPORTS SYSTEMS OF THE STATES DERIVED
FROM THE FORMER YUGOSLAVIA

In this article, the author presents the state and features of the sports
systems in states arised from the former Federal Republic of Yugoslavia
and explains the concequences that disappearance of the federal state, the
civil war and creation of the small national states caused to its sports
development and sports results achieved during the past twenty years.
Besides, the paper summarizes the main problems of national sports sys-
tems and sports leagues of above mentioned states and criticize their great
expectations from the future process of ownership transformation of sport
organizations. It is noted that a colloquial term ’’privatization in sport’’,
commonly used in professional and political debates in those countries,
does not conform to the essence of the process it refers to in such debates.

The concluding part of the paper comprises allegations that during the
past twenty years, newly established national states arised from the former
Federal Republic of Yugoslavia were not very successful in the develop-
ment of their sports systems. Those allegations have been proved by list-
ing of various facts and examples presenting the results achieved by the
national sports teams of that states.

Key words: sport, state, Law on sport, results, development.
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