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Сажетак
У овом на уч ном ра ду аутор се по за ба вио мул ти ет нич ким и 

мул ти на ци о нал ним тво ре ви на ма ко је се би ста вља ју у из глед кон-
сти ту и са ње гра ђан ског кон цеп та др жа ве-на ци је, и про бле ми ма са 
ко јим се по том пи та њу су сре ћу две не до вр ше не др жа во ли ке тво-
ре ви не: Бо сна и Хер це го ви на и Цр на Го ра. Пред мет ис тра жи ва ња 
је (не)мо гућ ност кон сти ту и са ња Бо сне и Хер це го ви не и Цр не Го ре 
на прин ци пи ма гра ђан ске др жа ве. Зна чај ис тра жи ва ња огле да се 
у ука зи ва њу на (не)мо гућ ност њи хо вог кон сти ту и са ња у ста бил не 
др жав не тво ре ви не на ци о нал но-гра ђан ског ти па, у ука зи ва њу на 
по ло жај срп ског на ро да у овим др жав ним тво ре ви на ма, те у по ку-
ша ју да се обез бе ди ре ги о нал на ста бил ност на За пад ном Бал ка ну 
кроз по ку ша је ра све тља ва ња и овог про бле ма. Про блем ско пи та
ње тра га ло би за за пи та но шћу: ка ко омо гу ћи ти ста би ли за ци ју мул-
тет нич ких и мул ти на ци о нал них тво ре ви на ка кве су БиХ и Цр на 
Го ра, а да при то ме ове тво ре ви не не бу ду смет ња за оства ри ва ње 
на ци о нал них пра ва срп ског на ро да у њи ма? Ме то ди ко ји су у ра-
ду при ме ње ни су: ана ли тич ки ме тод, ме тод по сма тра ња, ана ли за 
са др жа ја, ме тод ге не ра ли за ци је, упо ред ни ме тод и сл. Овај рад ће 
се, да кле, по за ба ви ти Бо сном и Хер це го ви ном и Цр ном Го ром као 
мул ти ет нич ким и мул ти на ци о нал ним др жа ва ма, и мо гућ но сти-
ма њи хо вог кон сти ту и са ња на прин ци пи ма мо дер них, ефи ка сних 
гра ђан ских др жа ва, а да се из то га из бег ну сло же но сти др жав ног 
устрој ства и ста би ли за ци је по ли тич ког ле ги ти ми те та.

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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Кључ не ре чи: мул ти ет нич ност, мул ти на ци о нал ност, Бо сна и Хер це го ви-
на, Цр на Го ра, кон сти ту тив ност, гра ђан ска др жа ва 

МУЛ ТИ ЕТ НИЧ КИ СА СТАВ БО СНЕ И 
ХЕР ЦЕ ГО ВИ НЕ И ЦР НЕ ГО РЕ

Ка да је о мул ти ет нич ком са ста ву БиХ и Цр не Го ре реч, та да 
ва ља упо зо ри ти на ва жност де мо граф ских по да та ка и ме ђу ет нич-
ког рас по ре да ка ко би се мо гло успе шно из а на ли зи ра ти про бле ми 
кон сти ту и са ња БиХ и Цр не Го ре као гра ђан ских др жа ва.

Мул ти ет нич ки и мул ти на ци о нал ни са став БиХ

Са да шња Бо сна и Хер це го ви на не но си атри бут Ре пу бли-
ке, што већ ука зу је на њен крај ње сло жен др жав но пра ви са став. 
Пре ма Уста ву БиХ она се са сто ји од три кон сти ту тив на на ро да: 
Бо шња ка (до 1993: Му сли ма на), Ср ба и Хр ва та. По по след њем по-
пи су још из дав не 1991. го ди не у СР БиХ је жи ве ло: 44% Му сли-
ма на 31% Ср ба и 17% Хр ва та, док се 6% љу ди де кла ри са ло као Ју-
го сло ве ни, а 2% као оста ли.1)

(Мапа 1: Национални састав БиХ)

1)  sr.wikipedia.org/sr/Босна_и_Херцеговина
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До гра ђан ског ра та 1992-1995. го ди не број не оп шти не у БиХ 
су би ле ме шо ви тог са ста ва, док је да нас сли ка са свим дру га чи ја. 
При ме ћу је мо сле де ће чи ње нич но ста ње, а то је: го то во јед но на-
ци о нал ни ка рак тер Ре пу бли ке Срп ске (не што ма ло ма њег од два 
ен ти те та у БиХ), али и пре те жно мо но ет нич ки са став кан то на у 
Фе де ра ци ји БиХ на ста ње ној му сли ман ским и хр ват ским ста нов-
ни штвом. У цен трал ној Бо сни је са став хр ват ских и бо шњач ких 
кан то на ме шо вит, али су и ту на се ља углав ном јед но на ци о нал на и 
мо но кон фе си о нал на, и рет ко ка да знат ни је из ме ша на. За ни мљи во 
је да је и да нас, упр кос ет нич ком чи шће њу ко је су спро ве ле хр ват-
ске (па ра)вој не фор ма ци је 1995. го ди не, број Ср ба у три за пад не 
оп шти не ко је су при па ле Фе де ра ци ји БиХ и да ље ве ћин ски (Др вар, 
Гра хо во и Гла моч). Ка ко год би ло, БиХ је сте мул ти ет нич ко, али и 
мул ти на ци о нал но дру штво, у ко ме су ет но си за до би ли об лич је на-
ци је, па се ов де за пра во ра ди о сло же ној мул ти на ци о нал ној др жа ви 
три кон сти ту тив на на ро да. Ин ди ка тив но је да су иако исто риј ске – 
што се на ро чи то мо же ре ћи за Ср бе, па и за Хр ва те, а од кра ја XIX 
ве ка и за Му сли ма не (са да Бо шња ке) – све ове на ци је у осно ви 
на ста ле из ви ше-ма ње је дин стве не про то ет нич ке гру пе, и то та ко 
што је од сре ди не XIX ве ка, а на ро чи то од упра ве Бен ја ми на Ка ла ја 
и Аустро у гар ске вла да ви не 1878-1918, до шло до на ци о нал не хо мо-
ге ни за ци је: ка то ли ка у Хр ва те, пра во слав них у Ср бе и му сли ма на у 
за себ ну про то на ци ју (Му сли ма не, ка сни је Бо шња ке). На тај на чин 
је БиХ, и Бал кан као део све та, је дин ствен по на ци о нал ном са мо-
дре ђе њу (про и за шлом) из кон фе си о нал не при пад но сти.

Мул ти ет нич ки и мул ти на ци о нал ни са став Цр не Го ре 

Пре ма по след њем по пи су оба вље ном у Цр ној Го ри то ком 
2011. го ди не, ка да је реч о ет нич кој (и на ци о нал ној) при пад но сти, 
до би је ни су сле де ћи ре зул та ти: Цр но гор ци – 278.865 (44,98%), 
Ср би – 178.110 (28,73%), Бо шња ци – 53.605 (8,65%), Ал бан ци – 
30.439 (4,91%), Му сли ма ни – 20.537 (3,31%), Ро ми – 6.251 (1,01%), 
Хр ва ти – 6.021 (0,97%). Ка да је реч о је зи ку ко јим се го во ри у Цр ној 
Го ри сли ка је бит но дру га чи ја: срп ским је зи ком го во ри – 265,895 
(42,88%), цр но гор ским се слу жи – 229,251 (36,97%), бо сан ски 
упо тре бља ва – 33,077 (5,33%), ал бан ски је зик ко ри сти – 32,671 
(5,27%), ром ским је зи ком ба ра та – 5,169 (0,83%), бо шњач ким при-
ча – 3,662 (0,59%), хр ват ски об на ша – 2,791 (0,45) ста нов ни ка Цр-
не Го ре.2)

2)  sr.wikipedia.org/wiki/Демографија_Црне_Горе
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(Мапа 2: Етнички састав Црне Горе)
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(Мапа 3: Језички састав Црне Горе)
Из го ре по ста вље них ма па за кљу чу је мо сле де ће ста ње. Кон-

цен тра ци ја цр но гор ске на ци је нај при сут ни ја је у оп шти на ма Це-
ти ње, Бар, Под го ри ца, Да ни лов град и Ник шић. Са дру ге стра не, 
кон цен тра ци ја ста нов ни штва ко је се слу жи цр но гор ским је зи ком 
нај при сут ни ја је у оп шти ни Це ти ње и не што ма ње у оп шти ни Бар, 
док је цр но гор ски пре вла дао и у два нај ве ћа гра да Цр не Го ре: Под-
го ри ци и Ник ши ћу (исти на ни при бли жно убе дљи во као што се 
оче ки ва ло).

Из при ло же ног се ви ди да је ет нич ки еле мент у обе др жав не 
тво ре ви не из у зет но зна ча јан и да де лу је цен три фу гал но на пи та-
ње из град ње гра ђан ског иден ти те та кроз кон цепт др жа ве-на ци је. 
У оба слу ча ја ет нич ки су бјект ко ји је дру ги по сна зи у обе зе мље је 
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срп ски, и он не ис ка зу је тен ден ци ју ута па ња у гра ђан ски кон цепт 
др жа ве-на ци је. Шта ви ше он се у обе др жав не тво ре ви не ис ка зу је 
као аутох тон. У слу ча ју Бо сне и Хер це го ви не као оба ве зно кон сти-
ту тив ни, и на сил но при др жан у др жав ној за јед ни ци ка ква је БиХ, а 
у слу ча ју Цр не Го ре та ко ђе као аутох тон, али и као др жа во тво ран, 
и (бар за са да) не кон сти ту ти ван.

За пра во ова кве по зи ци је срп ског на ро да у Бо сни и Хер це-
го ви ни и Цр ној Го ри (уз сли чан по ло жај хр ват ског на ро да у БиХ), 
има ће за по сле ди цу не мо гућ ност по сто ја ња при мор ди јал ног кон-
сен зу са на ко ме би се из гра ђи вао гра ђан ски ко цепт др жа ве-на ци је 
ка кве по зна ју мо дер не др жав не тво ре ви не За па да.

МОГУЋНОСТИ ПРЕУРЕЂЕЊА НЕДОВРШЕНИХ 
ДРЖАВНИХ ТВОРЕВИНА БИХ И ЦРНА ГОРА

Ов де ће мо ис та ћи узро ке не до вр ше но сти др жав них тво ре ви-
на: Бо сне и Хер це го ви не и Цр не Го ре, из че га би мо гао и да про и-
за ђе за кљу чак о мо гућ но сти ма ње них за о кру жи ва ња у тзв. др жа ве 
пу ног оби ма.

Бо сна и Хер це го ви на: од «Сло ва» до «Ду ха» Деј то на

Бо сна и Хер це го ви на је пре кон фи гу ри са на прав на тво ре ви-
на. То за пра во зна чи да је она по сто ја ла, нај пре, као ме ђу на род-
но не при зна та фе де рал на је ди ни ца бив ше ве ли ке Ју го сла ви је, под 
име ном Со ци ја ли стич ка Ре пу бли ка Бо сна и Хер це го ви на, па да је 
чи ном ме ђу на род ног при зна ња у Ује ди ње ним на ци ја ма (у тре нут-
ку вр хун ца свет ске до ми на ци је САД и ње них са те ли та по чет ком 
90-тих го ди на ХХ ве ка) до жи ве ла рас пад «на те ре ну» (за јед но са 
бив шом са ве зном др жа вом – СФРЈ), и да се на кра ју, под огром ним 
вој ним и ди пло мат ским при ти ском САД и НА ТО-а, по но во уоб-
ли чи ла као др жав но прав на тво ре ви на, за до бив ши ле ги ти ми тет сва 
три кон сти ту тив на на ро да под ње ним кро вом.  За пад, на по чет ку 
ра та у БиХ, ни је же лео да од у ста не од тре ти ра ња про сто ра бив ше 
СР Бо сне и Хер це го ви не као је дин стве ног ме ђу на род ног прав ног 
су бјек та, али је на те ре ну сли ка из гле да ла то ли ко дру га чи ја од при-
жељ ки ва ња тзв. ме ђу на род не за јед ни це (САД+зе мље Квин те), да 
се рат мо гао окон ча ти са мо ис ка за ном во љом За па да да при зна за-
те че но ста ње на те ре ну. А за те че но ста ње је по чет ком 1994. го ди не 
из гле да ло та ко да су све три ет нич ке гру па ци је др жа ле ви ше-ма ње 
ет нич ки хо мо ге не те ри то ри је, и да су у њи ма оства ри ва ле  соп-
стве не кул тур но-ци ви ли за циј ске мо де ле жи вље ња и са о бра ћа ња. 
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Због то га је За пад био, исти на не ра до и уз огром не от по ре, на кон 
мно го број них не у спе шних ди пло мат ских и вој но о ба ве штај них по-
ку ша ја, при мо ран да при зна пра во срп ском на ро ду да се кон сти ту-
и ше као на ци ја на те ри то ри ји на ко јој од пам ти ве ка жи ви, те је та ко 
ко нач но ре ше ње гор ди је вог чво ра би ло на ви ди ку. Оста ло је још 
са мо да се Ср би у БиХ све ду на до го во ре ну ме ру, а та ме ра је би ла 
по ло ви на БиХ (Ру си ја је чвр сто ста ја ла на ста но ви шту да срп ска 
Ре пу бли ка у БиХ не сме би ти ма ња 50% БиХ). Та ко су Аме ри кан-
ци на те ра ли Хр ва те и Бо шња ке да фор ми ра ју за јед нич ке са ве зне 
ор га не вла сти од де ло ва те ри то ри је под соп стве ном кон тро лом, те 
је та ко на ста ла Му сли ман ско-хр ват ска фе де ра ци ја, ко ја је ка сни је 
пре и ме но ва на у Фе де ра ци ју БиХ.3) Ва шинг тон ским спо ра зу мом из 
1994. го ди не би ла је пред ви ђе на Фе де ра ци ја БиХ као фе де рал на 
или са ве зна др жа ва кан то на од ко јих су не ки фор ми ра ни као ви ше-
ма ње ет нич ки чи сти му сли ман ски кан то ни, дру ги као по нај ви ше 
ет нич ки чи сти хр ват ски, а не ки су се фор ми ра ли и као ме шо ви ти 
(углав ном у цен трал ној Бо сни). Циљ је био да Бо шња ци и Хр ва ти 
здру же но и уз ја ку ло ги сти ку САД и вој ске Ре пу бли ке Хр ват ске 
за по сед ну ви тал не тач ке на те ри то ри ји под кон тро лом Ре пу бли ке 
Срп ске, и та ко при си ле чел ни ке са Па ла на ве ли ке уступ ке. На кон 
опе ра ци ја Бље сак и Олу ја, ко јим је Хр ват ска ет нич ки очи шће на од 
Ср ба, за по че ла је офан зи ва хр ват ске вој ске, при пад ни ка ХВО БиХ 
и Му сли ман ских сна га на ви тал не ко му ни ка ци о не тач ке Ре пу бли ке 
Срп ске. Опе ра ци ја је об у ста вље на оног ча са ка да се про це ни ло да 
је ство рен ба ланс сна га у БиХ из ме ђу му сли ман ско-хр ват ске ко-
а ли ци је (под по мог ну те ло ги сти ком САД и НА ТО-а) и Ре пу бли ке 
Срп ске.4) Па ри ско-деј тон ским ми ров ним спо ра зу мом срп ска др жа-
ва у окви ру БиХ сту пи ла је у кон фе де рал ни са вез са Фе де ра ци јом 

3)  Sa ša Mr du ljaš: „Hr vat ska po li ti ka unu tar BiH u kon tek stu de kla ra tiv no ga i re al no ga pro stor-
nog op se ga hr vat ske za jed ni ce – Re pu bli ke Her ceg-Bo sne (1991-1994)“, Dru štve na is tra ži
va nja, 4-5/2009, In sti tut dru štve nih zna no sti Ivo Pi lar, Split, 2009, str.485: “Po bje do no sni 
po hod ABiH na pro sto re pod kon tro lom HVO-a bit će okru njen u ve lja či 1994. (...)Ka ko iz o-
sta nak te pot po- re ne bi do veo do voj no ga pa da ne sa mo en kla va ne go, s vre me nom, i do pa da 
sa mo ga ju žnog di je la HB-a (Lu cić, 2005., knj. 2., 48) te do ma sov nog ise lja va nja hr vat sko ga 
na ro da pred ABiH, hr vat ska stra na od u sta je i od HB-a i od ute me lje nja vla sti te je di ni ce unu-
tar (kon)fe de ra tiv ne BiH te pri sta je na for mi ra nje hr vat sko-bo šnjač ke Fe de ra ci je BiH (FBiH) 
(ožu jak 1994.).“

4) “U ko nač ni ci, usu gla še nim dje lo va njem HV-a, HVO-a i ABiH pot kraj lje ta 1995. pro sto ri BiH 
pod srp skom kon tro lom sve de ni su na ma nje od po lo vi ce bh. te ri to ri ja. Dalj nji pro dor za u sta-
vlja sa ma me đu na rod na za jed ni ca in zi sti ra ju ći na op stan ku srp ske je di ni ce ko ja bi ob u hva ća-
la, pret hod no do go vo re nih, 49% BiH (Bilt, 1999., 171-172, 183; Hol bro o ke, 1998., 198-199; 
Owen, 1998., 399). Ti me su stvo re ni uvje ti za srp sko pri hva ća nje po li tič ke osno ve is ka za ne u 
Pla nu kon takt ne sku pi ne za BiH (tra vanj – sr panj 1994.), po ko jem se ta ze mlja za mi šlja kao 
slo že na dr ža va for mi ra na od dva ju en ti te ta: FBiH I RS.” (Sa ša Mr du ljaš: „Hr vat ska po li ti ka 
unu tar BiH u kon tek stu de kla ra tiv no ga i re al no ga pro stor nog op se ga hr vat ske za jed ni ce - Re-
pu bli ke Her ceg-Bo sne (1991-1994)“, Dru štve na is tra ži va nja, 4-5/2009, In sti tut dru štve nih 
zna no sti Ivo Pi lar, Split, 2009, str.846)
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БиХ за рад ме ђу на род ног објек ти ви те та за те че ног ста ња, те је та ко, 
пре ма из вор ном Деј то ну, на ста ла ви ше не го ла ба ва тво ре ви на “три 
кон сти ту тив на на ро да, и два ен ти те та”. Овим пу тем је Ре пу бли-
ка Срп ска иако ме ђу на род но не при зна та др жа ва, по ста ла објек том 
ме ђу на род ног пра ва, а као Ре пу бли ка у окви ру БиХ по се до ва ла је 
знат но ве ћи сте пен ори ги нер не вла сти од фе де рал них је ди ни ца 
бив ше СФРЈ пре ма Уста ву из 1974. го ди не.

Од тог тре нут ка за по чи ње про цес из ме не Деј тон ског ми ров-
ног спо ра зу ма ко ји се, у са да већ исто риј ској ли те ра ту ри из по ли ти-
ко ло шких на уч них ди сци пли на, тре ти ра кри ла ти цом Кар ла Бил та 
из 1997. го ди не, да: «сло во Деј то на тре ба за ме ни ти ду хом Деј то-
на». Овај дух Деј то на ни је ни шта дру го до сло бод на ин тер пре та ци-
ја оп штих од ред би Па ри ско-деј тон ског ми ров ног спо ра зу ма ко јим 
се ис ка зу је не пре ста но на сто ја ње да се спро во ди цен тра ли за ци ја 
вла сти и пре се ља ва ње ин сти ту ци ја са ен ти е та (Ре пу бли ке Срп ске 
и Фе де ра ци је БиХ) у цен тра лу у Са ра је во. Бо сном и Хер це го ви ном 
и ње ним ен ти те ти ма прак тич но упра вља Ви со ки пред став ник, ко ји 
на вод но оли ча ва „ме ђу на род ну за јед ни цу“. Тај пред став ник је по 
пра ви лу до ла зио из ЕУ, а нај не по сред ни је де ло вао уз зна чај ну са-
гла сност спољ не по ли ти ке САД.

До да нас је са мо во љом ви со ких пред став ни ка пре не то, про-
тив но во љи вла сти у Срп ској, чак 56 над ле жно сти са Ре пу бли ке 
Срп ске на цен трал не ор га не у Са ра је ву.5) Чи та ве обла сти ин стру-
ме на та вла сти са да су, про тив но и во љи на ро да али и сло ву па и ду-
ху Деј то на, пре не те на за јед нич ке ор га не.6) Та ко је по ре ски си стем 
пре ко ин ди рект ног опо ре зи ва ња пре не сен на ор га не БиХ, иако је 
Деј тон пред ви ђао да је опо ре зи ва ње у ис кљу чи вој над ле жно сти 
ен ти те та, ко ји су оба ве зни са мо да део убра них при хо да сли ју у 
за јед нич ку ка су за по тре бе БиХ.7)Си ту а ци ја је слич на и ка да су у 

5) Н. Кец ма но вић: “Бу дућ ност Ре пу бли ке Срп ске у ма ка за ма САД и ЕУ”, Но ва срп ска по
ли тич ка ми сао, 3-4/2010: 45-63, Бе о град, 2010, стр.49: “...у име мо гућ но сти нео ба ве-
зног ту ма че ња тог спо ра зу ма, по че ло је си сте мат ско и кон ти ну и ра но раз вла шћи ва ње 
Ре пу бли ке Срп ске, и то пре но ше њем ен ти тет ских над ле жно сти на цен трал не ор га не у 
Са ра је ву.”

6) Н. Кец ма но вић: “Бо сна у тре ћој де це ни ји овог ви је ка – пет на ест сце на ри ја рас пле та”, 
Срп ска по ли тич ка ми сао, 2/2012: 401-420, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2012, стр.415: “Ка да је на си ље ОХР-а над Срп ском и Ср би ма (су спен до ва ње, за ко на 
до не тих у пар ла мен ту, сме њи ва ње де мо кр та ски иза бра них ли де ра, кр ше ња деј тон ског 
спо ра зу ма), пре шло у мје ру европ ског уку са и БиХ сте кла ре пу та ци ју по сљед ње ди ка-
ту ре у Евро пи, пре шло се на суп тил ни је мо де ле (при јет ње, при ти сци, усло вља ва ња) и 
не у трал ни је фор му ла ци је (Деј тон 2, устав не ре фор ме, функ ци о нал ни ја др жа ва, усмје-
ре ни до го во ри ло кал них по ли ти ча ра).

7) И не са мо то: „Ta ko je Bo sna i Her ce go vi na ste kla ovla sti u sud stvu, tu ži telj stvu, si gur no sti, 
sta ti sti ci,ljud skim pra vi ma te po re skoj i ca rin skoj po li ti ci.“ (Ve sna Ka za zić, „BiH i Evrop ska 
uni ja“, Adri as, 12/2005, Prav ni fa kul tet Sve u či li šta u Mo sta ru, Mo star, 2005, str.110)
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пи та њу но ви пра во суд ни ор га ни и но ве над ле жно сти из обла сти 
суд ства и ту жи ла штва ко је су пре о те те Ре пу бли ци Срп ској. Но вим 
за ко ни ма фор ми ра ни су Суд БиХ и Ту жи ла штво БиХ као две не-
у став не ка те го ри је.8) Ту жи ла штво је од по че ло не са мо да отва ра 
но ве по ступ ке и да их про це су и ра ар би трер но без кон сул та ци ја са 
вла сти ма у два ен ти те та, већ и да пре у зи ма пред ме те ко ји су за по-
че ти у ре дов ном по ступ ку пред пра во суд ним ор га ни ма ен ти те та.9) 
Устав ни суд за БиХ, уме сто да се при др жа ва стро го (за)да тих окви-
ра над ле жно сти по Деј то ну не пре ста но из ла зи из сво јих овла шће-
ња, ар би три ра (нај че шће у ко рист ви со ких пред став ни ка) и пре-
гла са ва (нај че шће два од три кон сти ту тив на на ро да за хва љу ју ћи 
тро ји ци стра на ца ко ји се у нај ва жни јим ства ри ма увек при кла ња ју 
ми шље њу Бо шња ка).10) Ка да се го во ри о из вр шној вла сти Ви со ки 
пред став ник је про тив у став но за шао у обла сти ца рин ских слу жби 
и пре ко гра нич не по ли ци је и пре дао их цен трал ним ор га ни ма у Са-
ра је ву, по том је об је ди нио ци вил но бе збед но сне слу жбе (оформ ље-
на је све моћ на цен трал на слу жба СИ ПА), за тим је уки нуо ом буд-
сма не на ен ти тет ском ни воу, про ши рио Са вет ми ни ста ра са 3 на 
10 чла но ва... Уз из ме не ен ти тет ских уста ва у де лу ко је се до ти чу 
по ла га ња пра ва кон сти ту тив них на ро да из дру гог ен ти те та на кон-
сти ту тив ност и у Ре пу бли ци Срп ској, те сво ђе њу вој ске Ре пу бли ке 
Срп ске на ни во тре ћег пу ка Ору жа них сна га БиХ ове ре фор ме су у 
до број ме ри по љу ља ле са ме те ме ље Па ри ско-деј тон ског ми ров ног 
уго во ра. По след њи на ум стра ног про тек то ра та у БиХ – да уве де 
ме ша не и пре ко гра нич не слу жбе ен ти тет ских по ли ци ја – ни је ус-
пео. Он би и ко нач но зна чио уки да ње ен ти тет ских ли ни ја раз гра-
ни ча ва ња, и не ста нак Ре пу бли ке Срп ске...11)

8) Da mir Ba no vić, Sa ša Ga vrić: “Ustav na re for ma u Bo sni i Her ce go vi ni”, Po li tič ka mi sao, 
2/2010, Fa kul tet po li tič ke zna no sti, Za greb, 2010, str.161: “… da se pri mi je ti ti da Ustav ne 
pred vi đa po sto ja nje sud ske vla sti na dr žav nom ni vou, te ni ti bi lo ka kvih me ha ni za ma za vo-
đe nje eko nom ske i so ci jal ne po li ti ke.”

9) М. До дик, “О су ду и ту жи ла штву БиХ, или ка ко је БиХ на ста ла”, Но ва срп ска по ли тич
ка ми сао, 3-4/2010: 117-135, Бе о град, 2010, стр.131: “Пре у зи ма ње пред ме та из над ле-
жно сти ен ти тет ских су до ва ус по ста вље но је За ко ном о Су ду БиХ (члан 13. пр во бит ног 
тек ста). Ни јед но кон ти нен тал но за ко но дав ство не да је од ре ђе ном су ду пра во да узи ма 
пред ме те из над ле жно сти дру гог су да.”

10) С. Са вић, “Устав ни по ло жај Ре пу бли ке Срп ске у Бо сни и Хер це го ви ни”, Но ва срп ска 
по ли тич ка ми сао, 1/2011: 79-86, По себ но из да ње, Бе о град, 2011, стр.80: “(...) нас че-
тво ро су ди ја гла са ли смо про тив те од лу ке, дво је Хр ва та и нас дво је Ср ба. Од лу ка је 
до не се на гла со ви ма Бо шња ка и тро ји це стра них су ди ја.”

11) В. Стан ко вић, З. Ми ло са вље вић: “Устав ни по ло жај Ре пу бли ке Срп ске”, Срп ска по ли
тич ка ми сао, 1/2012: 461-486, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр.480. 
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Цр на Го ра: од фе де рал не је ди ни це  
до не ста бил не др жав не тво ре ви не

Ма ја ме се ца 2006. го ди не Цр на Го ра је по ста ла нај мла ђа ме-
ђу на род но при зна та  др жа ва у Евро пи. Ње но пр во пу но ме ђу на род-
но при зна ње де си ло се на Бер лин ском кон гре су 1878. го ди не, да 
би до 2006. го ди не те ри то ри ја да на шње Цр не Го ре при па да ла ши-
рим др жав ним окви ри ма: Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, 
Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, Де мо крат ској Фе де ра тив ној Ју го сла ви ји, 
На род ној Фе де ра тив ној Ре пу бли ци Ју го сла ви ји, Со ци ја ли стич кој 
Фе де ра тив ној Ре пу бли ци Ју го сла ви ји, Са ве зној Ре пу бли ци Ју го-
сла ви ји и, ко нач но, Др жав ној за јед ни ци Ср би ја и Цр на Го ра. Већ 
са ства ра њем ба но ви на у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји 1929. го ди не Цр-
на Го ра се по ја вљу је као Зет ска ба но ви на12) са зна чај ним те ри то ри-
јал ним про ши ре њем до пред ле ву оба лу Не ре тве (са све Кор чу лом, 
Мље том, Ду бров ни ком, Ис точ ном Хер це го ви ном и Ко на вљем), 
док је на се ве ру ба но ви на Зе та укљу чи ва ла и При је по ље, Ибар-
ски Ко ла шин (све до ушћа ре ке Ибар у За пад ну Мо ра ву), и чи та ву 
за пад ну Ме то хи ју са гра дом Пећ. Без об зи ра на су ко бе бје ла ша и 
зе ле на ша, ве ли ка ве ћи на ста нов ни штва се, у ме ђу рат ном пе ри о ду, 
из ја шња ва ла као Ср би (из Цр не Го ре), а срб ско по ре кло чак ни код 
нај љу ћих при ста ша ди на сти је Пе тро вић ни је до во ђе но у пи та ње.

(Мапа 4: Зетска бановина 1929-1939)

12) О сред ње ве ков ној Зе ти, пре те чи да на шње Цр не Го ре ви ше у: Ми лош Бла го је вић, Не-
ма њи ћи и др жав ност Ду кље – Зе те –Цр не Го ре, Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју, 
83:7-24, Но ви Сад, 2011.
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На кон Дру гог свет ског ра та Цр на Го ра по ста је фе де рал на је-
ди ни ца у окви ру Бро зо ве Ју го сла ви је. Већ пре ма по пи су ста нов ни-
шта из 1948. го ди не у Цр ној Го ри је тек 1,78% Ср ба, и чак 90,67% 
Цр но го ра ца. По ста вља се пи та ње: где су не ста ли то ли ки Ср би ко-
јих је пре ма по пи су из 1905. го ди не би ло чак 95% (ве ћи ном пра во-
слав них, али и не што ка то ли ка – на ро чи то у Бо ки, па чак и му сли-
ма на на се ве ру Цр не Го ре и у гра ду Ба ру на при мор ју)? Од го вор је 
ла ко да ти, јер је са да из ја ва при пад но сти цр но гор ском иден ти те ту 
би ла по ли тич ка, а не ет нич ка или пси хо ло шка ка те го ри ја. Ипак за 
све вре ме ти то и зма ни ко ни је оспо ра вао да су Цр но гор ци Ср би, са 
др жа во твор ним тра ди ци ја ма (не што по пут Ба ва ра ца у Не мач кој).13)

Ме ђу тим, ствар се су штин ски ме ња то ком 90-тих го ди на ХХ 
ве ка. Нај пре је цр но гор ска по ли тич ка ели та у окви ру Са ве за ко му-
ни ста Цр не Го ре (СКЈ ЦГ) и по то ње ве ли ке Де мо крат ске пар ти је 
со ци ја ли ста (ДПС) по че ла да не ги ра да су Црн гор ци и Ср би “име 
и пре зи ме истог ет но са”.14) По че ло је да се уве ли ко ин си сти ра на 
не за ви сном пу ту Цр не Го ре,15) и да се пре и спи ту је срп ска исто ри-
ја Цр не Го ре, те да се до во ди у пи та ње ста тус ми тро по ли је Цр-
но гор ско-при мор ске у окви ру Срп ске пра во слав не цр кве (СПЦ). 
Иден ти тет ска пи та ња по диг ну та су на ви ши ни во кон фи лик та 
осни ва њем Ду кљан ске ака де ми је на у ка и умет но сти (ДА НУ), ко ја 
је про по ве да ју ћи ду кљан ски, цр ве но хр ват ски и ан ти срп ски ка ра ка-
тер Цр не Го ре, от по че ла да аги ту је иде о ло ги ју мон те не грин ства.16) 
Кон стру и сан је но ви, исто риј ски и на уч но не у те ме љен је зик ко ји је 

13) В. Стан ко вић, “Срп ско пи та ње у по стре фе рен дум ској Цр ној Го ри”, По ли тич ка ре ви ја, 
03/06: 521-530, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2006, стр.527: “Пре ма овом 
ми шље њу и ет нич ки Ср би су за пра во Цр но гор ци, јер је њи хо ва ма тич на др жа ва Цр на 
Го ра.”

14) Већ из угла при ста ли ца цр но гор ског на ро да до би ја мо при зна ње да је ве ћи на цр но гор-
ских вла да ра XIX ве ка би ла на ци о нал но осве шће на: „Od se dam Pe tro vi ća-Nje go ša, sa mo 
se za dvo ji cu (vla di ku Va si li ja i knja za Da ni la) sa si gur no šcu mo ze re ći da su bi li pro tiv ni ci 
uta pa nja Cr ne Go re u ne ku ve li ku “brat sku” dr ža vu. Obo ža va ni vla di ka Nje goš, ko ji svo jim 
stva ra la štvom i isto rij skim pro fi lom pred sta vlja no se ći stub či ta vog cr no gor skog iden ti te ta, 
sma trao je da cr no gor ska dr ža va ima isto rij sku ulo gu je di no u to me da u iz u zet no ne po volj-
nom okru že nju obez bi je di op sta nak Cr no go ra ca dok Tur ci op štim srp sko-slo ven skim ustan-
kom ne bu du pro tje ra ni sa Bal ka na.“ („Kor je ni pro ti vlje nju cr no gor skoj dr žav no sti“, www.
net work54.com/.../KO RI JE NI+PRO TI VLJE NJA+CR NO GORSK...)

15) О томе више у: Д. Петровић, В. Станковић: Заједничка држава Србије и Црне Горе, 
Институт за политичке студије, Београд, 2006.

16) М. Кнежевић: Изневерена држава – Србија и Црна Гора у времену разлаза, Институт 
за политичке студије, Београд, 2007, стр.385: “Они су, наиме уверени да је црногорски 
народ настао још у раном средњем веку на територији негдашње римске провинције 
Превалис или Превалитана, од племена под другим именом, и да се онда развијао читав 
миленијум све до настанка савремене црногорске нације. Том народу је првобитно 
било име Дукљни, по области Дуклеа, потом Зећани, по реци Зети, да би се напослетку 
усталило име Црногорци које траје и данас.”
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ни шта дру го до но во је зик или по ли тич ка кон струк ци ја је зи ка.17) У 
Цр ној Го ри, ко ја је по но во по ста ла са мо стал на др жа ва 2006, зва-
нич ни је зик од 1992. до 2006 био је срп ски. По том је у по ли циј ској 
ста ни ци на Це ти њу осно ва на и са мо зва на Цр но гор ска пра во слав на 
цр ква (ЦПЦ). Сви ови уда ри на срп ски ка рак тер Цр не Го ре ути-
ца ли су да се пра во слав но ста нов ни штво у Цр ној Го ри по дво ји на 
Ср бе и Цр но гор це. По пис из 2003. го ди не бе ле жи раст Ср ба на го-
то во 1/3 ста нов ни штва (32%). По том по пи су Цр но го ра ца је са да 
тек 43,16%. Као по сле ди ца го ре на ве де них чи ње нич них де ша ва ња 
Цр на Го ра уз Бо сну и Хер це го ви ну по ста је је ди на др жа ва у Ју го и-
сточ ној Евро пи чи је ма тич но ста нов ни штво ни је ве ћин ско, већ ма-
њин ско (ма ње од 50% укуп не по пу ла ци је). Шта ви ше, да окол но сти 
и си ту а ци ја по Цр ну Го ру бу де те жа (иако је она из бе гла гра ђан ски 
рат), Бо сна и Хер це го ви на је сло же на др жа ва три (кон сти ту тив на) 
на ро да и два ен ти те та, док је Цр на Го ра про ста др жа ва ко ја не пре-
ста но ис ка зу је тен ден ци ју да бу де гра ђан ско-цр но гор ска др жа ва, 
иако чи тав је дан на род у њој (убе дљи во дру ги по број но сти, и тек 
не што ма ње бро јан од “ма тич ног”) од би ја гра ђан ски кон цепт цр но-
гор ске на ци је, јер је он ја ко сред ство аси ми ла ци је Ср ба у Цр но гор-
це.18) На и ме, од би ја њем мон те не грин ске вла сти Ми ла Ђу ка но ви ћа 
(и ко а ли ци је ДПС, Со ци јал-де мо крат ска пар ти ја – СДП, Ли бе рал на 
пар ти ја Цр не го ре – ЛП ЦГ) да срб ском на ро ду у Цр ној Го ри до пу-
сти  ма кар ста тус на ци о нал не ма њи не и од ла га њем ре ша ва ња тог 
пи та ња, омо гу ћа ва се нај гру бља аси ми ла ци ја срб ског на ци о нал ног 
би ћа у Цр ној Го ри. Ср би су као на род ства ра ли (срп ску) Цр ну Го ру, 
и до кле је Цр на Го ра би ла срб ска др жа ва, ни је по сто ја ла бо ја зан по 
иден ти тет Ср ба. Ме ђу тим, ка да се Цр на Го ра пре тво ри ла у гра ђан-
ско-цр но гор ску др жа ву ко ја иде о ло ги јом мон те не грин ства не ги ра 
зна чај Ср ба (ме ња њем сим бо ла, је зи ка и осно ва ко лек тив ног иден-
ти те та) Ср би су, ле ги тим но, за тра жи ли пра во да по ста ну cor pus se
pa ra tum, и да се та ко из дво је од “цр но гор шћу ју ће ве ћи не”, ка ко би 
спре чи ли не пре ста ну аси ми ли а ци ју ма лих раз ли ка. Срб ски на род 
у Цр ној Го ри опи ру ћи се гра ђан ском кон цеп ту цр но гор ске на ци је 
и свом не де фи ни са ном ста ту су, опи ре се да по ста не ре зер во ар из 
ко га ће се за хва та ти оно ли ко ко ли ко је нео п ход но за иден ти тет ска 
пи та ња но во на ста ле на ци је Цр но го ра ца, “ко ји ни је ни ти су ика да 

17) Момчило Суботић, „Евроатланско расрбљавање Црне Горе“, Политичка ревија, 
4/2011:89-105, Институт за политичке студије, Београд, 2011, стр.89

18) М. Кнежевић, “Црногоризација кроз грађанизацију”, 423-426, Недовршена држава, 
Институт за политичке студије, Београд, 2007, стр.425: “Привид истоветности 
црногорског као грађанског и националног је у томе што се Србима као мањинском 
народу – или народу у мањини – не признаје конститутивни национални статус, него 
се Срби из Црне Горе у Црној Гори растварају у Црногорце као држављане, а онда 
преображавају у нови национални идентитет – Црногорце по националности.”
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би ли Ср би”. Кључ на пи та ња из ме ђу Ср ба и Цр но го ра ца би ва ју то-
ли ко про ду бље на да су са да Цр но гор ци у ве ћем по ли тич ком са ве зу 
са ал бан ским, бо шњач ким и хр ват ским фак то ром, не го са сво јом 
срп ском бра ћом, че сто из истих по ро ди ца. Пи та ње од но са пре ма 
за јед ни ци са Ср би јом, од нос пре ма НА ТО-у, Срп ској пра во слав ној 
цр кви, је зи ку, исто ри ји, ука зу ју да су ове раз ли ке ве ли ке, и на жа-
лост, за са да, не пре мо сти ве.

Сви на бро ја ни раз ло зи и чи ње нич ни до га ђа ји оне мо гу ћа ва-
ју ин сти ту ци о нал ну и ле ги ти ми за ци о ну ста би ли за ци ју Цр не Го ре 
као др жа ве, ко ја ова ко на сил но-гра ђан ски кон ци пи ра на, на ду же 
ста зе не мо же би ти одр жи ва др жа во ли ка це ли на.

ПЕР СПЕК ТИ ВЕ ОДР ЖА ЊА  
НЕ ДО ВР ШЕ НИХ ТВО РЕ ВИ НА  

– БО СНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И ЦР НЕ ГО РЕ

Ов де се при са мом кра ју по ста вља ју бар два кључ на пи та ња.
По нај пре, ка кве су пер спек ти ве одр жа ња не до вр ше них тво-

ре ви на БиХ и Цр не Го ре? За кљу чак ко ји се сам на ме ће је сте да 
се ра ди о по при лич но не ста бил ним гра ђан ским др жа ва ко је има ју 
про блем са де фи ни са њем свог на ци о нал ног иден ти те та. У не до-
стат ку ве ћин ске на ци је при ми че мо се иде ји гр ђан ског од ре ђе ња 
др жа ва-на ци је. 

У бо сан ско хер це го вач ком слу ча ју уна пред се мо ра од у ста ти 
од ове иде је. Го то во је не мо гу ће за ми сли ти да би ет нич ки, и на ци о-
нал ни, Ср би и Хр ва ти у БиХ, при ста ли на са мо о дре ђе ње да су Бо-
сан ци. Ова иде ја већ ду го ег зи сти ра у гла ва ма не ких за пад них ет-
но ин же ње ра, и ка да о то ме пи шу и го во ре, под тим под ра зу ме ва ју 
бо сан ски кон цепт на ци је Бен ја ми на Ка ла ја са по чет ка ХХ ве ка.19) 
Ода тле да ти ра ју, тј. су му сли ма ни Бо шња ци, јер Бо са нац би тре ба-
ло да пред ста вља др жа вља ни на БиХ: био он Бо шњак, Ср бин или 
Хр ват. Ова кон цеп ци ја је мр тво сло во на па пи ру, и сва је при ли ка 
да ће та ко и оста ти... Тре нут но је на де лу дру ги по ку шај из град-
ње бо сан ско хер це го вач ке на ци је, а то би би ло ра ди кал но за о би ла-
же ње Деј то на, про стом чи ње ни цом да су сви ра се ље ни (углав ном 
Бо шња ци) и сви њи хо ви по том ци (без об зи ра на стра но и двој но 
др жа вљан ство) др жа вља ни БиХ. Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је 
број Хр ва та вид но опао, и да Ре пу бли ка Срп ска има про блем са 

19) Мом чи ло Су бо тић, „Про бле ми ет нич ког иден ти те та и по ли тич ког-др жав ног ен ти те та 
бо сан ско-хер це го вач ких Му сли ма на“, По ли тич ка ре ви ја, 3/2008:741-764, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр.744-745.
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на та ли те том, кре а то ри бо сан ско-хер це го вач ке на ци је сни ва ју сан 
да већ са да у БиХ и ра се ја њу жи ви бар 51% Бо шња ка, што би отво-
ри ло вра та до ки да њу кон сти ту ив но сти три на ро да, и по кре ну ло 
пи та ње осно ва но сти два ен ти те та у БиХ. У том слу ча ју мо гло би 
се већ го во ри ти о ста ти стич кој чи ње ни ци да су Ср би и Хр ва ти као 
хри шћа ни ма њи на у “по при лич но се ку ла ри зо ва ној су нит ској Бо-
сни”. Та ко ре ћи, до бо сан ства би се до шло и пре ко за хва љу ју ћи бо-
шњан ству. Та да би се др жав на за јед ни ца Бо сне и Хер це го ви не као 
сло же на кон фе де рал но-фе де рал на др жа ва све ла на про сту др жа ву 
кон со ци ја тив ног ти па, по узо ру на јед ну Хо лан ди ју, са ре ги о нал-
ним ауто но ми ја ма: Ба ња Лу ке, Мо ста ра, Ту зле и Са ра је ва као ди-
стрик та. Екс пе ри мент зва ни Брч ко-ди стрикт, тек је увод у ова кве 
ви со ко пред став нич ка за ме ша тељ ства...

Ка да го во ри мо о Цр ној Го ри, та да ва ља под се ти ти да је ве-
штим ма ни пу ла ци ја ма, пре вар ним рад ња ма, и чи та вом тех но ло-
ги јом не кон фликт ног ре ша ва ња по ли тич ких спо ре ња, Цр на Го ра 
за о де ну ла мон те не грин ство као вла да ју ћу иден ти тет ску иде о ло ги-
ју, да је спро ве ла ре фе рен дум у ко рист из два ја ња из за јед ни це са 
Ср би јом, и да је срп ски на ци о нал ни кор пус у Цр ној Го ри оста ви ла 
у не де фи ни са ном и не бра ње ном бри са ном про сто ру, ко ји слу жи 
као ре зер во ар за по пу ња ва ње по треб не цр но гор ске ве ћи не, ко ја 
још увек не до ста је.20) Де кла ри са ти се као Ср бин у Цр ној Го ри да-
нас прак тич но, са ста но ви шта мул ти ет нич ког и мул ти на ци о нал-
ног кон сти ту и са ња др жав но сти Цр не Го ре, озна ча ва при пад ност 
аси ми ла ци о ном ре зер во а ру над ко јим се спро во ди на ци о нал ни и 
гра ђан ски ин же ње ринг. Ре жим Ми ла Ђу ка но ви ћа, ус пео је да из-
бег не по ста вља ње пи та ње ста ту са Ср ба у Цр ној Го ри, нај пре на 
те ри то ри јал ном прин ци пу раз гра ни чај ног ен ти те та (као про стор-
ног cor pus se pa ra tumа по узо ру на Ре пу бли ку срп ску у БиХ), по-
том као кон сти ту тив ног на ро да у све му јед на ког и рав но прав ног 
са цр но гор ским на ро дом, и ко нач но као ма њин ског на ро да или бар 
на ци о нал не ма њи не, ко ја по свим ме ђу на род ним стан дар ди ма има 
ко лек тив на пра ва за га ран то ва на ме ђу на род ним кон вен ци ја ма и 
дру гим ме ђу на род но прав ним про пи си ма. Ова кав сце на рио је срб-
ски на род у Цр ној Го ри ста вио у ве о ма те шку по зи ци ји, без пра ва 
ко ја има ју знат но ма ло број ни је на ци о нал не ма њи не у Цр ној Го ри. 
Да се при ме ти ти да тре нут ни цр но гор ски ре жим до жи вља ва по-
ли тич ко де ло ва ње Ср ба као атак на ста бил ност др жа ве Цр не Го ре, 
јер срб ски на род сво јим упор ним об сто ја њем де ле ги ти ми ше цр но-
гор ску др жа ву, па је ре жим ра ди је спре ман на пак ти ра ње са на ци о-
нал ним ма њи на ма у Цр ној Го ри, не го да по де ли ин те ре се, пра ва и 

20) Мом чи ло Су бо тић, „Срп ски на ци о нал ни иден ти тет – исто риј ски и са вре ме ни иза зо ви“, 
По ли тич ка ре ви ја, 3/2011:1-34, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2011, стр.10.
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оба ве зе аутох то ног де ла соп стве не по пу ла ци је ко ја се на ци о нал но 
пре по зна је као Ср би, а не као Цр но гор ци. Раз ло зи ово ме сва ка ко су 
ге о стра те шке при ро де (од нос пре ма НА ТО-у, од нос пре ма Ср би ји, 
пре ма Ру ској фе де ра ци ји и сл)

На са мом кра ју по ста вља се пи та ње: ка ко омо гу ћи ти ста би-
ли за ци ју др жав них (не)при ли ка у ове две др жа во ли ке тво ре ви не? 
Од го во ром на ово пи та ње оства ри ће се и циљ чи та вог ис тра жи вач-
ког по ступ ка.

Пре тен зи је од ре ђе них струк ту ра у БиХ и Цр ној Го ри да од 
ових др жав них тво ре ви на на пра ве “озбиљ не др жа ве” Бо шња ка и 
Цр но го ра ца не мо гу уро ди ти пло дом из не ко ли ко раз ло га. Нај пре, 
и у јед ном и у дру гом слу ча ју при пад ни ка тзв. “ма тич не на ци је” 
има ма ње од по ло ви не у уде ли ма чи та ве по пу ла ци је. Ту се ра ди 
пре о ма њи ни на ци је, не го о ве ћин ској на ци ји. На ци о нал не за јед-
ни це у ко ји ма ве ћин ска по пу ла ци ја тек пре ла зи 50% су на ду ги 
рок нео др жи ве. Ту ће кад-тад за по че ти бор ба ма њин ских на ро да за 
соп стве на пра ва, а та кво дру штво и та ква др жа ва су пра ће не ве ли-
ком не ста бил но шћу, на ци о нал ним (а не иде о ло шко-про грам ским) 
су че ља ва њи ма, не до стат ком кон сен зу са у дру штву по основ ним 
пи та њи ма и сл. Тре ба ли под се ти ти да би тзв. “ма тич не на ци је” 
има ле са мо ре ла тив ну, ис под по ло вин ску ве ћи ну?21) Дру го, ет нич ка 
хе те ро ге ност уну тар БиХ и Цр не Го ре то ли ка је да би би ло крај ње 
не де мо крат ски и ре пер сив но спро во ди ти по ли ти ку др жа ве-на ци је 
уко ли ко број не (и број ча но до ми нант не!) ет нич ке гру па ци је од би-
ја ју да се иден ти фи ку ју са др жа вом ко ја им је на мет ну та као ма тич-
на. Ови ет нич ки ко лек ти ви те ти у тој и та ко на мет ну тој “ма тич ној” 
тво ре ви ни, пре ви де “там ни цу на ро да”, не го про стор за ис ка зи ва-
ње соп стве ног ко лек тив ног иден ти те та. Ко нач но, тре ће (ма да не и 
нај ма ње ва жно), одва ја њем на сва ка кве на чи не срб ских на ци о нал-
них гру па ци ја у Ре пу бли ци Срп ској, Цр ној Го ри, па и у јед ном де лу 
Фе де ра ци је БиХ од остат ка срб ског на ци о нал ног би ћа до дат но се 
по ве ћа ва ју тен зи је ка ко у тим зе мља ма, та ко и на ши рем про сто ру 
За пад ног Бал ка на.

Од из у зет ног зна ча ја је бит но пред у зе ти онај кор пус ме ра, 
ко ји би омо гу ћио ре лак си ра ње за тег ну тих ме ђу на ци о нал них и ме-
ђу ет нич ких од но са, оси гу ра ти ин сти ту ци о нал ну али и пар ти ци па-
тив ну за шти ту срб ског на ро да у обе др жав не тво ре ви не, и омо гу-

21) То за па жа и Вла дан Стан ко вић: “Цр но го ра ца је не што ви ше не го пре ма по пи су из 2003. 
го ди не, али уз сву кам па њу ме ди ја и др жав не ин фра струк ту ре – то је, ипак, не до вољ но. 
Цр но гор ци ће и да ље оста ти је ди ни на род у Евро пи ко ји има сво ју др жа ву, али не ма сво-
ју (ве ћин ску) на ци ју.” (В. Стан ко вић: “Гра ђан ски кон цепт цр но гор ске на ци је – тех но ло-
ги ја аси ми ла ци је Ср ба in vi vo”, По ли тич ка ре ви ја, 4/2011: 69-88, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2011, стр.82)
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ћи ти функ ци о ни са ње ових ме ђу на род но при знатх зе ма ља на ба зи 
уза јам ног ува жа ва ња и обо стра не са рад ње. Срб ском на ро ду уну-
тар сло же не др жав не за јед ни це БиХ омо гу ћи ти оства ри ва ње оних 
пра ва ко ја му при па да ју пре ма из вор ном Па ри ско-деј тон ском ми-
ров ном спо ра зу му, уз пу ну за шти ту ње го вих на ци о нал них пра ва 
у Фе де ра ци ји БиХ. Са дру ге стра не, ру ко вод ство Ср би је тре ба да 
уло жи ве ли ки на пор да сед не за пре го ва рач ки сто са цр но гор ским 
ру ко вод ством, и да уз прет ход ну са гла сност са истин ским пред-
став ни ци ма Ср ба из Цр не Го ре, из деј ству је кон сти ти ту тив ност 
кон со ци ја тив ног ти па за Ср бе у Цр ној Го ри, а уко ли ко то ни је мо-
гу ће, он да бар да при мо ра зва нич ну Под го ри цу да Ср би и ко нач но 
до би ју ста тус на ци о нал не ма њи не у Цр ној Го ри, ка ко би пре ста ли 
да бу ду аку му ла ци о ни ре зер во ар за аси ми ла ци ју и кон вер зи ју из 
Ср ба у (но во)Цр но гор це.

У ис тра жи вач ком ци љу, по ку ша ју об ја шње њу де ша ва ња по-
што ва ном ауди то ри ју му це ло куп не чи ње нич не си ту а ци је, пре по-
зна ва њу да љег то ка си ту а ци је и на ве де ним пред ло зи ма ме ра мо гу-
ће је на ду жи рок очу ва ти ста бил ност у ре ги о ну За пад ног Бал ка на 
и Ју го и сточ не Евро пе.

Zo ran Mi lo sa vlje vic

BO SNIA AND HER ZE GO VI NA AND MON TE NE GRO – 
(NOT) SU STA I NA BLE MUL TI NA TI O NAL CRE A TI ONS

Sum mary
In this re se arch work the aut hor di scus ses the mul ti-et hnic and 

mul ti-na ti o nal for ma ti ons that put it self in the ap pe a ran ce of the ci vil 
con cept of sta te na tion (Na tion Bu il ding), and the pro blems they are fa-
cing with re gar ding the con cept of “sta te for ma tion”  in stead of the “na-
tion-sta te”, fo cu sing on two un fi nis hed cre a ti ons: Bo snia and Her ze go-
vi na and Mon te ne gro. The analysis is (not) ba sed on the re se ach on the 
pos si bi lity of esta blis hing of Bo snia and Her ze go vi na, and Mon te ne gro 
on the prin ci ples of ci vil sta te. The im por tan ce of this re se arch is in 
po in ting to the (im)pos si bi lity of the ir con sti tu tion as the na ti o nal sta te 
for ma tion of a sta ble ci vil-type de moc racy, con cer ning the po si tion of 
the Serbs in the ir sta te struc tu re, and as well as an at tempt to en su re re-
gi o nal sta bi lity in the We stern Bal kans and the pos si ble so lu tion to this 
pro blem . Pro blem so ught to the co u ri o sity lead qu e sti on: how to al low 
sta bi li za tion mul ti-et nichs and mul ti-na ti o nal so ci e ti es, such as Bo snia 
and Her ze go vi na and Mon te ne gro, and the fact that the se ar ran ge ments 
we re not to be an im pe di ment to the ful lfil ment of na ti o nal rights of the 
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Serb na ti o nal com mu nity in them? The met hods ap plied in this pa per 
are: analyti cal met hods, met hods of ob ser va tion, con tent analysis, the 
ge ne ra li za tion met hod and com pa ra ti ve met hod and so on. This pa per 
will the re fo re de alt with Bo snia and Her ze go vi na and Mon te ne gro as 
a mul ti et hnic and mul ti na ti o nal sta tes, and the pos si bi lity of the ir con-
sti tu tion on the prin ci ples of mo dern, ef fi ci ent ci vil go vern ment, and 
to avoid the com ple xity of this sta te or ga ni za tion and sta bi li za tion of 
po li ti cal le gi ti macy.
Key words: mul ti-et hnic, mul ti na ti o nal, Bo snia and Her ze go vi na, Mon te ne-

gro, con sti tu ency, ci vil sta te
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Re su me
The work ahead of us lo oks at the pro blems of the con sti tu tion of 

Bo snia and Her ze go vi na and Mon te ne gro as a ci vic sta te. For the ci vic 
con cept of na tion it is a ne ces sary con di tion pre va i ling in flu en ce of one 
na tion, as in the exam ple of Bo snia and Her ze go vi na, and Mon te ne gro 
is not the ca se. Bo snia and Her ze go vi na is in the Pa ris-Dayton Pe a ce 
Agre e ment, and sub se qu ent Con sti tu tion of Bo snia and Her ze go vi na, is 
de fi ned as a com plex sta te bo ard of two en ti ti es and three con sti tu ent et-
hnics na tion. The re we re at tempts at con sti tu ti o nal re form this si tu a tion 
chan ges, ho we ver, all the se at tempts fa i led, be ca u se two of the three 
con sti tu ent et hnic na ti ons re jec ted chan ges that wo uld go at the ex pen se 
of the ir col lec ti ve rights, in fa vor of a third – Bos hni ak. In Mon te ne gro, 
the pro blem of the con sti tu tion of the ci vic na tion is even har der, be ca-
u se the Mon te ne grin re gi me re jects the re a lity that the Mon te ne grins, 
the lar gest num ber of pe o ple, in fact only one of the na tion's di ver se 
et hnic com po si ti ons of the co un try, and it is im pos si ble to con sti tu te a 
ci vic-na tion on the ba sis of one non-ma jo rity et hnic and pe o ple gro up.

* Овај рад је примљен 13. новембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. децембра 2012. године.
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