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Bо сна и Хер це го ви на је по след њих де це ни ја по при ште раз ли-
чи тих ин те ре са, а уло га и ра зни при ти сци САД-а, НА ТО-а и 

Европ ске уни је на про сто ру бив ше СФР Ју го сла ви је то ли ко су еви-
дент ни да се те шко мо же го во ри ти о „до бро вољ ном уче шћу у евро-
а тлант ским ин те гра ци ја ма“. На и ме, САД, НА ТО и Европ ска уни ја 
су „(по)ро ди ле“ БиХ као не за ви сну др жа ву у гра ни ца ма те ре пу-
бли ке док је би ла у са ста ву СФРЈ. Они си би ли и глав ни ре жи се ри 
гра ђан ског ра та у БиХ, глав ни за штит ник бо сан ско хер це го вач ких 

* На уч ни са вет ник
** Овај рад је настао у оквиру научног пројекта бр. 179009 који финансира Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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му сли ма на и Хр ва та и у ве ли кој ме ри од ре ди ли су и ис ход ра та.1) 
По сле пот пи си ва ња ми ров ног спо ра зу ма у Деј то ну у САД-у, ство-
ре на је „не за ви сна БиХ“ у фор ми кон фе де ра ци је, ко ја се на ла зи под 
ме ђу на род ним про тек то ра том ми ров них вој них сна га под ко ман-
дом НА ТО-а. Го ди не 2004. НА ТО је бри гу о БиХ пре дао Европ ској 
уни ји, ко ја од та да во ди глав ну реч у овој фор мал но не за ви сној 
др жа ви.

По што су САД и Европ ска уни ја то ком ра та по др жа ва ле му-
сли ма не у БиХ, по сле ра та „из гле да ло је ло гич но да те же (му сли-
ма ни – З.М.) ка члан ству у ЕУ и НА ТО-у“.2) Но, по сле свих ис ку-
ста ва и про ба, са да се све стра не су о ча ва ју са по ли ти ча ри ма ко ји 
има ју дру га чи је при о ри те те, а оно што је не ка да из гле да ло ло гич но 
са да ви ше ни је.3)

Бо сна и Хер це го ви на је по след њих го ди на стал на ме та кри ти-
ке бри сел ске би ро кра ти је, иако је, бар пре ма ста во ви ма за пи са ним 
у раз ли чи тим до ку мен ти ма, при сту па ње Европ ској уни ји по ли тич-
ки при о ри тет ове др жа ве на ста ле раз би ја њем Ју го сла ви је. Аспи-
ра ци ја БиХ за сти ца њем пу но прав ног члан ства у ЕУ за сно ва на 
је на на вод ном „ши ро ком по ли тич ком кон сен зу су“. До не се не су: 
Де кла ра ци ја о спе ци јал ним од но си ма с ЕУ из 1998. и од лу ка Ви-
је ћа ми ни ста ра БиХ, Ре зо лу ци ја Пар ла мен тар не скуп шти не БиХ 
из 1999, као и Из ја ва пред сјед ни ка по ли тич ких стра на ка 2003. го-
ди не. Пар ла мен тар на скупшт на БиХ усво ји ла је за кључ ке пре ма 
ко ји ма, из ме ђу оста лог, по сто ји пот пу ни по ли тич ки кон сен зус да 
је члан ство БиХ у ЕУ нај ве ћи при о ри тет.4) Кру на све га је и усва-
ја ње Стра те ги је ин те гри са ња БиХ у Европ ску уни ју, 2006. го ди не. 
Но, по што је Стра те ги ја до ку мент ко ји по ста вља ци ље ве ко је тре ба 
оства ри ти до пу нор пав ног члан ства БиХ у ЕУ, за чу до у овом по ли-
тич ком до ку мен ту нисупредвиђенироковизаиспуњењетихциље

1)	 Бо	сния	и	Гер	це	го	ви	на,	ЕС	и	НА	ТО,	http://www.bygeo.ru/strany/bel	giya/1387-bo	sniya-i	er-
ce	go	vi	na-es-i-na	to.html,		3-04-2012.

2) Исто.
3) Упор.: Зо ран Ми ло ше вић, Идентитет Европе – будућност муслимана у Европској

унији, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012.
4) Ви ди: СтратегијаинтегрисањаБиХуЕУ, април 2006. Ви је ће ми ни ста ра, Са ра је во, 

2006.                                                                    http://www.ads.gov.ba/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=2293
%3Astrategija-integrisanja-bosne-i-hercegovine-u-evropsku-uniju&catid=56%3Aosnove-
evropskih-integracija&Itemid=179&lang=bs  Уп ор. Изјав а  бр ој : 01-50-3 -180/04  од 18. 2.2-
004. к ојом п редседници  политич ких стран ака  које имају послан ике у  Па рламен та рн о ј 
 с купштини  Б иХ «потврђу ју  своју  сп ремност на  п олитички  конс енз ус и д аљу  демократи-
за цију Б ос не и Хе рцеговине у окв ир у  устав но г п ор етка, ради уласка у Европск у  унију  и  
Па ртнерс тв о  за мир».
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ва. На осно ву Стра те ги ја би ће из ра ђе ни пла но ви ко ји ће пре ци зно 
фор му ли са ти по ли ти ке и про гра ме по сек то ри ма. Под про гра ми ма 
тре ба под ра зу ме ва ти до ку мент ко ји ће утвр ђи ва ти ци ље ве, ак ци је, 
прав це, сред ства, но си о це ак тив но сти и ро ко ве за њи хо во оства-
ре ње у од ре ђе ној обла сти или сек то ру (нпр. Про грам пре во ђе ња 
acquiscommunautaire,5) Про грам усва ја ња acquiscommunautaire у 
до ме ну кон ку рен ци је, Про грам из ра де пре го ва рач ких по зи ци ја). 
На осно ву Стра те ги је и пла но ва би ће раз ра ђи ва ни го ди шњи про-
гра ми ак тив но сти по ин сти ту ци ја ма с пре ци зним ро ко ви ма њи хо-
вог спро во ђе ња.6)

Све, да кле, из гле да иди лич но. По сто ји кон сен зус свих ре ле-
вант них по ли тич ких су бје ка та, као и од лу ке над ле жних ин сти ту-
ци ја, да БиХ при сту пе ин те гра ци ји у Европ ску уни ју. Но, да ли је 
за и ста та ко? 

Ов де тре ба ви де ти ка ко, пре све га, бо сан ско хер це го вач ки му-
сли ма ни раз у ме ју европ ске ин те гра ци је. Уко ли ко не за ви сно са гле-
да мо по ли тич ку тра ди ци ју му сли ма на у БиХ, а по себ но уло гу Али-
је Изет бе го ви ћа и ње го ве Исламскедекларације у ства ра њу „са мо-
стал не БиХ“, ви де ће мо да по сто ји про блем раз ли чи тих мо ти ва за 
ин те гра ци је. На и ме, ка да се го во ри о БиХ у ЕУ тре ба зна ти да не ки 
му сли ман ски ли де ри то не до жи вља ва ју по ли тич ки искре но – већ 
ако се мо ра у Уни ју, он да се та мо иде - али не да би се евро пе и зо-
ва ли Бо шња ци, не го да би се ислам про ши рио по Евро пи.7) Мо тив 
је, очи глед но, ми си о нар ски у чи сто вер ском сми слу а не мо дер но 
по ли тич ки. Дру гим ре чи ма, пре ма та кви ма, му сли ма ни БиХ не же-
ле да раз ви ја ју гра ђан ски кон цепт Европ ске уни је, од но сно да из-
гра ђу ју европ ски иден ти тет и мо дер ну на ци ју, ка кве су осми сли ли 
за пад ни по ли ти ча ри, већ да Уни ју об ли ку ју по ислам ском мо де лу. 

 По ли тич ко на сле ђе и иде о ло ги ја му сли ма на у БиХ, пре ма 
Не на ду Ке ца мо ви ћу, ни је искре но усме ре но ка ин те гра ци ја ма у 
Европ ску уни ју. На и ме, му сли ман ски про грам у БиХ је за сно ван 
на Исламскојдекларацији Али је Изет бе го ви ћа, ко ји је ре и сла ми-

5) Појам	acquis communautaire  је	преузе	т	из	францус	ког	јез	ика,		а	о	значава	„укупно	з	ак	он-
ско	н	ас	леђ	е		ЕУ“	(д	ржава	чла	ни	ца		и		саме	ЕУ).	

6) СтратегијаинтегрисањаБиХуЕУ, апр ил  20 06 . Вије ће министара, Сараје во, 200 6.  h ttp://
ww w. ads.gov .ba/v 2/ in dex.p hp? option=com_content&v iew =article&id=2293%3Astrategija-
integri sanja- bo sn e-i-her ce go vine- u- evr op sku-un iju&c at id=56% 3 Aosn ove-evr opskih-inte gr-
acij a&Itemid =179&la ng=bs

7) Н енад Кецмано вић,  Рахметли Алија децени ју  касниј е, PressRS,  12 . новемб ар 2013, ст р. 
5. 
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зо вао му сли ма не Бо шња ке, по што су - ре кло би се, би ли фру стри-
ра ни кон вер тит ством пре да ка и изо ла ци јом у хри шћан ској Евро пи 
– прет ход но су би ли при хва ти ли марк си стич ку иде о ло ги ју СФР Ју-
го сла ви је, чи ме су од сту пи ли од ислам ских на че ла. Дру го, уме сто 
усва ја ња гра ђан ске на ци о нал не све сти Изет бе го вић је ус пео да му-
сли ма ни ма у БиХ уса ди у ср ца и ум са зна ње да при па да ју „ве ли кој 
за јед ни ци од 700 ми ли о на му сли ма на од Ма ро ка до Ин до не зи је“. 
Тре ће, оста вио је „Ислам ску де кле ра ци ју“ као ду го ро чан по ли тич-
ки про грам, ко ји на рад ном сто лу не др жи са мо ње гов син Ба кир.8)  

У усло ви ма ка да по ли тич ке пар ти је ни су по у зда не, САД и ЕУ 
се осла ња ју на не вла дин сек тор. Пре ма при зна њу са мих ак те ра у 
евро а тлант ским ин те гра ци ја ма, је дан од нај ва жни јих су бје ка та по-
пу ла ри за ци је ин те гра ци је у БиХ су не вла ди не ор га ни за ци је, а не 
по ли тич ке пар ти је, што мно го го во ри о по ве ре њу Ва шинг то на и 
Бри се ла у ов да шње по ли ти ча ре. Пре ма из ја ви ди рек то ра Ди рек ци-
је за европ ске ин те гра ци је у БиХ, Осма на Топ ча ги ћа, јед ну од глав-
них уло га у ин те гри са њу БиХ у Уни ју има ју не вла ди не ор га ни за-
ци је. „Ми у Ди рек ци ји за европ ске ин те гра ци је гле да мо на не вла-
ди не ор га ни за ци је као на парт не ра у по ди за њу свје сно сти гра ђа на 
о са мом про це су ин те гри са ња Бо сне и Хер це го ви не у Европ ску 
уни ју“.9) 

Успех про це са ин те гри са ња БиХ у ЕУ за ви си, пре ма ре чи-
ма ди рек то ра Ди рек ци је за европ ске ин те гра ци је у БиХ, Осма на 
Топ ча ги ћа, и од сте пе на по зна ва ња и раз у ме ва ња Европ ске уни је, 
ње ног устрој ства, ин сти ту ци ја, по ли ти ка, су шти не са мог Про це са 
ста би ли за ци је и при дру жи ва ња, а та ко ђе и по зи ци ја вла сти БиХ, 
ње них од лу ка у ве зи са при кљу че њем у ЕУ. Од сек за про мо ци ју 
Ди рек ци је за европ ске ин те гра ци је је при пре мио Про грам ин фор-
ми са ња јав но сти о про це су европ ских ин те гра ци ја, ка ко би це ли 
про цес био што тран спа рент ни ји. Основ ни ци ље ви де фи ни са ни 
у Про гра му су сле де ћи: по ди ћи ни во зна ња о про це су европ ских 
ин те гра ци ја, при до би ти по др шку јав но сти и ство ри ти по зи ти ван 
став пре ма европ ским ин те гра ци ја ма, ус по ста ви ти оквир за са рад-
њу из ме ђу вла де и јав но сти и под сти ца ти ак тив но уче шће у де ба-
ти око усва ја ња европ ских стан дар да и бу ду ћег члан ства у ЕУ.10) 

8) Исто . У по р.: Зор ан  Милошевић,  Нежељене интеграције, Срби између неоосманске 
Турске и атлантистичке Европске уније, Примапром ДОО, Бања Лука, 2013.

9) Osman Topčagić, Bosna i Hercegovina na putu ka Evropskoj uniji: postojeće partnerstvo 
sa nevladinim organizacijama, http://www.dei.gov.ba/direkcija/direktor/govori_intervjui/de-
fault.aspx?id=651&langTag=bs-BA

10) Исто.
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Ин сти ту ци ја са су прот ним про гра ми ма у БиХ не ма. То зна чи да је 
сва кам па ња око ула ска у ЕУ у БиХ крај ње јед но стра на, од но сно 
не де мо крат ска. 

Ако су све пар ла мен тар не по ли тич ке пар ти је БиХ искре но 
усме ре не ка ин те гри са њу БиХ у ЕУ, ка ко се то све до чи у ра зним 
де кла ра ци ја ма, ре зо лу ци ја ма и из ја ва ма, он да је за ни мљи во ка ко 
јед на од тих пар ти ја, Са вез за бо љу бу дућ ност БиХ и њен ли дер 
Фа хру дин Ра дон чић у свом ли сту пи ше о Уни ји.11) Тре ба, сва ка ко, 
под се ти ти на то да у Про грам ској де кла ра ци ји СББ БиХ пи ше „Пу-
но прав но члан ство у НА ТО-у и ЕУ су при о ри те ти вањ ске по ли ти ке 
БиХ“,12) али да ли и ове пар ти је? Ова „чуд на“ фор му ла ци ја на во ди 
на сум њу, јер Про грам ска де кле ра ци ја је пар тиј ски, а не др жав ни 
до ку мент, те би тре ба ло да сто ји „при о ри тет СББ БиХ“.

Ако је по ли ти ка ула ска БиХ у ЕУ оста ла не до ре че на, за ни-
мљи во би би ло ка ко се у том по гле ду по на ша ју бо сан ско хер це го-
вач ки ме ди ји, по себ но „Днев ни аваз“ 13) као је дан од нај чи та ни јих 
днев них ли сто ва.

У ана ли зи ра ном пе ри о ду „Днев ни аваз“ је об ја вио 50 чла на ка 
о Европ ској уни ји, а о Тур ској 12.

11) Лидер СББ БиХ, Фа хру дин Ра дон чић, ро ђен је 1957. го ди не у Под го ри ци, Цр на Го-
ра. Ра дио је као но ви нар, а у 23. го ди ни жи во та по стао је уред ник омла дин ског ли-
ста Цр не Го ре „Омла дин ски по крет“ из Ти то гра да. Од 1988. до по чет ка ра та у БиХ 
– 1992. го ди не је ра дио као цр но гор ски до пи сник за гре бач ког не дељ ни ка „Да нас“. Ра-
дон чић је 1990. го ди не об ја вио књи гу „10 000 да на ро би је“, од но сно, би о гра фи ју Аде-
ма Де ма ћи ја, Ал бан ца ко ји је у за тво ри ма бив ше СФР Ју го сла ви је про вео 28 го ди на 
због се па ра ти стич ких ста во ва, од но сно „бор бе за са мо стал ност Ко со ва и Ме то хи је“. 

 Го ди не 1991. осно вао је из да вач ку ку ћу „Аваз“. Го ди не 1993. по кре нуо је у Са-
ра је ву не дељ ник „Бо шњач ки аваз“, а две го ди не ка сни је је по кре нуо днев-
ни лист „Днев ни аваз“, ко ји му је 2009. го ди не до нео, ка ко је сам из ја вио 
за за гре бач ки „На ци о нал“, по ла ми ли јар де кон вер ти бил них ма ра ка до би ти.  

 По ли тич ку пар ти ју Са вез за бо љу бу дућ ност БиХ (СББ БиХ) ре ги стро вао је ок то бра 
2009. го ди не, а за ње ног пред сед ни ка иза бран је на кон гре су пар ти је одр жа ном, 5. ју на 
2010. у Са ра је ву. Ви ди:                  http://database.cin.ba/baza/biography.php?id=119

12) Програмска декларација СББ БиХ , Сара је во,  јун 2 010.  године,  ст р.  6 1. http://w ww.sbb-
bh .b a/uploa ds/Dokum en ti/ PROGR AM SK A%20DEKL ARACIJA .pdf

13) Рад и потпун иј ег увида  у  уређи вачку п олитик у  «Д невног а ваз а» пот ре бно је  видети  
и  с л еде ћи члан ак : Зора н Милошеви ћ/Алекс андра Миров ић , Етно- ко н фес ионални  
и дентитет  С рб а у «Д нев ном авазу »,  у  зборни ку : Националниидентитетирелигија, 
Инст и ту т за полити чке студи је , Беог ра д, 201 3, стр. 2 05-244.
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ТАБЕЛАбр.1:БројчланакаоЕУиТурској
% Број чла на ка

О Европ ској уни ји 80,64 50

О Тур ској 19,36 12

80,64

19,36

0 0

Број Чланака о ЕУ и Турској

О	ЕУ

ТАБЕЛАбр.2:СтавовиауторачланакаоЕУ

+ (у %) 0 (у %) - (у %)
14 38 48

Ставови аутора чланака о ЕУ
14

38

48

0

Позитивно

Неутрално

Негативно
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О Тур ској „Аваз“ је пи сао до ста ма ње, у све га 12 чла на ка, али 
углав ном у по зи тив ном кон тек сту.

ТАБЕЛАбр.3:СтавовиауторачланакаоТурској
+ (у %) 0 (у %) - (у %)
58,33 33,34 8,33

Ставови аутора чланака о Турској

58,33

33,34

8,33 0

Позитивно

Неутрално

Негативно

Ста вови аут ора члан ак а о  Европ ск ој  унији су  домин ан тно 
негатив ни,  а општа одлика  ових т екс тов а је да је  Ун ија  пред ст-
ављ ена ка о  „н асилни чка политич ка тв ор евина“  ко ја БиХ  „ удара 
 ша ма ре“, од носно ко ри ст и политику  „штап а и ша рг арепе“, п ри 
чему чешће пос еже за  штапом.

БиХиЕвропскаунија

У  «Д невном авазу »  од 14.  с еп тембра 2 01 3. го дине  анал изира се 
 пи тање повратка в из а  за  г рађане  БиХ «збогнеиспуњавањауслова
запридруживањеЕУ»; дакле, као к азнена  ме ра. «Иако је  Европски 
 парламе нт (ЕП )  пр ије два да на  усво јио мех ан изам за вра ћа ње виз-
но г реж има,  он ни  у  ком слу чај у  не ће б ити  по кре ну т ове го ди не,  
са зна је  «Днев ни аваз ».14) П осле о длу ке  ЕП, она  мо ра  б ити  при хва-
ће на  на  Већ у ми ни ст ар а ЕУ, па  ми нис три ма пра во су ђа,  па но ви 
 са ста на к. ..  Због   то га  се и зв ори но ви на ра  Н ау мо вић а на да ју  да  с е 
проц еду ра  мо же тек за вр ши ти  кр ајем го ди не,  а ли има  и  до да них 
 «ох ра бруј ућ их» ч иње ни ца. Пон ов но  ув ође ње  ви за, ип ак , не ће ре-

14) С. Нау мов ић, «ЕУ ништа не добива  враћањем  виза», Дневниаваз, 14 .  се птембар 2013 , 
 ст р. 4.
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ши ти зах те ве гра ђа на из Б иХ  за азил, а  у з то б и и по вра так н а п ређ-
ашњи ви зн и ре жи м предст авља ло и крш ење  љу дских пра ва.

 Као екс клу зи вни  текст «Аваз »  је 13 .  сеп тем бра  2013. го-
дин е об јав ио  и нтер вју  с а евро пс ким ком еса ром Ште фа ном 
 Фи ле ом  у  к оме је  овај ев ро пски по ли ти чар из нео «п рец изн а 
о че ки вањ а» од  од  б ос ан ско хер цег ов ач ких по лит ич ара. 

Та оче кив ањ у су с ле де ћа: д а БиХ спр ове де пре су ду  « Се јдић 
 –  Фин ци»15), п ри ла го ђа ва њу тр гов ин ск ог  д ела Спор азу ма  о  стаб-
или за ци ји  и  при др ужи ва њу по сле  при сту па ња Х рв ат ске ЕУ,  за тим 
сле ди фор ми ра ње усло ва  з а чланс тво  у Уни ји .16)

По ло ви ном сеп темб ра , тач ни је 13 .  9. 201 3. го дин е «Ава з»  до-
но си  чл а нак у ко ме оба ве шта ва  чи та о це д а  су «О тво ре на вра та за 
 вра ћа ње  в иза», јер је Ев ро пски  пар ла мент са 328 г ла со ва  по сла ни-
ка  (2 57  је бил о п ро тив и  46 уз држ ано) п ри хв атио зах тев Е вроп ске 
ко ми си је  да се  ус во ји тз в. су спенз ив ни  мех низ ам, ко јим се  о мо гућ-
ава у п рв ом ре ду  вра ћа ње  ви зног  ре жи ма зе мља ма за пад ног Балк-
ана.17)  «Аваз» ј е  за ово  ок ри ви о Ро ме из Ср би је  и  Ма ке до ниј е, а  не 
сво је  п оли ти ча ре к ој и ни су «ис пу ни ли  д ат а обе ћа ња». БиХ ,  да под-
се ти мо , од 2 01 0. го дин е и ма без ви зни реж им а  са д ржав ма  Уни је.  

Е уфе ми ни сти ч ки  з ву чи и сл еде ћи  став неи ме но ва ног зва нич-
ни ка ЕУ, к ој и  твр ди да БиХ  ср ља  у изо ла ци ју,  а да уоп ште не ма 
ре чи о то ме  да Бри сел хо ће  да  ј е  изо лу је.  «Босн а и Хер це г ов ин а 
 све виш е  ср ља у сам ои зо ла циј у,  уп озо ре ње  је ви со ког зва нич ни ка 
Евро пс ке уни је. З ва нич ник ЕУ ис ти че да  ј е  на ша земљ а већ  по д 
санк ци јам а.»18) Дру гим  р ечи ма,  од го вор ност за у во ђе ње  санкц иј а 
 БиХ од стра не Уни је  пре ба цу је  се на БиХ.  « Не  р ади се  о  то ме да  
и  з амр зав а мо  им ови ну и с ме њуј емо нео дг овор не.  То ни је по сао 
Е вроп ске  униј е. Ра ди се о не чем  мно го г орем  – БиХ  је све в иш-
е и ви ше цр на ру па  н а  Бал ка ну. Н ама ни је у и нте рес у да у мор у 
Уни је  има мо  п ро сто р на ко ји  мо ра мо т р ош ит и  но вац да  би смо га 

15) Р ади  с е о томе д а пре ма важ ећи м  закон им а  у  БиХ ка нд идати з а председништво н е мог у 
б ити припадн ици  националних  м ањ ина. Сеј ди ћ  је Ро м,  а Финци Јев рејин и н е м огавши 
 да  се кандиду ју на  избори ма тужили  с у БиХ с уд у у Стр азбуру и добили  сп ор . После 
тога Б рисел  је  наложио пром ену Уста ва БиХ, ка о  и ент итета, ш то још н иј е ура ђен о.

16) Амил  Дучић, «Нека бх. челници држ е  д о части и  по кажу р езултат»,  Дневниаваз, 13.  9. 
2013.

17) С На умо вић, «Отворена врата за  в ра ћање виз а!», Дневниаваз, 13. с еп тембар 20 13. Стр. 
2.

18) С  Нау мовић, «Новац за БиХ послан на Косово»,  Дневниаваз,  12. септ емб ар 20 13, ст р. 
 2.
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за о би ла зи ли. Ми жел имо БиХ у ЕУ, али  БиХ не  ж ели у ЕУ ».19) Као 
пр имер  на во ди да ве ћи  д ео нов ца  ко ји је Б иХ  из гу би ла  из  фон до ва 
пред прист уп не  по мо ћи  (И П А) иде  у дру ге д ел ове ре ги о на – Ко-
см ет  и  Ср би ју .  Ра ди се о де се ти на ма ми ли о на евр а  за пе рио д  2014 
– 202 0. го ди не.  Угрож ен а је и по моћ за р азвој ту р из ма, сред њих и 
м ал их  пред у зе ћа и  с е ктор пла ни ра ња, о д 11  ми лио н а евра.20)  Но, 
тре ба би ти  ре ал ан и  ре ћи да за пред при сту пн и нов ац  има усл ов . 
 «Ми нећ ем о  хо да ти  п о  оп ћи на ма , кан то ни ма, ен тит ети ма,  д ис трик-
ти ма .. .  да би смо  са ку пи ли те  од го во ре (н а пит ања где н овац и де, 
прек о ко га  се  тро ши, как о  је но ва ц по тро шен ). Ми  хо ће мо од го вор 
са ј ед ног ме ста ».21) Услов ј е,  да кле,  у ни тар на БиХ.

Бри тан ски  ам ба сад ор  у БиХ, Неј џел Ке јси у ин те вјуу з а  „Аваз“  
ка же: „Ако БиХ  п ро пуст и п ол ед њи воз у про це су прид ру жи вањ а 
ЕУ  ове је се ни, сле де ћи не ће до ћи  пр е 201 5.  го ди не“ .22) Но,  пре те ћи 
 на ста вља  Кеј си, „ та да,  с но вим  Е вр оп ским па рл амен том и  Ко мис-
иј ом, окол но сти за  но ве  при јав е за  члан ство мо гу би ти  мн ог о те-
же“.23)

Евро пс ки зван ич ни ци  св е су  ум о рн ији и не за до вољн ији  си ту-
аци јо м  у БиХ,  т е  по себ но не сп рем но шћу  по је ди них бх.  п ол итич-
ких  ли де ра да се дог ово ре о би ло  че му што је до бро з а ов у др жа ву . 

«Аваз»  на  на слов ној ст ра ни 21.  сеп тем бра  п од озна ком «а ла-
рм ат но» до но си ве ст да  М он ит оринг  ти м Е У п ре ко Рез олу ци је па-
рл амен тар ној скуп шт ини пред ла же да  се БиХ  из ба ци из  В ећа Евр-
опе. 24) Раз ло г је  од су ство  с уш тин ско г  на претк а у спров ође њу пре-

19) Исто.  
20) Исто.  
21) Овде  тр еб а навести и  ми шљење неки х  муслиманс ких  инте ле кт уалаца  и з  Сарајева 

 да  се запр аво ЕУ   „ум ор ила од влас ти те  амбиције  п рошире ња на ц јелину евр опске  
г еографије “. „По  п ору кама  из  Бр ис ела једна Европа и па к није м огућа .  Ев ропска  
политич ка  бир ократиј а била би  најсрећ нија  да  може  отк азати п ри јем у  п ун оп ра вно чла-
нс тв о Евр опс ке уније земљам а  Западн ог  Б алка на (изу зи мај ући евен туа лно Хр ватску)  а 
д а  не изгуби вјерод ост ој ност по литичке  и  економске  силе у  експа нзији. 

 З а  на с ј е резер ви сан ста тус  ва рвара,  оних  ко ји  ос тају из ван цивили зацијски х  зидин а  и 
захт је ва ју  стал ну  и мперија лну управу , ј ер ка ко је  лијепо  на вела  Кар не гијев а  комиси ја, 
Балкан ј е п одручје кој е није  оправд ало повј ерење  великих  си ла да је с по соб но да  се 
само о  с еб и ста р а“ .  Ne rzuk Ć ura k, Izvještaj iz periferne zemljei, gramatika geopolitike,  
F aku ltet polit ič k ih nauk a,  Sa rajevo, 2011,  str. 73. Упор.:  Провалилсялиевропейскийэксп
еримент?,  АСТ , Москва,  20 13.

22) С еа д Наумовић , «Јесен вам је  за дњи воз, интервју са Нејџелом К ејсиј е м» , Дневниаваз,  
5 . септем ба р 2013,  стр. 5.

23) Исто. 
24) Сеад  Нау мовић, «БиХ избацују из Вијећа   Ев ропе», Дневниаваз,  21 .  септембар  2013, 

стр. 1. и  5.
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су де «Сеј д ић  – Фин ци »,  те друг их  пре ос та ли х оба ве за и о бе ћа ња. 
Мон ит ори нг  тим пре дла же да  Па рла мен та рна с ку пшт ина за тра жи  
од Ве ћа м ин ис та ра да  ра змо три сус пе нзи ју  Б иХ ,  на вод и се у н ацр-
ту р ез олу ци је ко ју ј е  Ве ће обај ви ло н а с вом порт алу .

Већ 2 0.  сеп тем бра у р уб ри ци « Ана ли за»,   «А ва з» до но си ч ла-
нак С.  Н ау мо ви ћа, «БиХ  то не у  изо ла ци ју»,  у ком је дан  зва нич ник 
ЕУ к аже: «Шта  б исте ви још хт је ли? Да до ђе мо и да вас т уч ем о? 
Па, в ећ сте п од санк ци ја ма  не са мо  Е вр оп ске  уни је, п рва ј е  ре ак циј а 
к оју  смо јуч е  до би ли у  ди плом ат ским кру го вим а», п ос ле на ја ве да 
по ли ти чки ли де ри  из  БиХ и  1 . ок то бра не ће  п ости ћи  д ого вор  око 
спр ово ђе ња  п ре су де «С еј дић -Фин ци». Гу би так у  но в цу ме ри се н а 
око 300  м или о на  евра,  пр ети се  уво ђе ње м ви за,  уве ћа њем  б ро ја 
еврос кеп тич ки х  пос ла ни ка у  Европс ко м  пар ле мен ту. .. 25)

 Ме ђу  нај ра ди клан иј им по лит ича ри ма из Е У  сва ка ко  је До-
рис  П ак,  чла ни ца Евро пск ог пар лам ен та, к оја у ин терв јуу «А ва зу » 
 тра жи да се «ка зн е  по ли ти ча ри из  БиХ». «По ли ти чар е,  а не на род 
БиХ,  тре ба ка зни ти» - став  је До рис Пак.26)

Да  је Е У  ви ше  с та ло до Б иХ  не го п ол ити ча рим а ове  др жа ве,  
св ед очи ин тервј у  Пе те ра Со ренс ена, ше фа  де ле га ци је ЕУ, ко ји у 
ин те рвјуу  за „Аваз“  к аже:  „Не ће мо оти ћи и окрен ут и ле ђа  БиХ“.27) 

ЕУ је оства р ила  с во је пре тњ е  БиХ и пре ус ме рил а 15  ми ли он а 
 евра пом оћ и ко сметск им Ср би ма,  а ко ме сар  Е У (кој и  је и до нео 
о ву  од лу ку ) ло би ра, пре ма пи са њу  „Ава за “ и код  ММФ-а и  Светск е 
 бан ке да в иш е не да ју кр еди те  овој др жа ви, с ве  у циљ у к ако би  се  
о ва др жа ва  ек оном ски  изо ло вал а. 28)

 По вре ме но и  а ме рич ки  п оли ти ча ри  с е у ме ша ју у пи та ње  евро-
ин те гра ци је БиХ,  па  та ко Д ан иј ел Сер вер ,  аме ричк и а на ли ти чар  и 
 про фе сор  У ни ве рзи те та, ис ти че  да по ли ти ча ри из Б иХ не  же ле у  
ЕУ, ј ер  се  пла ше бор бе п ро тив  ко руп ци је.29) Али то ниј е  раз лог, већ 
 же ља да се ин те гриш у  са  Тур ском .

25) С. Наумовић, «БиХ то не у  и зо лацију!» , Дневниаваз,  20. септемба р 2 013, стр.  5.
26) Сеад Нау мовић, «Казнити  пол итичаре из БиХ, интерв ју са   До рис Пак» ,  Дневниаваз, 

28 .  септе мбар 2013, ст р. 5.
27) Сеад Н аум овић, «Нећемо отићи и окрен у ти  леђа БиХ»,  Дневниаваз, 6. нов ем бар 2013,  

стр. 1. и 5.
28) Н аумовић, «15 милиона евра иде  на  Косово»,  Дневниаваз,  2 . новемб ар 2013, стр. 1.  и 2.
29) Т. Ла зовић,  «М но ги бх. по литичари не жел е  у ЕУ јер се боје борбе пр от ив корупци је »,  

Дневниаваз, 29 .  октобар 2 013, стр. 5.
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 Ов ај тзв. ана ли ти чар у к оме нат ру  за свој блог ,  а ко ји пре нос и 
„Ава з“, исти че  да ЕУ  и  д аље тре ба  д а ко рист и по ли ти ку „ша рг-
ар еп е и шта па“,  да кад  по ли тич ари из  Би Х н еш то ура де у  ко рист 
ин те гра циј а  у ЕУ, он да и х тр е ба на гр ади ти , а ка д оп струи шу инт-
ег ра ци је , он да и х  тр еба  уда ри ти  шта пом .30)

Ин те ре сант но је как о  јав нос т  у БиХ (ка о  и  у Ср биј и,  на жал ос т) 
ра вн оду шно при хва та  на сиљ е За па да  ( шт ап),  од но сно  к ако се 
 из гу би ло  са моп ошто ва ње и  за тр ле  е ле мен та рне друшт вен е 
 вредн ос ти ,  ко је  не при хва тај у по ни жав ањ е  љу ди,  м а од ко га  он о 
до ла зи ло. Н аиме,  из  Езоп ових  ба сни (к ој е из глед а  де ца не мај у оба-
ве зу да чи та ју у  о сно вној школ и,  ј ер су „не по до бне“, а  ро ди тељ и  су  
т у на ви ку и кул ту ру заб ора ви ли)  ја сно  је да „ не  по сто ји ср ећ а ко ја 
 је  и зг ра ђе на на  м ука ма  и  по ни же њи ма “.31)

Нај ве ћи за го во рни ци ула ск а  Би Х у ЕУ  су  хр ват ск и по лит ича-
ри, по себ но Вје ко слав  Бе ва нд а  из ХД З-а Б иХ  и  пред се да ва ју ћи 
ве ћа мин ис та ра („прем ије р“).32) У  ра зго вор у  са бри та нским п ар ле-
мен тар ци ма, из међ у  оста лог, Бев ан да је  3 . ок то бра 2013. г оди не 
по но вио, по ко зна  к оји пу т, „да је за БиХ је ди ни  пра ва ц Е У“.33)

ДалијетурскарезервнадомовинамуслиманаизБиХ?

«Ан гаж ман Т урс ке на  Б ал ка ну »,  п ре ма ми шље њу  Не на-
да К ецм ан ови ћа, «у чи ни ће је  ут ицај ни јом  и моћн ијом у од но-
су на Е вро пу, кој а је (ј ош) не  п р их ва та.  Ов ак ав раз вој сит уац иј е 
 при мо раћ е  САД на  при бл ижа ва ње Бо шња ци ма и  Ал банц има ко ји 
су опет  б ли ски Турс кој , а  т о ће д ове сти до  кон вер ген ци је  турск-
их и аме рич ких ин те ре са. П оред  чланст ва у  НА ТО-у,  дру ги в аж ан 
ин стру ме нт турс ког  ути ца ја  н а  Ба лка ну пр ед стављ а  Орг ан иза ци ја  
ислам ске  кон фе ренц ије . Турск а ј е ду жна  да  балк ан ске про бле ме 
енер гич но  из но си пр ед ОИК,  ал и не сам о као про блем очув ањ а 

30) Т.  Лазовић, «Освежавајући п ри ступ Б рисела »,  Дневниаваз,  23 . окто бар  2013,  стр. 5 .
31) У  Ез оп о во ј  басни Дивиљи и питомимагарац постој и упра во  овакв о н аравоуч ени је. 

„Је дно га дана дивљи  магара ц  уг ледао  питомог  магарца  у заклону .  Прибл иж ио му  се  
и почео  гово рити како ј е ср ећан,  хв алио  је њег ову телес ну ле по ту  и оби ље кој е му  је 
досту пно . Нед уго затим ви део је  како на то варен тешко ход а испред  власник а који  га је  
ударао ш та пом. Поново  му се  и обрати о  и  рекао : „Нис и  срећа н како  с ам  помисли о. За  
о биље хране  и благ ода ти мораш трпе т и тешка  по нижења и м уч но  радити “.

32) Види: « Извјештај ЕК је  р еалан, разговор са Вјеко славом Бевандо м» , Дневниаваз, 23. 
окт обар 20 13 ,  стр. 5.

33) Дневниаваз, 4. октобар 2013, стр. 3.
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 исламск о- о сман ског иден тит ета у  ре ги о ну , већ  и  као ши ри  проб лем 
ко ји  јед на ко тан гир а  чи та в исл ам ск и свет. ..  По ве зи вањ е А лба на ца  
и  Б ошњак а  с а про сто ро м Анад оли је на и ла зи на  знатн е п ре пре ке,  
а  без ту рск е  за штит е Бошњ аци ма и Алб анц има пр ети  опа снос т  од  
гу бит ка кул тур ног  ид ен тит ета ,  чи ме би план  њи хо ве  ли кви да ци је 
био успеш но при ве ден кр ају...  Ако Бо сна дан ас  и по ред све га у спе 
д а о пста не, за  то  ће би ти  з ас лу жна  д ва фа ктор а: ра зи ла же ња из ме-
ђу  си стем ски х  си ла (УН,  ЕУ,  НА ТО) и  пс ихо ло шка  и ди плом ат ска 
под ршка  исламс ко г  све та ». 34)

Гор њи цит ат  по ка зу је ко ли ко  се „ у  м еђ увре ме ну“  п ро ме ни ла 
си ту аци ја  на  Бал ка ну  и Би Х.  Дру ги м ре чи ма, отва ра пит ањ е  „ко ме  
ца рс тву ће се при во ле ти  му сли ма ни БиХ“? ЕУ и ли  Т ур ској35)  и да 
 ли  се  опре дељ ено ст  мо же п ре по зна ти у те ксто ви ма „Ава за“?

Што се т ич е Тур ске, ка ко  с мо већ  иста кли, « Ав аз» до но си мно го  
м ање  чла на ка , а ли и б ез  не га тив но г пре дз на ка. По зи тив ни ч ланц и 
го во ре  угл ав ном  о п ри вредн ој  и  ку лту рној с ар ад њи. Вањ ск от рг ов-
ин ска ко мо ра  Б иХ  о рга ни зов ала  је и  су фи на си рал а  ко лек тив ни нас-
ту п  бх.  ком пан ија на  21.  м еђу на ро дном  сај му  пр ех рам бен е инд ус-
три је и  п ако ва ња хра не ко ји  се  одр жа ва од  5.  до 8. се пте мбр а 2013. 
 го ди не . На з ај ед нич ком  шта нд у сво је про из вод е  пр ед ста ви ће  с едам 
бх.  ком па ни ја .36) 

 Удру же ње  Истамб ул, еду ка ци он о-култ ур ни  це нт ар  из Са ра је-
ва,  ко ји ор га ни зу је кур се ве т ур ског је зи ка, Кур´ ан а  – су фа ра и  т еџе-
ви д37),  об ра до ва о  је чла нов е на град ним пу то ва ње м у Тур ску. Њи х 
 20  је, изм еђу  остал ог,  по се ти ло истам бул ску  оп штин у Е јуп, где  их 
ј е п ри мио нач ел ник  Исм аи л  Ка вун џу са сво јим  са ра дн ици ма.38) 

„А ваз“  је  по пу ла ри сао  јо ш јед ну п ој аву: уда ју  Бо сан ке за 
 Тур чи на, а по себн ост ове  в ести је шт о с у  турск и пре ми јер и пред-
седн иц и би ли к умо ви  на  овом  вен ча њу . „ Тур чин М уха мет Ок та ј 
Бај рак та р  и Бо сан ка Мер си ха  Ха лил бе гов ић , ко ји су  у че твр-

34) Ненад Кецмановић, «                           Турска и БиХ - поруке из „стратешке дубине“»,  PressRS, 28 . мај 
2012. 

35) По з на ти  ру ски ге оп олитичар, Алек сандар  Д уги н, мис ли да о кр етање му сл иман а 
са п од ру чј а бивше  Југослави је  Турској не з начи геоп олитичк у промен у,  јер је  Тур-
ска « поузд а но  о ру ђе у р у ка ма  ат ланти сти чких по ли тичара». Сами м тим дил ем а ЕУ 
или Турска је лажна. Види:  А ле ксандар  Дугин, Основи геополитике, Геополитичка
будућностРусијекњ.1, Екопрес , Зре њанин, 20 04,  стр.  3 95.

36) « БХ. Компаније у Т ур ској», Дневниаваз,  5.  с ептембар  2013, стр.  4.
37) Арапски т ерм ини за учење писма и правилно  ч итање К ур ана.
38) Е.  И. , »Чла но ви Иста мбу л ЕКЦ-а б оравили у Турс кој », Дневниаваз, 7. септе мбар 2013, 

стр .  7.
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так упл ов или у бр ач не во де  у Ист ам бу лу у  Т ур ској, св оје вен ча-
ње памт ић е и п о то ме  што  су им  све до ци би ли пре дсед ник  Т ур-
ске А. Гул  и тур ски пр еми јер Р. Т.  Ер до(г )а н.  Мл аден це је  в ен чао  
гра дон ачел ник И ста мбу ла Ка дир То пбасм.  Ба јрак тар  је  син ту рс-
ко г ми ни стра  о ко ли не и ур ба низ ма, а  мла до же њ а ј е сту ди рао  н а 
 Ин тер на ци он ал ном у ни вер зи тет у  у Са ра јев у (тур ски унив ер зи тет) 
и  т амо уп ознао  Мер си ху“ .39)

Вод ећ и тур ски  н ис ко тар иф ни пре во зни к „Pe ga sus Air li ne s“  
наст авља с во јим  путн иц има да  ну ди  пр има мљи ве пон уде.  Та ко 
пут ни ци из Б иХ мо гу ку пи ти  к арт у  за  Тур ски код ове ави о ко мпа-
ни је  з а 39,99 е вр а (у цен у укљу че ни сви по ре зи  и  т ак се). 40)  

„А ваз“ свој е чи та о це о бав ештав а  и о то ме  д а је др жа вн и 
 ми нис та р пром ета и ко му ни ка ци ја  Да мир  Х аџ ић (СДП)  у  Са ра је ву 
 ра зго вар ао  са ми нист ро м  пр ом ета, п оморст ва  и  ко му ни кац иј а Тур-
ске  Би на ли је м  Јил дир ман ом о то ме  да „ Же ље зни це  Т ур ске“ ун ај-
ме  де вет га рни ту ра бх  та лго ваг он а, ко ји с е  не ко ри сте .  В аго ни су 
пла ће ни  6 6,7 ми ли о на евра 200 9.  го ди не и  све  до 20 13 . го ди не  они 
ск упљ ају пра ши ну.41)

 Дос та про сто ра  „Ав аз“ је  пос ве тио и  „д ем ократск им ре фор-
ма ма “ акт уел ног турск ог пре миј ера Ер до( г)ана ,  ко ји  је  уки нуо 
 за бра ну  но ше ња ма ра ме  у  ја вн им уст ан ова ма, т е  ом огу ћа вањ у Кур-
ди ма да  по ха ђа ју  н астав у на сво м ј ези ку ( до ду ше са мо у при ват ним 
шко ла ма и о с вом  трош ку).42)

„Ав аз “ је  кри тич ки пи сао о Тур ци ма сам о  је дном и то о тур ској 
ком па ни ји „Yes  En ergy Syst e ms“, кој а је ж ел ел а да пре у зме  на фтне 
тер ми на ле ФБи Х  у Пло ча ма на р ок од  30  го ди на,  али уз чвр сте га-
ран ци је Вла де Ф БиХ да  с е  за бра ни увоз н афт них д ер ива та  у  ФБиХ 
бродск им про ме том те ре та,  о сим пу тем НТФ-а. Т ур ци та ко ђе  тра-
же, да  б и мо гли да  ис пу не с ве об аве зе,  д а фир ма НТ Ф мо ра б ит и 
пре да на  бе з ика квих ра дни ка и  за по сле них , б ез  ика квих п ро ви зи-
ја , доп ри но са или оба ве за  пре ма њи ма.43)  Аут ор је  нај авио з а 1 2.  
с еп тем бар  на ста вак ис тр ажи вањ а са на сло вом „Ко  уво ди Турк е у 
Н ТФ “, ал и  «на ста вак» ни је ни ка да об ја вљен .

39) «Гул и Ердоан свједо ци на вјенчању  Т урчина и Босанке», Дневни аваз,  2. н ове мбар 
 20 13, с тр . 7.

40) Дневниаваз,  9. октобр а 2012, стр. 1 9. 
41) Дневниаваз, 8. октобар 2013, стр.  9.
42) «Ердоан укида заб рану  но шења  ма раме у јавн им установама»,  Дневниаваз, 1. октобар 

2 013, ст р.  2 0-21.
43) М. Ашчић,  «Турци желе НТ Ф,  али  да држе  ци јело тр жиште! »,  Дневни аваз, 11 . 

 се пт ем бар 2 01 3. ст р.  3. 
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„ Ава з“ је  об ја вио ка о ек склу зив ни пр илог и о  бо шњач кој ел ити  
ко ја  у Т ур ској ви ди „ре зер вну до мов ну“.  Аутор чл ан ка је  А.  Чор бо-
Зе ћо,  а насл ов пр ил ога ј е „Бо шња чк а ели та  ку пу је ви ле и  ста но ве  
у Тур ској“ . У  ч лан ку се ка же да с у  му сли ман и из Би Х  2012.  г од ине 
у  Ту рској  ку пи ли нек ол ико сто ти на  стан ова.  А ген ци је за  п ро да ју  
н екрет ни на  у  Истам бу лу, Изм иру и Ан та ли ји и  др уги м  тур ски м 
град ови ма д ожи вљ ав ају п рав и процв ат  за хва љу ју ћи пот ра жњи  
ста но ва  из  БиХ.44)  „ Пр ема н ашим  с азна њи ма , ку по ви на нек рет ни-
на у  Турск ој  хи т је ме ђу бошњ ач ком по ли ти чком ел ит ом, ко ја  на 
тај нач ин , да лек о  од  очи ју  бх . јавн ос ти, и нве сти ра  сум њи во сте-
че ни  но вац“.  Да ље  се  у  чланк у к аж е: „Ка ко не зва нич но саз нај е мо, 
с тан у  Тур ској од ав но има Х арис  Си лај џић, по ча сни п редс је дник 
СБиХ.  В ла сник нек рет ни не  у  Ис там бу лу је и Б акир  И зет бе го вић, 
чл ан  пр ед сједн иштва Би Х, а  одн еда вно и њ ег ов  глав ни фин ан сиј-
ски  о пер ати ва ц А мер Бу квић,  ге не рал ни ди рек тор Б БИ  ба нке.45) 
 Стан је, ка ко  са зна је мо , к упио и Асим С ар ајл ић, по сла ник СДА  у 
Парл амен ту БиХ , као  и  мно ги дру ги  из сличн ог  по ли ти чко –еко но-
мс ко г кру жо ка “.  За кљу ча к но ви нар а је сле дећ и: „ Мно ги  с ма тр ају 
да ти бо шњач ки  по ли ти ча ри  на тај н ачин о си гу ра ва ју с еби  и сво-
ји м  по ро ди цам а „ ре зер вну до мов ину“.“46) 

44) Напред цитира ни  чланак и з „Аваза“ , ако  су по даци кој е је објави о  тачни,  от кр ив а 
 потпу ну  идентификацију ли дера м ус лим ана из  Би Х са Т ур цима и исла мом. Но,  он а 
може и мати и други ци љ:  потпун у д искредитацију ка дрова СДА , као и дру гих полит-
ичких партија.  Ј едини к о се о вде не с по мињ е је ли дер СБ Б БиХ, Фахру ди н Радо нчић,  а 
 он  је вла с ник  „Аваза“. 

45) «Штета  ако н ис те на ТВ-у  видели  сјај ну сцену са  сарајевс ке  улице ,  ко ја  је п ре  десет-
ак  дана  ем итована  у б еог радској  емиси ји «Ути са к н едеље».  Из  ом ање групе  која  је  из 
град а на Ми љацки и зр ажавала подршку дем он стр антима  на истанбу лс ком тр гу Такс-
им ,  новина рк а ј е издво јила з а  крата к  ин тер вју јед но г  пр авог Т ур чи на. И док  јој је са-
говорн ик,  који к ао  п рофесор  ради у  Са ра јеву, об јаш њавао  с воје разл оге незадовољства 
Ердогановом  политиком, у кад ар  је утр чао бошњ ачки о бо жавалац т урско г  премиј ера и 
в ер бално  н ас рнуо на ње га. «Ко си  ти? Шта  си  т и? Одакле  с и?  Шта то  говориш?  Како 
 те  ни је срамота!  М и овде  во лимо Т урску. В оли мо Ер до га на! Иди кући !  Иди кући !» 
- у звикива о  је  непознати младић и гневно поскакивао око збуњеног Турчина, који је 
немоћно покушавао да му објасни». Види: Ненад Кецмановић, «       Зашто су Бошњаци 
у БиХ «већи Турци од Турака»», http://www.nspm.rs/sudbina-dejtonske-bih-i-republika-
srpska/bosnjaci-u-bih-podrzavaju-erdogana.html, 18. јун 2013.

46)  А. Чорбо-Зећо, «Бошњачка елита купује виле и станове у Турској», Дневни аваз, 6. 
септембар 2013, стр. 4. 
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* 
*
 *

Што с е, да кле, ти че „Дн евн ог  аваз а“  и  СББ-а  Б иХ Фа хру ди на 
Ра дон чи ћа мо же мо закљ учи ти  да ова ј  ли ст  има  кр ај ње јас но про-
фи ли са ну п оли ти ку  пре ма Ев роп ско ј у ниј и и Тур ск ој. Пр ву „не при-
мет но“,  же ле ћи  на тај   на чи н да ос та ви ути сак про е вропс ког  ли ст а, 
али је  ип ак  предст ав ља ју ћи  као н ас ил ничк у т во ре ви ну ко ја ш ама ра 
с та нов ни ке  Би Х, а  др уг у  (Т ур ску)  по вре мен о по пу ла ри зу је.  На рав-
но,  ка да  се по јав и м огућ но ст с оци ја лне и еко ном ске  не прав де чи ји 
су узр ок  Турц и,  лист ум е  да ту по ја ву  на пад не  и  жи го ше , ш то се 
мо же  т ума чи ти с оци јал ном у сме ре но шћ у с транк е.  

 Из овакв е уре ђи вач ке  по ли ти ке  „ Днев ног  ава за“ мо же с е  изв ести 
и  з ак љу чак да про е вр опс ка  по ли тик а  СББ-а  БиХ Фах ру ди на  Ра дон-
чи ћа ниј е  ис кре на . П осе бно  к ад а к ри тик уј е  бо санск охе рц его вач ке 
 по ли ти ча ре  на сло вим а „ка зни ти. ..“, ч име, уства ри , пред ст авља 
 се б е  као и сво ју  парт иј у ч ита о ци ма ка о јед ину по ли тич ку сна гу  
ко ја м ож е д а се но си  са  ва жним по лит ич ким  пр об ле ми ма  у БиХ. 
Друг им р ечи ма ,  „Д нев ни ав аз“ инс тру мен та лиз уј е  Ев роп ску  уни ју 
 да  би по пу ла рис ао  сво ју  па рт ију и  св ог  вла сни ка  Ф ах ру ди на Ра-
дон чи ћа.

 

ЛИТЕРАТУРА

• Ашчић, М.:  «Тур ци  же ле  Н ТФ, али да  др же ци је ло тр жи ште !», Днев
ниаваз, 11. се пт ем ба р 2013.

• «Бо сния и Гер це го ви на, ЕС и НА ТО», http://ww w. by geo.ru/s trany/
belgi ya/1387-bosniya -i- gercegovina-es-i-na to .html,    3-04-2012,  

•  «БХ. К ом паније  у Т урској»,  Дневниаваз, 5 . с ептембар 201 3.

• «Гул и  Ер доан свје доци  н а  вј ен чању Т у рч ин а и  Боса нке », Дневни
аваз, 2. нов ембар 201 3. 

• Дугин, Алекс андар: Основи геополитике,  Геополитичкабудућност
Русијекњ.1, Еко прес, Зрењанин, 2004.



- 100 -

КОМПАРАТИВНААНАЛИЗАСТАВОВА„ДНЕВНОГАВАЗА“ЗоранМилошевић

• Дуч ић , Амил : «Не ка  бх. ч ел ници  др же до ча сти и по ка жу  резултат », 
Дневниаваз,  13. 9. 2013.

• «Ердоан  ук ида забр ану ношења м ар ам е у јавн им установа ма», 
Дневниаваз,  1. октобар 20 13. 

• Е. И., «Члан о ви Истам бу л ЕКЦ-а бо ра вил и у Ту рск ој», Дневниаваз, 
7. септ ем бар 2013.

• «И зв јештај ЕК је реалан, разговор са Вјекосл авом Бев анд ом », Днев
ниаваз, 23 .  октоб ар 201 3.

• Из јав а  број: 01 -5 0-3 -18 0/04 од  18. 2.2004. ко јом  п редсед ници пол-
итичких ст ра нак а које  им ају посл анике  у  Па рл ам ен тарно ј скупшти-
ни  Б иХ  «потврђу ју своју  спрем нос т на п олитич ки консензу с и даљ у 
демокра тиз ацију Босне и Хер це го вине у  оквиру ус та вног по ретка , 
 ра ди ул аск а у Европску унију и  Пар тнерство за мир ».

• К ецманов ић, Ненад: «Рахметли Алија деценију касније», PressRS, 
12. новембар 2013.  

• Кецмановић, Ненад: «Турска и БиХ - поруке из „стратешке дубине“», 
PressRS, 28. мај 2012.

• Кецмановић, Ненад: «Зашто су Бошњаци у БиХ «већи Турци од Ту-
рака»», http :/ /www.nspm.rs/ sudbina-d ej to ns ke-bih-i -republika-srpska /
bosnj aci-u- bih-po drz av aju-erdog ana.html, 18.  ју н 2013.

• Лазо ви ћ, Т.: «Многи  бх .  по литича ри не же ле  у ЕУ јер  се боје борбе 
 пр отив корупци је »,  Дневниаваз, 29 .  октобар  2013.

• Л азо вић, Т. : « Ос вежавајући  приступ  Брисе ла» , Дневниаваз,  23. о кт-
обар 2 0 13.

• Милошевић,  З ор ан: Идентитет Европе – будућностмуслимана у
Европскојунији,  Институт з а  поли тичке ст удије,  Београд ,  2012.

• Милоше вић,  Зоран: Нежељене интеграције, Срби између
неоосманске Турске и атлантистичке Европске уније,  Примап ром 
ДОО, Бањ а  Лука, 2 01 3 .

• М илошеви ћ,  Зоран,  Ми ро вић, А лек сандра: « Ет но- конфес ио нални 
 и дентитет Срба  у  « Дневном авазу»» , у зборн ик у:  Национални
идентитетирелигија, Ин сти тут за полити ч ке  студије, Беог ра д, 201 3.

• Наумов ић , С.:  «ЕУ ништа  не добива враћа њем  виза», Дневни аваз, 
14. се птембар 2013.  



стр:85103.

- 101 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2013год.(XXV)XIIvol=38

• Наумовић ,  С.: «Отво рена врата за вр аћа ње виза!», Дневниаваз, 13. 
Сеп те мб ар 2013. 

• Н аумовић , С.: «Но вац за БиХ посла н н а Косово», Дневниаваз, 12. 
Сеп тембар 2 01 3. 

• Наумовић,  С.: «БиХ избацу ју  из Вијећа Ев р оп е», Дневни аваз, 21.  
с еп те мбар 2013.

• На умо вић, С.:  «БиХ тоне у из олацију!», Дневниаваз, 20. сеп т ем бар 
2013.

• На ум овић,  С.: «Казн ит и пол итичаре из Би Х, интервју са  До рис Пак», 
Дневниаваз, 28. сеп те м бар 2013.

• Наумови ћ,  С.: «Нећ емо отићи и ок рен ути леђа БиХ » ,  Дневниаваз,  6. 
новембар 2 013.

• Наумо вић , С.: «15  ми лиона е ур а иде на К осово», Дневни аваз, 2. 
новемба р  201 3.

• Наумови ћ,   С.: «Је сен  в ам је задњи во з, интервју са  Нејџ елом К ејс иј-
ем », Дневниаваз,  5.  септембар 2013. 

• Провалилсялиевропейскийэксперимент?, АСТ,  М оск ва, 20 13.

•  Програмс ка  де кл ерација СББ  Б иХ , Сар ај ево ,  јун 2010. године, стр. 
61.  ht tp:// ww w.s bbbh.b a/ up loads/Dokumenti/PROGRAMSKA%20
DEKLARACIJA.pdf

• СтратегијаинтегрисањаБиХуЕУ, април 2006. Вијеће министара, 
Сарајево, 2006. http://ww w.ads.gov .b a/ v2 /index.p hp?option=c-
om_conte nt&vie w=a rt icle&id =22 93%3Astrat egi ja -integ ri sa nj a- bo-
sne-i-hercegovine-u-evropsku-uniju&catid=56%3Aosnove-evropskih-
integracija&Itemid=179&lang=bs  

• Topčagić, Osman: «Bosna i Hercegovina na putu ka Evropskoj uniji: 
postojeće partnerstvo sa nevladinim organizacijama», http://www.dei.gov.
ba/direkcija/direktor/govori_intervjui/default.aspx?id=651&langTag=bs-
BA

• Ćurak, Nerzuk: Izvještajizperifernezemlje,gramatikageopolitike, Fa-
kul tet po li tič kih na u ka, Sa ra je vo, 2011.

• Чор бо-Зе ћо, А.: «Бо шњач ка ели та ку пу је ви ле и ста но ве у Тур ској», 
Дневниаваз, 6. сеп тем бар 2013. 



- 102 -

КОМПАРАТИВНААНАЛИЗАСТАВОВА„ДНЕВНОГАВАЗА“ЗоранМилошевић

ZoranMilosevic
COMPARATIVEANALYSISOFATTITUDESOF“DNEVNI

AVAZ”ABOUTEUROPEANUNIONANDTURKEYFORTHE
PERIOD1StSEPTEMBERTO10thNOVEMBER2013

Resume
Inrecentyears,BosniaandHerzegovinawasconflictare
naofvariousinterests,andtheroleoftheUnitedStates,
NATOandtheEuropeanUnionintheformerSFRofYugo
slaviaissoevidentthatonecanhardlyspeakof“volun
taryparticipation in theEuroAtlantic integration.”The
UnitedStates,NATOandtheEuropeanUnionhave“(re)
born”ofBosniaandHerzegovinaasanindependentstate
withinitspresentborders.Theywerethechiefdirectorof
thecivilwarinBosnia,theprotectorofBosnianMuslims
and Croats, and largely determined the outcome of the
war.AfterthesigningoftheDaytonPeaceAgreementin
theUnitedStates,theycreatedthe“independentBosnia
andHerzegovina”intheformofaconfederation,whichis
under theprotectorateof the internationalpeacekeeping
militaryforceunderthecommandofNATO.In2004NA
TOgave careaboutBH to theEuropeanUnion,which
sincethenhasthefinalwordinthisformallyindependent
state.Although,theU.S.andEuropeanUnionduringthe
warsupported theMuslims inBosniaafter thewar,“ it
seemedlogicaltostriveformembershipintheEUandNA
TO.”Butnow,allsidesarefaceingwithpoliticianswho
have different priorities, andwhat once seemed logical,
todayisnot.
Inrecentyears,BosniaandHerzegovinacontinuelywas
targetofcriticismofBrusselsbureaucracy,although,ac
cording to theviewsrecorded in thevariousdocuments,
accessiontotheEUpolicalpriorityofthisstatebornin
breakupofYugoslavia.AspirationsofBHtoacquirefull
membershipintheEUisbasedonanalleged“broadpo
liticalconsensus.”Therewereaccepted:TheDeclaration
of the special relationshipwith theEU in 1988and the
decisionoftheCouncilofMinistersofBH,Resolutionof
theParliamentaryAssemblyofthein1999,andstatements
oftheheadsofpoliticalparties.In2003theAssemblyof
ParliamentofBHadopted theconclusions that,among
otherthings,mostimportantpriorityisafullpoliticalcon
sensusaboutEUmembership.Crownofallistheadoption
oftheStrategyofintegrationintheEuropeanUnion2006.
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 Овај рад је примљен 25. октобра 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
19. децембра 2013. године.

Regardless,theStrategyisdocumentthatsetsouttheob
jectivestobeachieveduntilfullEUmembership,itdidnot
provideanydeadlinesforthisgoal.
Asfarasthe“Dnevniavaz”andRadoncic’spoliticalpar
tySBBBH,wecanconcludethatthispapershasradical
profiledpolicy to theEuropeanUnionandTurkey.Wan
tingtoimpress likeaproEuropeanpaper,“seamlessly”
theEUwas“seamlessly”seenasaviolentcreation,which
slapscitizensofBH,andoccasionallypopularizeTurkey.
Of course,when there isapossibilityof social injustice
whichTurkeycaused,thepaperisabletoattackthephe
nomenon,whichcanbeinterpretedlikesocialdirectivity
ofparty.Fromthiseditorialpolicyofthe“Dnevniavaz”it
canbeconcludedthatRadoncic’sproeuropeanpoliticis
nothonest.Especiallywhencriticizingbh.politicianshe
adlineslike“punish...“andsosimiliar,which,infact,in
troducehimrselfandhispartytoreaderslikeuniquewho
candealwithimportantpoliticalproblemsinBosnia.In
other words, the “Dnevni avaz” instrumentalized Euro
peanUniontopopularizehispartyanditsownerRadon
cic.
Keywords:EuropeanUnion,Turkey,BosniaandHerze
govina,gepolitics,integration,Serbia,Media.
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