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Сажетак
Aуторка у ра ду те ма ти зу је де ло ва ње ме ђу на род них 
ми ров них ми си ја ОУН на под руч ју  ex-Jугославије од 
по чет ка де ве де се тих го ди на про те клог ве ка на о ва мо. 
Oна по ла зи од ста но ви шта да је њи хов ме ђу на род но-
етич ки сми сао са др жан у очу ва њу и уна пре ђе њу ми-
ра, oдносно ми ни ма ли зо ва њу мо гућ но сти об на вља ња 
су ко ба ко ји су прет хо ди ли ње го вом ус по ста вља њу. 
При вр же ност ме ђу на род ног ми ров ног по сре до ва ња 
том на че лу аутор ка про пи ту је на при ме ру ми ров ног 
ми си о нар ства на под руч ју не ка да шње ју го сло вен-
ске ре пу бли ке Бо сне и Хер це го ви не. Aнализом ње го-
вих карaк теристика она за кљу чу је да је за го ва ра ју ћи 
афир ма ци ју ду ха уме сто сло ва Деј то на, ме ђу на род на 
за јед ни ца са САД на че лу, вр ши ла те мељ ну ре ви зи ју 
уме сто до след не им пле мен та ци је ње го вих спо ра зу ма, 
а ми ров на ми си ја ОУН у том прег ну ћу од и гра ла уло гу 
кључ ног и не за о би ла зног аген са. Kao та ква, сво јим де-
ло ва њем на под руч ју Бо сне и Хер це го ви не, она је, сма-
тра аутор ка, пре би ла у функ ци ји раз ре ша ва ња кри зе 
у ко рист јед ног ње ног, од са мог по чет ка фа во ри зо ва-
ног ак те ра, не го у слу жби ње ног до след ног и трај ног 
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па ци фи ко ва ња, чи ме је на ру ши ла је дан од кључ них ме-
ђу на род но-етич ких прин ци па  ми ров ног по сре до ва ња 
као та квог – не при стра сност, од но сно не у трал ност 
пре ма свим су ко бље ним стра на ма, а уме сто ми ни ма-
ли зо ва ња мо гућ но сти њи хо вог по нов ног кон фрон ти-
ра ња, oбeз бeдилa му сна жне прет по став ке.
Kључне ре чи: ми ров не ми си је ОУН, рас пад/раз би ја ње 
Ју го сла ви је, Деј тон ски спо ра зум, Бо сна и Хер це го ви-
на, Ре пу бли ка Срп ска.

U ар	се	на	лу	 ин	стру	ме	на	та	 ме	ђу	на	род	не	 по	ли	ти	ке	 ко	ри	шће	них	у	 спољ	ном	тре	ти	ра	њу	сло	же	не	и	ду	го	трај	не	еx-ју	го	сло	вен	ске	
кри	зе	 (еко	ном	ске	 санк	ци	је,	 вој	не	 ин	тер	вен	ци	је,	 већ	 по	сто	је	ће	 и	
у	 те	 свр	хе	но	во	фор	ми	ра	не	ин	сти	ту	ци	је	ме	ђу	на	род	ног	 кри	вич	ног	
пра	во	су	ђа...),	ми	ров	не	ми	си	је	ОУН	су	би	ле	онај	за	ко	јим	се	по	се-
за	ло	нај	че	шће,	од	но	сно	у	свим	ње	ним	фа	за	ма	–	од	хр	ват	ске,	пре	ко	
бо	сан	ско-хер	це	го	вач	ке,	 па	 до	 ко	сов	ско-ме	то	хиј	ске.	 Оне	 пред	ста-
вља	ју	sui ge ne ris	тво	ре	ви	ну	Ује	ди	ње	них	на	ци	ја,	на	ста	лу	услед	по-
тре	бе	прак	тич	ног	де	ло	ва	ња	ове	свет	ске	ор	га	ни	за	ци	је	у	си	ту	а	ци	ја-
ма	озбиљ	не	угро	же	но	сти	ми	ра	и	без	бед	но	сти	у	све	ту.	Њи	хов	ме	ђу-
на	род	но-етич	ки	сми	сао	са	др	жан	је,	да	кле,	у	очу	ва	њу	и	уна	пре	ђе	њу	
ми	ра,	 од	но	сно	 ми	ни	ма	ли	зо	ва	њу	 мо	гућ	но	сти	 об	на	вља	ња	 су	ко	ба	
ко	ји	су	прет	хо	ди	ли	ње	го	вом	ус	по	ста	вља	њу.	Пре	ци	зни	је	узев,	у	си-
сте	му	УН	под	ми	ров	ним	ми	си	ја	ма	се	под	ра	зу	ме	ва	ју	„опе	ра	ци	је	ан-
га	жо	ва	ња	пре	вас	ход	но	вој	ног	осо	бља,	без	ман	да	та	да	ко	ри	сте	при-
нуд	не	ме	ре,	пред	у	зе	те	од	стра	не	УН	да	по	мог	ну	ус	по	ста	вља	њу	ми-
ра	и	без	бед	но	сти	у	кон	фликт	ним	под	руч	ји	ма“1).	У	свом	де	ло	ва	њу	
ми	ров	не	ми	си	је	 би,	пре	скрип	тив	но	узев,	 тре	ба	ло	да	 се	ру	ко	во	де	
прин	ци	пи	ма	не	при	стра	сно	сти,	ле	га	ли	те	та	у	осни	ва	њу	и	спро	во	ђе-
њу,	при	стан	ка	стра	на	у	су	ко	бу	и	упо	тре	бе	си	ле	ис	кљу	чи	во	у	са	мо-
од	бра	ни.	Фор	ми	ра	њу	овог	об	ли	ка	ме	ђу	на	род	ног	ин	тер	ве	ни	са	ња	у	
број	на	кри	зна	жа	ри	шта	у	све	ту,	при	бе	га	ва	ло	се	због	не	мо	гућ	но	сти	
фор	ми	ра	ња	стал	них	вој	них	сна	га	УН	у	сми	слу	гла	ве	VII	њи	хо	ве	
По	ве	ље,	да	кле	пре	ко	по	је	ди	нач	них	уго	во	ра	са	сва	ком	др	жа	вом	чла-
ни	цом.	Та	ко	су	„ко	а	ли	ци	је	др	жа	ва	за	ме	ни	ле	план	за	стал	ну	ар	ми	ју	
Ује	ди	ње	них	на	ци	ја“2).	Њи	хо	ва	уло	га	и	упо	тре	ба,	вре	ди	по	но	ви	ти,	

1)	 Mac	kin	lay,	J.,	A Gu i de to Pe a ce Sup port Ope ra tion,	In	sti	tu	te	for	In	ter	na	ti	o	nal	Stu	di	es,	Pro-
vi	den	ce,	1996,	p.11,	na	ve	de	no	pre	ma:	Ми	ли	са	вље	вић,	Б.,	Но ве ми ров не ми си је Ор га ни-
за ци је ује ди ње них нацијa, Слу	жбе	ни	гла	сник,	Бе	о	град,	2007,	стр.	25.

2)	 Gray,	C.,	The Use of For ce and the In ter na ti o nal Le gal Or der,	Ox	ford	Uni	ver	sity		Press,	Ox-
ford,	2000,	p.	22.	Реч	је	о,	с	јед	не	стра	не,	по	вре	ме	ним	и	рет	ко	фор	ми	ра	ним	сна	га	ма	за	
при	нуд	не	ак	ци	је	(по	во	дом	су	ко	ба	у	Ко	ре	ји	и	Ира	ку),	али	и	–	знат	но	че	шће	–	ме	ђу	на	род-
ним	сна	га	ма	осни	ва	ним	пре	ма	Гла	ви	VI	По	ве	ље,	да	кле	без	овла	шће	ња	за	упо	тре	бу	при-
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ни	је	би	ла	ре	пре	сив	на	и	огра	ни	ча	ва	ла	се	на	по	моћ	стра	на	ма	у	су	ко-
бу	да	из	на	ђу	трај	но,	по ли тич ко ре	ше	ње	спо	ра.	Ми	ров	не	ми	си	је	су	
вре	ме	ном	по	ста	ле	је	дан	од	глав	них	ин	стру	ме	на	та	по	ли	ти	ке	Ује	ди-
ње	них	на	ци	ја	у	по	гле	ду	ре	ша	ва	ња	су	ко	ба	из	ме	ђу	др	жа	ва.	Та	ко	је,	
сма	тра	се,	ко	лек	тив	на	без	бед	ност	у	си	сте	му	УН	би	ла	уса	вр	ша	ва	на	
и	флек	си	бил	но	об	ли	ко	ва	на	у	скла	ду	с	по	тре	ба	ма	и	окол	но	сти	ма.	
„При	ла	го	дљи	вост	ко	лек	тив	не	без	бед	но	сти,	из	ра	же	на	фор	ми	ра	њем	
ми	ров	них	ми	си	ја	као	од	го	во	ра	на	су	ко	бе	у	све	ту,	је	сте	јед	но	од	ње-
них	 ва	жних	 и	 ин	хе	рент	них	 обе	леж	ја“,	 за	кљу	чу	је	 Бо	јан	Ми	ли	са-
вље	вић.3)	Ни	та	ква,	ин	тен	зив	на	ак	тив	ност	УН	ни	је,	ме	ђу	тим,	ус	пе-
ла	да	спре	чи	„да	до	ђе	до	пре	ко	сто	ти	ну	су	ко	ба	по	сле	1945.	го	ди	не	
и	да	у	њи	ма	стра	да	пре	ко	два	де	сет	ми	ли	о	на	љу	ди“4).

У	том	сми	слу,	ми	ров	не	ми	си	је	ни	су	ус	пе	ле	да	оства	ре	по	што-
ва	ње	 прин	ци	па	 не	де	љи	во	сти	 ми	ра,	 ко	ји	 је	 у	 са	мој	 осно	ви	 иде	је	
ко	лек	тив	не	без	бед	но	сти.	Оне	су,	као	та	кве,	пред	ста	вља	ле	ре	ше	ње	
за	по	је	ди	не	су	ко	бе	у	све	ту,	док	су	мно	ги	од	њих		трај	но	оста	ја	ли	
из	ван	ви	до	кру	га	Ује	ди	ње	них	на	ци	ја.	Из	тог	ра	кур	са,	твр	ди	се,	тре-
ба	 по	сма	тра	ти	 уло	гу	 и	 до	ма	шај	 но	вих	ми	ров	них	ми	си	ја.	Сво	јим	
но	вим	 об	ли	ци	ма:	 из	град	њом	ми	ра5)	 и	 при	вре	ме	ном	 упра	вом	 над	
те	ри	то	ри	јом,	 оне	 „пре	тен	ду	ју	 да	 оства	ре	 је	дин	ство,	 не	де	љи	вост	
ми	ра	у	све	ту.	Да	кле,	у	иде	ал	ним	усло	ви	ма,	ни	је	дан	су	коб	у	све	ту	
не	би	смео	да	оста	не	из	ван	ре	ак	ци	је	Ује	ди	ње	них	на	ци	ја“6).

Тра	ди	ци	о	нал	не	ми	ров	не	ми	си	је,	као	што	je	већ	ре	че	но,	об	у	хва-
та	ле	су	ан	га	жо	ва	ње	пре	те	жно	вој	ног	осо	бља	у	не	вој	не	свр	хе.	Њи-
хов	циљ	је	био	да	се	тре	ти	ра	ни	су	ко	би	за	мр	зну,	а	су	ко	бље	не	стра	не	
на	ве	ду	на	че	сто	ду	го	трај	не	и	не	из	ве	сне	пре	го	во	ре	о	ко	нач	ном	ре-
ше	њу	спо	ра.	Та	ко	три	ми	ров	не	ми	си	је	на	Бли	ском	ис	то	ку,	јед	на	у	

нуд	них	ме	ра,	а	ко	је	су	по	зна	те	као	ми	ров	не	ми	си	је	ове	ор	га	ни	за	ци	је.	Као	та	кве,	оне	су	
би	ле	сво	је	вр	сни	суп	сти	тут		стал	них	ме	ђу	на	род	них	сна	га,	ad hoc ре	ше	ње	за	спо	ро	ве	и	
су	ко	бе	до	ко	јих	је	до	ла	зи	ло	у	раз	ли	чи	тим	де	ло	ви	ма	све	та,	а	ко	је	су	„са	ста	вље	не	од	на-
ци	о	нал	них	кон	тин	ге	на	та	на	до	бро	вољ	ној	осно	ви,	уз	ела	стич	но	ту	ма	че	ње	По	ве	ље	УН.“ 
Cf.		Авра	мов,	С.	и	Крећa,	М.,	Ме ђу на род но јав но пра во,	Са	вре	ме	на		aдминистрација,		
Бе	о	град,	2002,	стр.	194.

3) Cf.	Ми	ли	са	вље	вић,	Б.,	op.cit.	стр.	17.
4)	 Gray,	op.cit.	p.	589.	
5)	 Ме	ре	за	из	град	њу	ми	ра,	док	три	нар	но	узев,	об	у	хва	та	ју	сле	де	ће	ак	тив	но	сти:	раз	о	ру	жа-

ва	ње	свих	стра	на	ко	је	су	уче	ство	ва	ле	у	су	ко	бу,	уни	шта	ва	ње	оруж	ја,	рад	на	по	врат	ку	
из	бе	глих	и	прог	на	них,	ак	тив	но	сти	на	по	сти	за	њу		ста	бил	но	сти,	ор	га	ни	зо	ва	ње,	над	зор	
и	 спро	во	ђе	ње	из	бо	ра,	 ус	по	ста	вља	ње	и	 ја	ча	ње	уло	ге	ин	сти	ту	ци	ја	 вла	сти,	над	зор	над	
по	што	ва	њем	људ	ских	пра	ва,	по	моћ	у	из	град	њи	ин	фра	струк	ту	ре	и	вра	ћа	ње	на	мир	но-
доп	ске	ак	тив	но	сти.

6) Cf. Ibid,	p.	587.
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Ка	шми	ру	и	јед	на	на	Ки	пру	–	сва	ка	за	по	че	та	у	вре	ме	Хлад	ног	ра	та	
–		и	да	нас	де	лу	ју,	а	кон	флик	ти	ко	је	је	тре	ба	ло	да	раз	ре	ше	оста	ли	су	
у	ста	њу	за	мр	зну	то	сти.	На	тај	на	чин	де	мон	стри	ра	на	не	е	фи	ка	сност	
би	ла	је	у	осно	ви	не	га	тив	ног	вред	но	ва	ња	и	сна	жног	кри	тич	ког	ста-
ва	пре	ма	овом	об	ли	ку	ме	ђу	на	род	ног	ми	ров	ног	по	сре	до	ва	ња.	С	но-
вим	ми	ров	ним	ми	си	ја	ма	си	ту	а	ци	ја	је	у	том	по	гле	ду,	де	кла	ра	тив	но	
узев,	знат	но	дру	га	чи	ја.	Оне	се	углав	ном	упу	ћу	ју	ка	да	је	спо	ра	зум	
о	 окон	ча	њу	 не	при	ја	тељ	ста	ва	 из	ме	ђу	 су	ко	бље	них	 стра	на	 по	стиг-
нут.	Ми	ров	не	ми	си	је	би	у	тим	окол	но	сти	ма	тре	ба	ло	да	се	ста	ра	ју	
о	ње	го	вој	пот	пу	ној	при	ме	ни.	Из	 тих	раз	ло	га,	њи	ма	 је	при	до	да	та	
ци	вил	на	и	по	ли	циј	ска	ком	по	нен	та,	ко	ја	је	по	ста	ла	ве	о	ма	ва	жан	део	
њи	хо	вог	са	ста	ва.	

Већ	 то	ком	 по	сто	ја	ња	 и	 де	ло	ва	ња	 кла	сич	них,	 од	но	сно	 тра-
ди	ци	о	нал	них	 ми	ров	них	 ми	си	ја,	 раз	ли	чи	тих	 у	 по	гле	ду	 ка	рак	те	ра	
до	де	ље	ног	им	ман	да	та,	ис	кри	ста	ли	са	ле	 су	 се,	 сма	тра	 се,	њи	хо	ве	
за	јед	нич	ке	 од	ли	ке:	 нео	п	ход	ност	ман	да	та	 ко	ји	 до	де	љу	је	 и	 про	пи-
су	је	Са	вет	без	бед	но	сти	или	Ге	не	рал	на	скуп	шти	на	УН	као	га	рант		
ме	ђу	на	род	но-прав	не	и	ме	ђу	на	род	но-мо	рал	не	ва	лид	но	сти	њи	хо	вог	
де	ло	ва	ња,	 нео	п	ход	на	 са	гла	сност	 др	жа	ве	 или	 су	ко	бље	них	 стра	на	
бу	ду	ћи	 да	 се	 ме	ре	 пред	у	зи	ма	ју	 углав	ном	 пре	ма	 гла	ви	 VI	 По	ве-
ље	УН,	опе	ра	ци	о	на	ли	за	ци	ја	ре	зо	лу	ци	је	Са	ве	та	без	бед	но	сти	 	или	
Ге	не	рал	не	 скуп	шти	не	у	план	 ак	ци	је,	 ја	сна	пра	ви	ла	 за	 ко	ман	ду	и	
кон	тро	лу,	ви	ше	на	ци	о	нал	ност	(ме	ђу	на	род	ни	ста	тус	тру	па),	упо	тре-
ба	 си	ле	 ис	кљу	чи	во	 у	 са	мо	од	бра	ни,	 стал	на	 по	тре	ба	 да	 се	ман	дат	
спро	во	ди	не	при	стра	сно	и	не	у	трал	но	пре	ма	свим	су	ко	бље	ним	стра-
на	ма.	Ова	по	то	ња	про	пи	са	на	ка	рак	те	ри	сти	ка	де	ло	ва	ња	ми	ров	них	
ми	си	ја	сма	тра	се	ве	о	ма	ва	жном	јер	пред	ста	вља	dif fe ren tiu spe ci fi cu 
из	ме	ђу	њи	хо	вих	и	опе	ра	ци	ја	ко	је	Ор	га	ни	за	ци	ја	УН	из	во	ди	пре	ма	
гла	ви	VII	По	ве	ље,	а	ко	је	су	при	нуд	ног	ка	рак	те	ра.7)	Пи	та	ње	не	при-
стра	сно	сти	 по	зи	ци	је	 и	 де	ло	ва	ња	 ми	ров	не	 ми	си	је	 ком	плек	сно	 је	
и	има	нај	ма	ње	два	еле	мен	та,	је	дан		ко	ји	се	ти	че	ак	тив	не	чи	нид	бе	
осо	бља	ми	си	је,	и	дру	ги	ко	ји	прет	по	ста	вља	уз	др	жа	ва	ње	од	чи	ње-
ња.	Пр	ви	 про	пи	су	је	 оба	ве	зу	 да	ми	ров	на	ми	си	ја	 у	 це	ли	ни	 де	лу	је	
објек	тив	но	и	не	при	стра	сно,	а	дру	ги	–	да	су	све	су	ко	бље	не	стра	не	
ду	жне	да	обез	бе	де	та	кву	по	зи	ци	ју	ми	ров	не	ми	си	је.	Од	осо	бља	ми-
си	је	се,	да	кле,	оче	ку	је	не	при	стра	сност	у	спро	во	ђе	њу	по	ве	ре	них	му	
ак	тив	но	сти,	а	ње	го	во	по	на	ша	ње	је	„кон	стант	но		по	сма	тра	но,	ка	ко	
од	ста	нов	ни	штва	др	жа	ве	у	ко	јој	je	ангажованo,	та	ко	и	од	ме	ђу	на-

7)	 Ви	ше	о	то	ме	у:	Ми	ли	са	вље	вић,	Б.,	op.cit.	стр,	35.
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род	не	за	јед	ни	це,	по	себ	но	у	ви	со	ко	ри	зич	ним	опе	ра	ци	ја	ма.“8)	Да	нас	
пре	о	вла	ђу	ју	ће	ста	но	ви	ште	је	да	пра	во	ору	жа	них	су	ко	ба	оба	ве	зу	је	
сна	ге	Ује	ди	ње	них	на	ци	ја,	би	ло	да	оне	де	лу	ју	као	ми	ров	не	ми	си	је,	
или	кроз	при	нуд	не	опе	ра	ци	је.	По	ред	од	го	вор	но	сти	ми	ров	не	ми	си	је	
за	по	што	ва	ње	пра	ва	ору	жа	них	су	ко	ба,	при	зна	је	се	и	ње	на	од	го	вор-
ност	за	сва	ку	вр	сту	ште	те	ко	ја	мо	же	на	ста	ти	при	ли	ком	спро	во	ђе	ња	
опе	ра	ци	је.	Да	кле,	мо	гу	ћи	об	ли	ци	од	го	вор	но	сти	ми	ров	них	ми	си	ја	
УН	су	кри вич на и	гра ђан ска од	го	вор	ност.	У	прак	си,	ме	ђу	тим,	уко-
ли	ко	по	сто	ји	осно	ва	на	сум	ња	да	је	при	пад	ник	ми	ров	не	ми	си	је	учи-
нио	не	ко	кри	вич	но	де	ло,	у	ве	ћи	ни	слу	ча	је	ва	би	био	по	слат		на	зад	
у	сво	ју	др	жа	ву,	где	би	био	под	врг	нут	су	ђе	њу	пре	ма	на	ци	о	нал	ном	
пра	ву.	Бу	ду	ћи	из	у	зе	ти	из	ју	рис	дик	ци	је	др	жа	ве	у	ко	ју	су	упу	ће	ни,	
при	пад	ни	ци	ми	ров	них	ми	си	ја	су,	да	кле,	пре	пу	ште	ни	евен	ту	ал	ном	
про	це	су	и	ра	њу	у	др	жа	ва	ма	чи	ји	су	др	жа	вља	ни.	У	слу	ча	ју	евен	ту	ал-
не	кри	вич	не	од	го	вор	но	сти	при	пад	ни	ка	ми	си	је	не	ма,	да	кле,	ме	ђу-
на	род	не	ју	рис	дик	ци	је	над	њи	ма.	Та	ква	прак	са	из	раз	је	јед	не	круп	не	
ме	ђу	на	род	но-прав	не	и	не	ма	ње	ме	ђу	на	род	но-мо	рал	не	ано	ма	ли	је	у	
чи	та	вом	кон	цеп	ту	ми	ров	них	ми	си	ја	УН	ко	ја	је	већ	да	ла	сво	је,	по	
исте	у	мо	рал	ном	сми	слу	ве	о	ма	ком	про	ми	ту	ју	ће	ре	зул	та	те	–	мно	га	
кри	вич	на	де	ла	по	чи	ње	на	од	стра	не	њи	хо	вих	при	пад	ни	ка	због	не-
вољ	но	сти	др	жа	ва	из	ко	јих	су	до	шли	да	их	про	це	су	и	ра	ју,	оста	ла	су	
све	до	да	нас	–	не	ка	жње	на.

1. ИЗ НУ ЂЕ НА ПРИ ВИ ЛЕ ГО ВА НОСТ:  
МИ РОВ НЕ МИ СИ ЈЕ ОУН  

И СТА ТУС АМЕ РИЧ КОГ ОСО БЉА У ЊИ МА

Кроз	 прак	су	 спро	во	ђе	ња	 тра	ди	ци	о	нал	них	 ми	ров	них	 ми	си	ја	
фор	ми	ра	но	је	уве	ре	ње	да	је	због	ну	жно	сти	не	при	стра	сног	де	ло	ва-
ња	осо	бља	али	и	ми	си	је	у	це	ли	ни,	по	треб	но	ис	кљу	чи	ти	стал	не	чла-
ни	це	Са	ве	та	без	бед	но	сти	из	уче	шћа	у	њи	ма.	Са	ма	прак	са	њи	хо	вог	
спро	во	ђе	ња,	ме	ђу	тим,	од	ви	ја	ла	се	кон	трар	но	том	уве	ре	њу,	од	но	сно	
уз	 ве	о	ма	че	сто	број	но	при	су	ство	осо	бља	др	жа	ва	 стал	них	чла	ни-
ца	СБ	у	њи	ма.	Са	ста	но	ви	шта	По	ве	ље,	оправ	да	ње	за	ту	чи	ње	ни	цу	
на	ла	же	но	је	у	то	ме	што	су	исте	од	го	вор	ни	је	за	мир	и	без	бед	ност	у	
све	ту	 јер	има	ју	при	ви	ле	го	ва	но	ме	сто	у	си	сте	му	 	Ује	ди	ње	них	на-
ци	ја,	па	у	скла	ду	с	тим	и	ве	ће	оба	ве	зе.	Ка	да	је	реч	о	САД	као	јед-
ној	од	стал	них	чла	ни	ца	СБ,	свој	став	о	соп	стве	ном	уче	шћу	у	овој	

8) Cf. UN Pe a ce ke e ping  Tra i ning As si stan ce Te ams: Advi sor’s Gu i de bo ok,	Uni	ted	Na	ti	ons	De-
part	ment	of	Pe	a	ce	ke	e	ping	Ope	ra	ti	ons,	New	York,	1996.,	на	ве	де	но	пре	ма:	Ми	ли	са	вље	вић,	
Б.,	op.cit.,	стр.	155.
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фор	ми	ме	ђу	на	род	ног	ми	ров	ног	по	сре	до	ва	ња,	исте	су	обе	ло	да	ни	ле	
Пред	сед	нич	ком	на	ред	бом	број	25	од	5.	ма	ја	1994.	го	ди	не	у	ко	јој	се	
на	во	ди	„да	су	САД	спрем	не	да	уче	ству	ју	у	опе	ра	ци	ја	ма	за	очу	ва	ње	
ми	ра	или	у	при	нуд	ним	опе	ра	ци	ја	ма	са	мо	уко	ли	ко	је	њи	хо	во	уче-
шће	у	њи	ма	у	 скла	ду	 са	 аме	рич	ким	на	ци	о	нал	ним	ин	те	ре	си	ма“9).	
У	ис	тој	на	ред	би	 је	из	ра	жен	и	став	да	убу	ду	ће	не	ће	би	ти	ан	га	жо-
ва	ња	вој	них	кон	тин	ге	на	та	САД	уко	ли	ко	не	бу	де	омо	гу	ће	на	пот	пу-
на	ко	ман	да	ове	др	жа	ве	над	соп	стве	ним	тру	па	ма,	чи	ме	се	по	сред-
но,	 од	но	сно	 им	пли	цит	но	 од	би	ја	 мо	гућ	ност	 бу	ду	ћег	 ан	га	жо	ва	ња	
ње	них	сна	га	у	ми	ров	ним	опе	ра	ци	ја	ма	под	ко	ман	дом	ОУН.	Иста,	
од	луч	не	 су	САД,	мо	же	 евен	ту	ал	но	 до	би	ти	 над	ле	жност	 кон	тро	ле	
спро	во	ђе	ња	ре	зо	лу	ци	ја,	уко	ли	ко	до	ла	зи	до	ње	ног	са	деј	ство	ва	ња	са	
НА	ТО-ом,	али	ни	ка	ко	не	и	це	ло	куп	ну	ко	ман	ду	над	НА	ТО	сна	га-
ма.	На	ред	не	ми	ров	не	 оперaције	 по	твр	ди	ле	 су	 став	 	 из	 по	ме	ну	те	
Пред	сед	нич	ке	на	ред	бе,	па	је	ова	др	жа	ва	са	мо	стал	но,	у	ко	а	ли	ци	ји	
са	дру	гим	др	жа	ва	ма	или	пре	ко	НА	ТО-а,	за	и	ста	де	ло	ва	ла	у	скла	ду	
са	сво	јим	на	ци	о	нал	ним	ин	те	ре	си	ма,	„што	је	умно	го	ме	де	гра	ди	ра-
ло	 уло	гу	Ор	га	ни	за	ци	је	 УН	 и	 де	ро	ги	ра	ло	 оба	ве	зе	 ко	је	 про	из	и	ла-
зе	из	По	ве	ље	за	све	чла	ни	це“,	за	кљу	чу	је	Бо	јан	Ми	ли	са	вље	вић.10) 
При	ста	ја	ње	УН	на	ова	кву	по	зи	ци	ју	САД	у	си	сте	му	ме	ђу	на	род	ног	
ми	ров	ног	по	сре	до	ва	ња,	 још	јед	ном	је	по	твр	ди	ло	ис	прав	ност	Фу-
ку	ја	ми	ног	 (Fu	kuyama)	 ста	но	ви	шта	да	 је	упра	во	ова	ме	ђу	на	род	на	
ор	га	ни	за	ци	ја		кључ	ни	ин	стру	мент	аме	рич	ког	уни	ла	те	ра	ли	зма,	ко-
ји	ће	се	пре	ко	ње	као	и	до	са	да,	и	у	бу	дућ	но	сти,	по	све	му	су	де	ћи,		
„не	сме	та	но	спро	во	ди	ти“11).	САД	та	ко	ђе,	још	увек	од	би	ја	ју	да	сво	је	
др	жа	вља	не	ко	ји	су	чла	но	ви	ме	ђу	на	род	них	ми	ров	них	ми	си	ја	под-
врг	ну	евен	ту	ал	ној	над	ле	жно	сти	стал	ног	Ме	ђу	на	род	ног	кри	вич	ног	
су	да,	 на	ста	лог	 као	ин	сти	ту	ци	о	нал	ни	из	раз	по	тре	бе	да	 се	над	 та-
квим	 ли	ци	ма	 ус	по	ста	ви	 ме	ђу	на	род	на	 ју	рис	дик	ци	ја,	 од	но	сно	 ор-
га	ни	зо	ва	ни	об	лик	ме	ђу	на	род	ног	су	ђе	ња.12)	 Јер,	ре	чи	ма	аме	рич	ког	

9) Cf.	Cas	se	se,	A.,	In ter na ti o nal Law,	Ox	ford	Uni	ver	sity	Press,	Ox	ford,	2001,	p.	294.	Овај	аме-
рич	ки	спољ	но	по	ли	тич	ки	ма	нир	The Eco no mist	де	фи	ни	ше	као	„па	ра	лел	ни	уни	ла	те	ра	ли-
зам	-	спрем	ност	да	се	по	шту	ју	ме	ђу	на	род	ни	стан	дар	ди,	али	са	мо	док	они	од	го	ва	ра	ју	
Аме	ри	ци,	ко	ја	је	спрем	на	да	во	ди	по	ли	ти	ку	и	ван	њи	хо	вих	огра	ни	че	ња.“	Cf.	“Wor	king	
Out		the	World“,	The Eco no mist,		March	31,		2001,	p.	24.	

10) Cf.	Ми	ли	са	вље	вић,	Б.,	op.cit.	стр.	105.
11)	 На	ве	де	но	пре	ма:		Chomsky,	N.,	He ge mony or Sur vi val: Ame ri ca’s Qu est for Glo bal Do mi-

nan ce,	Pen	guin	Bo	oks,	Lon	don,	2004,	p.	32.
12)	 Пре	ци	зни	је	узев,	ICC	је	тре	ба	ло	„да	учи	ни	кре	ди	бил	ним	ста	но	ви	ште	да	од	ре	ђе	не	вр-

сте	кри	ми	нал	них	ака	та	на	ру	ша	ва	ју	уни	вер	зал	не	нор	ме,	а	не	пар	ти	ку	лар	но	на	ци	о	нал	но	
пра	во	ко	је	од	ра	жа	ва	стан	дар	де	по	на	ша	ња		раз	ли	чи	те	од	др	жа	ве	до	др	жа	ве.“ Cf.	Mil	ler,	
L.	H.,	Glo bal Or der:Va lu es and Po wer in In ter na ti o nal Po li tics,	We	stvi	ew	Press,	Bo	ul	der,	
1998,	p.	210.	
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се	на	то	ра	Џо	на	Ешкроф	та	 (Ashcroft),	„ако	по	сто	ји	ијед	на	кри	тич-
на	ком	по	нен	та	су	ве	ре	ни	те	та,	он	да	је	то	ауто	ри	тет	да	се	де	фи	ни	ше	
зло	чин	и	ка	зна.	Од	у	зи	ма	ју	ћи	ту	фун	да	мен	тал	ну	моћ	по	је	ди	нач	ним	
др	жа	ва	ма	и	пре	да	ју	ћи	их	у	ру	ке	ме	ђу	на	род	ним	би	ро	кра	та	ма,	овај	
суд	уда	ра	у	са	мо	ср	це	су	ве	ре	ни	те	та.“13)	Став	ко	ји	САД	има	ју	пре	ма	
ICC-у		нај	прег	нант	ни	је	је	из	ра	жен	сле	де	ћим	ре	чи	ма:	”pro se cu te na-
ti o nally or risk in ter na ti o nal pro se cu tion”.	Је	ди	но	по	у	зда	ним,	од	но-
сно	по	на	ци	о	нал	не	и	др	жав	не	ин	те	ре	се	не	ри	зич	ним	се	да	кле,	сма-
тра	ју	на	ци	о	нал	ни	су	до	ви,	то	јест	пред	њи	ма	спро	ве	де	на	су	ђе	ња.14) 
А	из	ме	ђу	на	род	но-етич	ке	ви	зу	ре	по	сма	тра	но	„ни	је	пра	вед	но	да	за	
оно	га	 ко	ји	 чу	ва	 (осо	бље	ми	ров	них	ми	си	ја)	 ва	же	дру	га	чи	ји	 стан-
дар	ди	од	оних	ко	ји	ва	же	за	оне	ко	ји	су	чу	ва	ни	(др	жа	вља	не	др	жа	ве	
у	ко	јој	се	ми	ров	на	ми	си	ја	спро	во	ди)“15).	

Ко	јих	 се	 ме	ђу	на	род	но-етич	ких	 стан	дар	да	 пре	те	жно	 аме	рич-
ко	 осо	бље	 ме	ђу	на	род	них	 ми	ров	них	 ми	си	ја	 на	 под	руч	ју	 еx-Ју	го-
сла	ви	је	при	др	жа	ва	ло	то	ком	спро	во	ђе	ња	овог	ви	да	ин	тер	ве	ни	са	ња	
у	еx-ју	го	сло	вен	ску	кри	зу,	у	де	лу	ра	да	ко	ји	сле	ди	ис	тра	жи	ће	мо	на	
при	ме	ру	ми	ров	не	ми	си	је	ко	ја	 је	де	ло	ва	ла	на	под	руч	ју	цен	трал	не	
ре	пу	бли	ке	не	ка	да	шње	за	јед	нич	ке	ју	жно	сло	вен	ске	др	жа	ве.

13) Cf.	Wind,	Wind,	M.,	„Chal	len	ging	So	ve	re	ignty?	The	USA	and	the	esta	blis	hment	of	the	In-
ter	na	ti	o	nal	Cri	mi	nal	Co	urt“,	 	Et hics and Glo bal Po li tics,	no.	2/1998, p.	84.	И	не	са	мо	да	
су	од	би	ле	да	ра	ти	фи	ку	ју	осни	вач	ки	ста	тут	овог	три	бу	на	ла,	већ	су	2001.	го	ди	не,	ка	да	
је	тре	ба	ло	про	ду	жи	ти	ман	дат	УН-ове	ми	ров	не	ми	си	је	у	БиХ,	ко	ји	се	об	на	вљао		сва	ке	
го	ди	не	још	од	1996,	те	је	би	ло	за	оче	ки	ва	ти	да	ће	би	ти	про	ду	жен	и	те	го	ди	не,	САД	пред-
ло	жи	ле	Са	ве	ту	без	бед	но	сти	да	се	њи	хо	вим	вој	ни	ци	ма	у	том	но	вом	ман	да	ту	обез	бе	ди	
иму	ни	тет	од	над	ле	жно	сти	ICC-а.	На	кон	што	је	Са	вет	без	бед	но	сти	од	био	да	удо	во	љи	
аме	рич	ким	зах	те	ви	ма,	САД	су	за	пре	ти	ле	да	ће	по	ву	ћи	сво	је	вој	ни	ке	из	свих	ми	ров	них	
ми	си	ја,	укљу	чу	ју	ћи	и	ону	у	Бо	сни,	а	не	ду	го	по	том	су	то	у	ег	зем	плар	не	свр	хе	и	ура	ди	ле	
са	три	сво	ја	вој	ни	ка	по	сма	тра	ча	у	ми	ров	ној	ми	си	ји	у	Ис	точ	ном	Ти	мо	ру.	Два	на	е	стог	ју-
ла	2002.	Са	вет	без	бед	но	сти	је	усво	јио	ре	зо	лу	ци	ју	1422	у	ко	јој	је	ис	ко	ри	стио	сво	ја	овла-
шће	ња	из	чла	на	16.	Ста	ту	та,	пре	ма	ко	ји	ма	је	аме	рич	ким	вој	ни	ци	ма	обез	бе	ђен	тра	же	ни	
иму	ни	тет.	О	ме	ра	ма	ко	је	су	САД	у	том	прав	цу	пред	у	зе	ле	на	уну	тра	шње	по	ли	тич	ком	
пла	ну,	обез	бе	ђу	ју	ћи	њи	ма	прав	ну	мо	гућ	ност	чак	и	за		на	пад	на	Хо	лан	ди	ју		у	слу	ча	ју	да	
ње	ни	др	жа	вља	ни	до	спе	ју	пред	ICC	чи	је	се	ди	ште	је	у	Ха	гу	(по	дру	гљи	во:	“The Ha gue 
In va sion Act“)	од	но	сно	о	њи	хо	вим	ме	ђу	на	род	ним	од	је	ци	ма	упо	ре	ди	ти:	Marphy,	S.D.,	
„Con	tem	po	rary	Prac	ti	ce	of	the	Uni	ted	Sta	tes	Re	la	ting	to	In	ter	na	ti	o	nal		Law“,	The Ame ri can 
Jo ur nal of In ter na ti o nal Law,	Vol.	94,	no.2/2000,	pp.	348-381.	О	ста	ву	САД	пре	ма	још	јед-
ној	ме	ђу	на	род	ној	пра	во	суд	ној	ин	сти	ту	ци	ји,	Ме	ђу	на	род	ном	су	ду	прав	де	у	Ха	гу,	ви	ше	у:	
Meyer,	H.	N.,	The World Co urt in Ac tion: Jud ging Among the Na ti ons,	Row	man	&	Lit	tle	fi	eld		
Pu	blis	hers,	Lan	ham,	2002.

14)	 Ви	ше	о	то	ме	у:	Nill,	D.	A.,	„Na	ti	o	nal	So	ve	re	ig	nity:	Must	it	be	Sac	ri	fi	ced	to	the	In	ter	na	ti	o	nal	
Cri	mi	nal		Co	urt?“,	Brig ham Young Uni ver sity Jo ur nal of Pu blic Law, no. 14/1999,	pp.	119-
150.	

15)	 Zwa	nen	burg,	M.,	„The	Sta	tu	te	for	an	In	ter	na	ti	o	nal	Cri	mi	nal	Co	urt	and	the	Uni	ted	Sta	tes	–	
Pe	a	ce	ke	e	pers	un	der	Fi	re“,	Euro pean Jo ur nal of In ter na ti o nal Law,	no.1/1999,	p.	142.



-	68	-

МИРОВНЕ МИСИЈЕ ОУН ...Мирјана Радојичић

2. ОД СЛО ВА ДО ДУ ХА МИ РОВ НОГ СПО РА ЗУ МА:  
МИ РОВ НА МИ СИ ЈА ОУН У БО СНИ И ХЕР ЦЕ ГО ВИ НИ

Ми	ров	на	ми	си	ја	у	Бо	сни	и	Хер	це	го	ви	ни	(УН	ПРО	ФОР)	за	по-
че	ла	 је	 свој	 ман	дат	 као	 тра	ди	ци	о	нал	на	ми	ров	на	ми	си	ја,	 да	 би	 у	
то	ку	 спро	во	ђе	ња	сна	жно	ево	лу	и	ра	ла	у	прав	цу	при	вре	ме	не	упра-
ве	над	те	ри	то	ри	јом	са	еле	мен	ти	ма	опе	ра	ци	је	за	при	нуд	ну	ак	ци	ју,	
укљу	чив	и	упо	тре	бу	си	ле.	Та	ко	је	већ	1994.	го	ди	не	про	це	ње	но	да	се	
ука	за	ла	по	тре	ба	да	се	у	са	став	УН	ПРО	ФОР-а		укљу	че	сна	ге	за	бр	зо	
ре	а	го	ва	ње,	а	под	ко	ман	дом	НА	ТО-а.	За	да	так	но	во	фор	ми	ра	них	сна-
га	је	об	у	хва	тао	ус	по	ста	ву	ем	бар	га	на	све	ле	то	ве	из	у	зев	ху	ма	ни	тар-
них,	 за	шти	ту	 осо	бља	ми	ров	не	ми	си	је,	 за	шти	ту	 зо	на	 си	гур	но	сти.	
Та	кав	об	лик	са	рад	ње	је	за	тра	жио	та	да	шњи	ге	не	рал	ни	се	кре	тар	УН	
Бу	трос	Бу	трос	Га	ли	(Bo	u	tros	Gha	li)	од	ге	не	рал	ног	се	кре	та	ра	НА-
ТО-а	Ман	фре	да	Вор	не	ра	(Wor	ner),	а	овај	је	у	име	Са	ве	за	из	ра	зио	
спрем	ност	„да	по	др	жи	при	ме	ну	ре	зо	лу	ци	ја	Са	ве	та	без	бед	но	сти.“	
У	том	сми	слу	од	по	себ	ног	зна	ча	ја	је	би	ла	она	под	бро	јем	836	ко	јом	
је	Са	вет	без	бед	но	сти	про	ши	рио	ман	дат	сна	га	ма	УН,	овла	стив	ши	
их	да	пред	у	зи	ма	ју	 „све	нео	п	ход	не	ме	ре,	укљу	чу	ју	ћи	и	ва	зду	шну	
по	др	шку“	да	би	се	ре	а	ли	зо	вао	ман	дат	УН	ПРО	ФОР-а	и	за	шти	ти-
ло	осо	бље	ми	си	је.	Овај	слу	чај,	ко	јим	је	уста	но	вље	на	по	де	ла	над-
ле	жно	сти	ми	ров	них	ми	си	ја	на	од	лу	чи	ва	ње	о	ми	ру	и	од	лу	чи	ва	ње	
о	без	бед	но	сти	 („ду	пли	кључ“)	пред	ста	вљао	 је	 	 пр	во	 ан	га	жо	ва	ње	
НА	ТО-а	у	ње	го	вој	исто	ри	ји	ван	те	ри	то	ри	је	др	жа	ве-чла	ни	це,	али	и	
опа	сан	пре	се	дан	ко	јим	се	кр	ше	не	ки	основ	ни	прин	ци	пи	По ве ље,	
ко	ја	утвр	ђу	је	ис	кљу	чи	ву	над	ле	жност	Са	ве	та	без	бед	но	сти	за	оба	та	
аспек	та	ми	ров	них	ми	си	ја	УН.16)	По	 де	фи	ни	тив	ном	 окон	ча	њу	 су-
ко	ба	 у	 овој	 не	ка	да	шњој	 ју	го	сло	вен	ској	 ре	пу	бли	ци,	 УН	ПРО	ФОР	
је	усту	пио	ме	сто	сна	га	ма	за	без	бед	ност	ко	је	су	бро	ја	ле	60	хи	ља-
да	вој	ни	ка	и	под	ко	ман	дом	НА	ТО-а,	а	под	на	зи	вом	ИФОР,	де	ло-
ва	ле	на	 том	под	руч	ју	 до	 1997.	 го	ди	не.	Сво	ју	ми	си	ју	 су	 за	по	че	ле	
16.	де	цем	бра	1995.	го	ди	не	опе	ра	ци	јом	под	на	зи	вом	„Jo	int	En	de	a-
vo	ur“	(За јед нич ко на сто ја ње).	У	скла	ду	с	ми	ров	ним	спо	ра	зу	ми	ма	
ко	је	су	су	ко	бље	не	стра	не	по	сти	гле	у	Деј	то	ну	21.	но	вем	бра	1995.	
го	ди	не	 (Оп	шти	 оквир	ни	 и	 два	на	ест	 до	дат	них	 спо	ра	зу	ма	 –	 анек-

16)	 Ви	ше	о	то	ме	у:	Ra	čić,	O.,	„Me	đu	na	rod	no	prav	ni	osnov	za	jed	nič	kog	de	lo	va	nja	NA	TO	i	UN	
u	Bo	sni	–	po	u	ke	za	evrop	sku	bez	bed	nost“,		y:	Na	ka	ra	da,	R.	i		Ra	čić,	O.,	Ras pad Ju go sla vi je 
- iza zov evrop skoj bez bed no sti,	In	sti	tut	za	evrop	ske	stu	di	je,	Be	o	grad,	1998,	str.	69-133.	
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са)17),	од	но	сно	њи	хо	вим	Спо	ра	зу	мом	о	вој	ним	аспек	ти	ма	ми	ров	ног	
ре	ше	ња,	ИФОР	 је	 пред	у	зео	 сле	де	ће	 вој	не	 за	дат	ке:	 обез	бе	ђи	ва	ње	
да	љег	 по	што	ва	ња	 пре	ки	да	 ва	тре;	 обез	бе	ђи	ва	ње	 по	вла	че	ња	 сна	га	
из	до	го	во	ре	не	зо	не	пре	ки	да	ва	тре	и	њи	хо	во	раз	два	ја	ње;	обез	бе	ђи-
ва	ње	са	ку	пља	ња	те	шког	на	о	ру	жа	ња	у	вој	не	објек	те	и	ка	сар	не,	те	
де	мо	би	ли	за	ци	ја	пре	о	ста	лих	сна	га;	ства	ра	ње	усло	ва	за	без	бе	дан	по-
вра	так	ста	нов	ни	штва,	кон	тро	ла	ва	зду	шног	про	сто	ра	из	над	БиХ.18)  
Чла	ном	XII	Спо	ра	зу	ма	о	вој	ним	аспек	ти	ма	ми	ров	ног	ре	ше	ња	утвр-
ђе	но	је	да	ће	ко	ман	дант	ИФОР-а	би	ти	ко	нач	ни	ауто	ри	тет	за		ње	го	во	
ту	ма	че	ње.	Уз	то	је	чла	ном	VI	ста	вом	4.	Спо	ра	зу	ма	би	ло	пред	ви	ђе	но	
да	се	бу	ду	ћим	упут	стви	ма	Се	вер	но	а	тлант	ског	са	ве	та	 (NAC)	мо	гу	
уста	но	ви	ти	до	пун	ске	ду	жно	сти	и	над	ле	жно	сти	ИФОР-а	у	спро	во-
ђе	њу	овог	спо	ра	зу	ма,	што	 је	омо	гу	ћи	ло	да	ље	про	ши	ри	ва	ње	над-
ле	жно	сти	ИФОР-а	и	без	при	стан	ка,	од	но	сно	кон	сул	та	ци	ја	стра	на	
уго	вор	ни	ца.	То	ком	1997.	го	ди	не	ИФОР	је	за	ме	њен	ста	би	ли	за	ци	о-
ним	сна	га	ма	по	име	ну	СФОР,	ко	је	су	бро	ја	ле	бли	зу	31	000	вој	ни-
ка	рас	по	ре	ђе	них	на	под	руч	ју	БиХ,	та	ко	ђе	под	ко	ман	дом	НА	ТО-а.		
Та	ко	је	НА	ТО	од	огра	ни	че	не	уло	ге	по	др	шке	сна	га	ма	за	одр	жа	ва	ње	
ми	ра	УН	у	то	ку	уну	тра	шњег	су	ко	ба	„пре	у	зео	уло	гу	пот	пу	не	кон-
тро	ле	сло	же	них	ми	ров	них	опе	ра	ци	ја,	у	ко	је	укљу	чу	је	сна	ге	број-
них	парт	не	ра,	као	и	дру	гих	зе	ма	ља	ко	је	ни	су	чла	ни	це	НА	ТО-а,	већ	
углав	ном	де	лу	ју	у	окви	ру	Парт	нер	ства	за	мир“19).

По	што	је	ман	дат	ИФОР-а	а	по	том	и	СФОР-а	у	Бо	сни	и	Хер-
це	го	ви	ни	сма	тран	спе	ци	фич	ном	ми	ров	ном	ми	си	јом	УН	„пра	ви	ла	
уче	ство	ва	ња	у	спо	ру	за	СФОР	су	би	ла	иста	као	за	ИФОР,	што	зна-

17) Спо ра зум	је,	при	ме	ћу	је	Рад	ми	ла	На	ка	ра	да,	по	твр	дио	ап	со	лут	ну	до	ми	на	ци	ју	САД	-	од	
при	пре	ме	и	по	сти	за	ња	Спо ра зу ма	до	ње	го	ве	им	пле	мен	та	ци	је,	бро	ја	њихoвих	вој	ни	ка	у	
ИФОР-у,	ко	манд	них	по	зи	ци	ја,	по	ли	тич	ких	ре	со	ра	ко	је	др	же.	„Уче	шће	УН	све	де	но	је	на	
ху	ма	ни	тар	ну	ди	мен	зи	ју,	а	што	се	ОЕБС-а	ти	че,	он	је	по	сред	ством	ме	ра	по	ве	ре	ња	укљу-
чен	у	ми	ров	ни	про	цес	(над	гле	да	ње	из	бо	ра	у	Бо	сни)	али	је	на	че	лу	и	те	ми	си	је	Аме	ри	ка-
нац.“	Cf.		Na	ka	ra	da,	R.,	„Ras	pad	Ju	go	sla	vi	je	i	no	vi	bez	bed	no	sni	lik	Evro	pe“,	y:	Na	ka	ra	da,	R.	
i	Ra	čić,	O.,	Ras pad Ju go sla vi je - Iza zov evrop skoj bez bed no sti,	In	sti	tut		za	evrop	ske	stu	di	je,	
Be	o	grad,	1998,	str.	38.	Упо	ре	ди	ти	та	ко	ђе	и:		Chan	dler,	D.,	Em pi re in  De nial: The Po li tics 
of Sta te Bu il ding,	Plu	to	Press,	Lon	don,	2006,	p.	28. Од	под	ре	ђе	не	и	се	кун	дар	не,	ка	ква	је	
би	ла	пре	2000.	го	ди	не,	уло	га	Европ	ске	уни	је	у	зби	ва	њи	ма	у	Бо	сни	и	Хер	це	го	ви	ни	је	
на	кон	те	го	ди	не	би	ва	ла	све	из	ра	же	ни	ја,	да	би,	при	ме	ћу	је	Чен	длер,	без	ика	кве	фор	мал	не	
кон	сул	та	ци	је	са	ње	ним	ста	нов	ни	штвом,	Деј	тон	ски	спо	ра	зум,	од	но	сно	ње	го	ва	им	пле-
мен	та	ци	ја,	 вре	ме	ном	 по	ста	ја	ла	 под	ре	ђе	на	 зах	те	ви	ма	 за	 члан	ством	 БиХ	 у	 Европ	ској	
уни	ји.	Cf.	Chan	dler,	op. cit., pp.	135-6.	

18) Cf.	NA TO Hand bo ok, NA	TO	Of	fi	ce	of	In	for	ma	tion	and	Press,	2001:	200.	Це	ло	ку	пан	деј-
тон	ски	пре	го	ва	рач	ки	про	цес,	уоча	ва	Деј	вид	Чен	длер,	био	је	за	сно	ван	на	ар	би	трар	ној	
и	аd hoc	упо	тре	би	ме	ђу	на	род	не	мо	ћи	ка	ко	би	се	ус	по	ста	вио	је	дин	ствен	ре	жим	пост-
кон	фликт	не	спо	ља	шње	ре	гу	ла	ци	је,	без	слич	ног	прет	ход	ног	исто	риј	ског	пре	се	да	на.	Cf.	
Chan	dler,	D.,	op cit.,	p.	129.

19) Cf.	Chan	dler, D.,	op.cit.	p.	112.
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чи	да	им	је	би	ла	до	пу	ште	на	сна	жна	упо	тре	ба	си	ле	уко	ли	ко	је	она	
би	ла	по	треб	на	за	оба	вља	ње	ми	си	је	и	за	лич	ну	за	шти	ту.“20)	То	овла-
шће	ње	при	пад	ни	ци	ових	ми	ров	них	ми	си	ја	су	че	сто	и	екс	пло	а	ти	са-
ли,	при	том	углав	ном	чи	не	ћи	гру	ба	пре	ко	ра	че	ња	ман	да	та	по	ве	ре	ног	
им	од	стра	не	УН.	Та	ко	су	бри	тан	ски	ко	ман	до	си	у	са	ста	ву	СФО	РА-а	
10	 ју	ла	1977.	 го	ди	не	из	вр	ши	ли	пре	пад	на	 	Си	му	Др	ља	чу,	про	тив	
ко	јег	је	ту	жи	лац	МКТБЈ	био	по	ди	гао	тај	ну	оп	ту	жни	цу.	Том	при	ли-
ком	би	ло	је	упо	тре	бље	но	чак	пет	бор	бе	них	хе	ли	коп	те	ра	и	не	ко	ли	ко	
оклоп	них	тран	спор	те	ра.	С	об	зи	ром	да	је,	пре	ма	са	оп	ште	њу	ко	ман-
де	НА	ТО-а	у	Са	ра	је	ву,	 оп	ту	же	ни	Др	ља	ча	на	вод	но	отво	рио	ва	тру	
на	при	пад	ни	ке	СФОР-а	ка	да	су	му	при	шли	с	на	ме	ром	да	га	ли	ше	
сло	бо	де,	бри	тан	ски	ко	ман	до	си	су	га	уби	ли	„у	са	мо	од	бра	ни“.	Ка	ко	
је,	пак,	„по	ка	зи	ва	њу	ње	го	вог	си	на	и	шу	ра	ка,	ко	ји	су	се	за	те	кли	на	
ме	сту	пре	па	да,	Си	мо	Др	ља	ча	уби	јен	с	ле	ђа,	ни	ка	да	не	ће	би	ти	от-
кло	ње	на	сум	ња	да	је	ну	жна	од	бра	на	пре ко ра че на,	ако	већ	ни	је	по-
сре	ди	сми	шље	но	уби	ство“,	сма	тра	Ко	ста	Ча	во	шки.21)	На	кон	то	га	су	
бри	тан	ски	ко	ман	до	си	уме	сто	уби	је	ног	Др	ља	че,	ухап	си	ли	ње	го	вог	
се	дам	на	е	сто	го	ди	шњег	си	на	Си	ни	шу	и	шу	ра	ка	Шпи	ру	Ми	ла	но	ви	ћа	
и	од	ве	ли	их	у	Хаг,	по	чи	нив	ши	ти	ме	озбиљ	но	кри	вич	но	де	ло	кид-
на	по	ва	ња.

Дру	го	те	шко	кри	вич	но	де	ло	ко	је	су		ми	си	о	на	ри	ми	ра	у	Бо	сни	
и	Хер	це	го	ви	ни	по	чи	ни	ли	би	ло	је	кид	на	по	ва	ње	бра	ће	Ми	ро	сла	ва	и	
Ми	ла	на	Вуч	ко	ви	ћа	22.	ју	на	1998.	у	При	је	до	ру.	Исти	су	би	ли	ухап-
ше	ни,	 пре	ту	че	ни	 и	 те	шко	 зло	ста	вља	ни	 за	то	што	 су	 при	пад	ни	ци	
СФОР-а	у	њи	ма	пре	по	зна	ли	ха	шке	оп	ту	же	ни	ке,	бли	зан	це	Не	на	да	
и	Пре	дра	га	Ба	но	ви	ћа.	Зло	срећ	не	љу	де	при	пад	ни	ци	СФОР-а	по	том	
су	звер	ски	ту	кли,	све	док	ови	ни	су	пот	пи	са	ли	из	ну	ђе	но	при	зна	ње	
да	су	Не	над	и	Пре	драг	Ба	но	вић.	Та	ко	су	ми	ров	ња	ци	УН	из	вр	ши	ли	
хап	ше	ње	и	зло	ста	вља	ње	не	ду	жних	ли	ца,	по	чи	нив	ши	при	том	три	
те	шка	кри	вич	на	де	ла:	 1)	 ли	ша	ва	ње	 сло	бо	де	без	ика	квог	прав	ног	
осно	ва;	2)	на	но	ше	ње	те	шких	те	ле	сних	по	вре	да	и	пси	хич	ких	тра	у-
ма	пре	мла	ћи	ва	њем	и	зло	ста	вља	њем	и	3)	из	ну	ђи	ва	ње	ла	жног	при-
зна	ња.

Још	те	жи	зло	чин	при	пад	ни	ци	СФОР-а	су	по	чи	ни	ли	9.	ја	ну	а	ра	
1999.	го	ди	не	на	под	руч	ју	оп	шти	не	Ср	би	ње	ка	да	су	уби	ли	Дра	га	на	
Га	го	ви	ћа,	тај	но	оп	ту	же	ног	пред	Ха	шким	су	дом,	у	тре	нут	ку	ка	да	је	

20) Cf.	NA TO Hand bo ok, NA	TO	Of	fi	ce	of	In	for	ma	tion	and	Press,	2001,	p.	117.
21) Cf.	Ча	во	шки,	К.,	Од сло ва до ду ха Деј то на,	Срп	ско	осло	бо	ђе	ње,	Срп	ско	Са	ра	је	во,	1999,	

стр.		45.
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сво	јим	ком	би	јем	пре	во	зио	де	цу	ко	ју	је	тре	ни	рао.	„Ка	ко	је	Га	го	вић	
уби	јен	у	ко	ли	ма	ра	фал	ном	паљ	бом	из	ауто	мат	ског	оруж	ја	(на	ауто-
мо	би	лу	про	на	ђе	но	16	ру	па	од	ис	па	ље	них	ме	та	ка,	прим.	М.Р.),	де	ца	
ко	ју	је	пре	во	зио	до	жи	ве	ла	су	те	шке	тра	у	ме,	са	ве	ро	ват	ним	по	сле-
ди	ца	ма	до	кра	ја	жи	во	та“22).

Нај	зад,	 у	 вре	ме	 агре	си	је	НА	ТО-а	на	СРЈ,	 3	 апри	ла	 1999.	 го-
ди	не	при	пад	ни	ци	СФОР-а	ми	ни	ра	ли	су	део	пру	ге	Бе	о	град-Бар	у	
се	лу	Штрп	ци	и	том	при	ли	ком	уби	ли	же	ле	знич	ког	рад	ни	ка	Ви	до	ја	
То	ми	ћа.

Ме	ђу	на	род	на	прав	да	ни	у	 јед	ном	од	на	ве	де	них	слу	ча	је	ва	не-
сум	њи	вих	 и	 те	шких	 кри	вич	них	 де	ла	 ни	је	 до	би	ла	 за	до	во	ље	ње,	
од	но	сно	 ни	је	дан	 од	 њи	хо	вих	 по	чи	ни	ла	ца	 ни	ка	да	 ни	је	 кри	вич	но	
про	це	су	и	ран	пред	на	ци	о	нал	ним	су	дом	др	жа	ве	ко	ја	 га	 је	упу	ти	ла	
у	ми	ров	ну	ми	си	ју,	ни	ти	су	њи	хо	ви	по	ступ	ци	до	да	нас	прав	но	или	
мо	рал	но	раз	ма	тра	ни	пред	би	ло	ко	јом	ин	стан	цом		ме	ђу	на	род	не	јав-
но	сти.	

Уз	све	на	ве	де	но,	ми	ров	ња	ци	УН	су	уче	ста	ло	упа	да	ли	у	ко	ман-
де	је	ди	ни	ца	Вој	ске	Ре	пу	бли	ке	Срп	ске	и	том	при	ли	ком	пле	ни	ли	до-
кументa,	на	о	ру	жа	ње	и	дру	гу	имо	ви	ну.	Та	ко	су	27.	и	28.	фе	бру	а	ра	
1997.	го	ди	не	сна	ге	СФОР-а	са	ис	тра	жи	те	љи	ма	Ха	шког	су	да	упа	ле	
у	ко	ман	ду	Пр	вог	кор	пу	са,	 за	пле	ни	ле	и	од	не	ле	ве	ћи	број	до	ку	ме-
на	та.	Го	ди	ну	да	на	ка	сни	је,	2.	и	3.	мар	та	1998.	го	ди	не,	при	пад	ни	ци	
СФОР-а	су	на	сил	но	из	вр	ши	ли	кон	тро	лу	по	моћ	ног	ко	манд	ног	ме-
ста	у	Цр	ној	Ре	ци	у	по	тра	зи	за	до	ку	мен	та	ци	јом	Глав	ног	шта	ба	Вој-
ске	Ре	пу	бли	ке	Срп	ске	„и	том	при	ли	ком	за	пле	ни	ли	по	дат	ке	о	свим	
фре	квен	ци	ја	ма	 ра	дио	уре	ђа	ја“23).	Не	ко	ли	ко	ме	се	ци	доц	ни	је,	 уочи	
об	ја	вљи	ва	ња	ар	би	тра	жне	од	лу	ке	о	ли	ни	ји	раз	гра	ни	че	ња	у	под	руч-
ју	 Брч	ког,	СФОР	 је	 од	у	зео	 сву	 имо	ви	ну	 и	 на	о	ру	жа	ње	 311	 пе	ша-
диј	ске	бри	га	де	у	Брч	ком	и	на	ло	жио	ње	но	рас	фор	ми	ра	ње.	Слич	ни	
по	ду	хва	ти	на	сил	не	кон	тро	ле	и	за	пле	не	из	вр	ше	ни	су	то	ком	пр	вог	
квар	та	ла	1999.	го	ди	не	у	још	де	се	так	је	ди	ни	ца,	ко	ман	ди	и	ба	за	Вој-
ске	Ре	пу	бли	ке	Срп	ске.

22) Cf.	Ча	во	шки,	K.,	op.cit., стр.	45.	Де	чи	је		тор	бе	са	спорт	ском	опре	мом	при	том	су	из	ре-
ше	та	не	ме	ци	ма,	а	јед	ној	од	де	вој	чи	ца	ме	ци	су	про	шли	кроз	оде	ћу	и	окр	зну	ли	јој	ру	ку.	
На	кон		по	чи	ње	ног	уби	ства,	при	пад	ни	ци	СФО	РА	су	де	цу	по	тр	па	ли	у	свој	ауто	мо	бил	и	
од	ве	ли	их	у	обли	жњу	ба	зу,	где	су	их	ви	ше	ча	со	ва	ис	пи	ти	ва	ли	и	све	вре	ме	др	жа	ли	на	
ни	ша	ну.	Ви	ше	о	то	ме	у:	Ko	mle	no	vić,	U.,	„Afe	ra	Ga	go	vić:	li	kvi	da	ci	ja	pod	ma	ska	ma“,	Vre-
me,	br.	430/1999,	str.	12-15.

23) Cf.	Ча	во	шки,	K.,	op.cit. стр.	46.
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2.1. Ви со ки пред став ник ОУН  
као ак тер ме ђу на род ног ми си о нар ства у БиХ

Ни	при	пад	ни	ци	 ци	вил	ног	 де	ла	ми	ров	не	ми	си	је	УН	 у	 Бо	сни	
ни	су	 за	о	ста	ја	ли	 за	 сво	јим	 вој	ним	 пар	ња	ци	ма	 у	 гру	бим	 пре	ко	ра-
че	њи	ма	у	Деј	то	ну	им	до	де	ље	них	овла	шће	ња.	Иако	 је	ис	кљу	чи	ва	
уло	га	Ви	со	ког	пред	став	ни	ка,	име	но	ва	ног	на	осно	ву	Чла	на	 I	 став	
2.	Спо	ра	зу	ма	о	ци	вил	ном	спро	во	ђе	њу	ми	ров	ног	ре	ше	ња,	би	ла	да	
„олак	ша	ва	вла	сти	те	на	по	ре	стра	на	уго	вор	ни	ца	(„fa ci li ta te the Par-
ti es’ own ef forts“),	„по	кре	ће	и,	по	по	тре	би,	ко	ор	ди	ни	ра	ак	тив	но	сти“	
(„mo bi li ze and, as ap pro pri a te, co or di na te the ac ti vi ti es“)	ње	го	во	де-
ло	ва	ње	на	те	ре	ну	је	уве	ли	ко	на	ди	ла	зи	ло	до	мен	по	ве	ре	них	му	ак-
тив	но	сти.		Пр	ви	круп	ни	ји	слу	чај	у	ко	јем	је	до	шло	до	бит	не	ре	ви	зи-
је	Деј	тон	ских	спо	ра	зу	ма	њи	хо	вим	по	то	њим	„кре	а	тив	ним“	ту	ма	че-
њем,	по	др	жа	ним	над	моћ	ном	си	лом,	би	ло	је	по	ти	ски	ва	ње	Ра	до	ва	на	
Ка	ра	џи	ћа	из	 јав	ног	жи	во	та.	 	Прав	но	упо	ри	ште	 за	 тај	 акт	на	ђе	но	
је	 у	 чла	ну	 IX	на	мет	ну	тог	Уста	ва	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не,	 ко	јим	 се	
утвр	ђу	је	да	ни	јед	но	ли	це	ко	је	 је	под	оп	ту	жбом	МКТБЈ,	а	ко	је	се	
ни	је	ода	зва	ло	по	зи	ву	тог	Су	да	„не	мо	же	да	бу	де	кан	ди	до	ва	но,	ни	ти	
мо	же	да	има	би	ло	ка	кву	име	но	ва	ну,	из	бор	ну	или	дру	гу	јав	ну	функ-
ци	ју	(„pu blic of fi ce“)	на	те	ри	то	ри	ји	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не.“	Ова	од-
ред	ба	је,	ина	че,	про	тив	на	на	че	лу	ап со лут не сло бо де кан ди до ва ња,	
уста	но	вље	ном	чла	ном	7.	тач	ком	5.	До	ку	мен	та	са	Дру	гог	са	стан	ка	
о	људ	ској	ди	мен	зи	ји	Кон	фе	рен	ци	је	о	европ	ској	без	бед	но	сти	и	са-
рад	њи	у	Ко	пен	ха	ге	ну	1990.	го	ди	не,	ко	ја	на	ла	же	„по	што	ва	ње	пра	ва	
гра	ђа	на	да	 се,	без дис кри ми ни са ња,	 кан	ди	ду	ју	 за	по	ли	тич	ки	или	
јав	ни	 по	ло	жај,	 лич	но	 или	 као	 пред	став	ни	ци	 по	ли	тич	ких	 стра	на-
ка	или	ор	га	ни	за	ци	ја“24).	И	по	ред	то	га,	стра	ни	чи	нов	ни	ци	у	БиХ	су	
по	хи	та	ли	да	јед	ну	та	кву	од	ред	бу	при	ме	не	у	слу	ча	ју	по	ли	тич	ки	не-
по	доб	ног	 ви	со	ког	 зва	нич	ни	ка	 Ре	пу	бли	ке	Срп	ске.	 Та	ко	 су	 већ	 на	
ску	пу	у	Ли	о	ну	(Lyон	Sum	mit),	одр	жа	ном	кра	јем	ју	на	1996.	го	ди	не	
стра	не	уче	сни	це	за	кљу	чи	ле:	“При	су	ство	на	јав	ном	по	ло	жа	ју	(„pu-
blic of fi ce“)	оп	ту	же	них	рат	них	зло	чи	на	ца	(Р.	Ка	ра	џић	је	у	том	тре-
нут	ку	био	са	мо	за	рат	не	зло	чи	не	оп ту же но,	а	не	и	осу	ђе	но	ли	це,	
М.	Р.),	пред	ста	вља	очи	глед	ну	по	вре	ду	Ми	ров	ног	спо	ра	зу	ма.	Ин	си-

24)	 На	ве	де	но	пре	ма:	Ча	во	шки, K.,	op.cit., стр.	14.
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сти	ра	мо	да	го	спо	дин	Ка	ра	џић	од	мах	и	зa	стал	но	на	пу	сти	све	јав	не	
по	ло	жа	је	и	не	уче	ству	је	у	до	но	ше	њу	др	жав	них	од	лу	ка“25).	

И	из	бор	на	ма	те	ри	ја	је	би	ла	до	мен	круп	них	и	Деј	тон	ским	спо-
ра	зу	ми	ма	 не	пред	ви	ђе	них	 ин	тер	вен	ци	ја	 Bисоког	 пред	став	ни	ка	 у	
БиХ.	На	кон	са	мо	вла	сног	про	ду	же	ња	ман	да	та	ОЕБС-а,	ње	го	ве	Ми-
си	је	и	При	вре	ме	не	из	бор	не	ко	ми	си	је26),	 уочи	оп	штин	ских	из	бо	ра	
сеп	тем	бра	1997.	го	ди	не	из	вр	ше	на	је	бит	на	про	ме	на	из	бор	них	пра-
ви	ла	утвр	ђе	них	деј	тон	ским	Спо	ра	зу	мом	о	из	бо	ри	ма.	Јед	на	од	нај-
круп	ни	јих	ме	ђу	њи	ма	би	ла	је	уки	да	ње	мо	гућ	но	сти	гла	са	ња	у	ме	сту	
по	вла	сти	том	из	бо	ру.	Сми	сао	те	за	бра	не	је	био	да	се	у	пр	вом	ре	ду	
срп	ске	из	бе	гли	це	у	СРЈ	при	ну	де	да,	уко	ли	ко	уоп	ште	же	ле,	гла	са	ју	
у	ме	сти	ма	у	ко	ји	ма	су	пре	би	ва	ли	пре	по	чет	ка	ору	жа	них	бор	би	у	
БиХ,	а	ко	ја	су	на	кон	њих	при	па	ла	му	сли	ман	ско-хр	ват	ској	фе	де	ра-
ци	ји.	„То	је	био	сми	шљен	на	чин	да	се	гла	со	ви	срп	ских	из	бе	гли	ца	
без	на	де	жно	ра	спу	без	ика	квог	учин	ка,	а	да	се	гла	со	ви	ма	му	сли	ман-
ских	из	бе	гли	ца,	на	ро	чи	то	оних	у	ино	стран	ству,	осво	ји	власт	у	Сре-
бре	ни	ци	и	Брч	ком	и	бит	но	сма	њи	број	срп	ских	од	бор	ни	ка	и	по	сла-
нич	ких	ман	да	та	и	ти	ме	оне	мо	гу	ћи	обра	зо	ва	ње	чвр	сте	и	по	сто	ја	не	
ве	ћи	не	у	На	род	ној	скуп	шти	ни	Ре	пу	бли	ке	Срп	ске	и	у	скуп	шти	на	ма	
срп	ских	оп	шти	на“,	при	ме	ћу	је	Ко	ста	Ча	во	шки.27)

По	ред	 при	вре	ме	не	 из	бор	не	 ко	ми	си	је	 ОЕБС-а,	 над	ле	жне	 за	
спро	во	ђе	ње	свих	из	бо	ра,	Спо	ра	зу	мом	о	из	бо	ри	ма	уста	но	вље	на	је	
и	Из	бор	на	апе	ла	ци	о	на	пот	ко	ми	си	ја	са	овла	шће	њем	да	ре	ша	ва	из-
бор	не	жал	бе	и	из	ри	че	ка	зне.	Та	ко	је,	пре	ма	чла	ну	4.20б	Спо	ра	зу	ма,	
у	 слу	ча	ју	 да	 до	ђе	 „до	 кр	ше	ња	 на	че	ла	 ус	по	ста	вље	них	 у	Оп	штем	
оквир	ном	спо	ра	зу	му	за	мир	у	Бо	сни	и	Хер	це	го	ви	ни	или	од	ре	да	ба	
Пра	ви	ла	и	про	пи	са	При	вре	ме	не	из	бор	не	ко	ми	си	је,	Из	бор	на	апе	ла-
ци	о	на	ко	ми	си	ја	овла	шће	на	да:

1)	за	бра	ни	по	ли	тич	кој	стран	ци	или	ко	а	ли	ци	ји	да	се	кан	ди	ду	је	
на	из	бо	ри	ма;

25)	 На	ве	де	но	пре	ма:	Ча	во	шки, K.,	op. cit.,	стр.	14.	И	тре	ћег	по	ре	ду	пред	сед	ни	ка	РС,	Ни-
ко	лу	По	пла	ше	на		та	да	шњи	Ви	со	ки	пред	став	ник	у	БиХ	је		мар	та	1999.	го	ди	не	укло	нио	
с	по	ло	жа	ја	„у	на	ме	ри	да	за	шти	ти	по	ло	жај	пред	сед	ни	ка	Ре	пу	бли	ке	Срп	ске	као	уста	но	ве	
и	ле	ги	тим	не	ин	те	ре	се	на	ро	да	Ре	пу	бли	ке	Срп	ске.“	Та	ко	је,	при	ме	ћу	је	Ко	ста	Ча	во	шки,	
„ис	па	ло	да	Ве	стен	дорп,	ко	га	ни	ко	у	Бо	сни	ни	је	би	рао,	шти	ти	на	род	Ре	пу	бли	ке	Срп	ске	
од	ње	го	вог	пред	сед	ни	ка,	ко	га	је	сам	тај	на	род	иза	брао“	(op. cit.,	стр.	82).

26)	 OEBS	је	по	зван	да	обра	зу	је	ову	ко	ми	си	ју	уочи	пр	вих	по	страт	них	из	бо	ра	у	БиХ,	одр-
жа	них	сеп	тем	бра	1996.	 го	ди	не	и	иста	 је	има	ла	 стро	го	огра	ни	чен	ман	дат	да	над	зи	ре	
спро	во	ђе	ње	из	бо	ра,	 утвр	ђу	је	 пра	ви	ла	 за	 упи	си	ва	ње	 би	ра	ча	 и	 обез	бе	ђу	је	 по	што	ва	ње	
из	бор	них	пра	ви	ла	утвр	ђе	них	у	Деј	то	ну.

27) Cf.	Ча	во	шки, K.,	op. cit.,	стр.	15.



-	74	-

МИРОВНЕ МИСИЈЕ ОУН ...Мирјана Радојичић

2)	опо	зо	ве	 по	твр	ду	 по	ли	тич	ке	 стран	ке	 или	 ко	а	ли	ци	је	 ко	ја	 је	
већ	упи	са	на	на	гла	сач	ком	ли	сти	ћу;	и

3)	ски	не	 име	 кан	ди	да	та	 са	 кан	ди	дат	ске	 ли	сте	 или	 име	 не	за-
ви	сног	кан	ди	да	та	са	гла	сач	ког	ли	сти	ћа	и	за	бра	ни	сле	де	ћем	
кан	ди	да	ту	са	ли	сте	да	за	ме	ни	ски	ну	тог	кан	ди	да	та.“28)

По	ред	за	бра	не	кан	ди	до	ва	ња	без ика квог вре мен ског огра ни че-
ња,	чла	ном	4.20е	и	4.20ф	Спо	ра	зу	ма	уве	де	на	је	у	ци	ви	ли	зо	ва	ном	
све	ту	не	по	зна	та	ка	зна	од	у	зи	ма	ња	на	из	бо	ри	ма	већ	до	би	је	ног	ман-
да	та	„из	оправ	да	них	раз	ло	га“,	а	да	уоп	ште	ни	је	утвр	ђе	но	у	че	му	се	
ти	„оправ	да	ни	раз	ло	зи“	са	сто	је.	Па	и	ви	ше	од	то	га	–	ка	да	се	не	ком	
ли	цу	оду	зме	ман	дат	до	би	јен	на	из	бо	ри	ма	или	га	Ви	со	ки	пред	став-
ник	укло	ни	са	по	ло	жа	ја,	то	ли	це	се	ви	ше	не	мо	же	кан	ди	до	ва	ти	ни	
на	јед	ним	из	бо	ри	ма без ика квог вре мен ског огра ни че ња ове за бра-
не.	(члан	7.10).	

Са	ста	вља	чи	ма	ових	пра	ви	ла	ни	то	ни	је	би	ло	до	вољ	но,	при	ме-
ћу	је	Ко	ста	Ча	во	шки,	већ	су	При	вре	ме	ну	из	бор	ну	ко	ми	си	ју	овла-
сти	ли	да	по	је	ди	не	кан	ди	да	те	про	гла	ша	ва	не по доб ни ма,	 а	да	уоп-
ште	ни	је	ду	жна	да	на	ве	де	раз	ло	ге	због	ко	јих	то	чи	ни	и	пру	жи	оште-
ће	ном	ли	цу	мо	гућ	ност	суд ске за шти те ње	го	вог	ус	кра	ће	ног	пра	ва. 
“Не	ма	ни	ка	кве	сум	ње	да	су	про	пи	си	ва	њем	ова	квих	из	бор	них	пра-
ви	ла	стра	ни	го	спо	да	ри	у	Бо	сни	узур	пи	ра	ли	уло	гу	за	ко	но	дав	ца	не	
са	мо	у	ма	те	ри	ји	из	бо	ра,	не	го	и	у	обла	сти	по	ли	тич	ког	удру	жи	ва	ња	
и	гра	ђан	ских	и	по	ли	тич	ких	пра	ва“,	за	кљу	чу	је	Ча	во	шки.29)	Нај	зад,	
ни	су	одо	ле	ли	да	из	ре	ком	по	ка	жу	да	су	и	уста	во	твор	ци.	На	и	ме,	у	
чла	ну	9.94	Спо	ра	зу	ма	о	из	бо	ри	ма	сто	ји:

„Да	би	се	по	ли	тич	ким	стран	ка	ма,	ко	а	ли	ци	ја	ма	и	не	за	ви	сним	
кан	ди	да	ти	ма	обез	бе	дио	јед	нак	при	ступ	елек	трон	ским	ме	ди	ји	ма	за	
вре	ме	из	бор	не	кам	па	ње,	ста	тут	за	јав	не	услу	ге	еми	си	о	них	мре	жа	
ко	ји	се	од	но	си	на	Срп	ску	ра	дио	те	ле	ви	зи	ју	(СРТ)	и	ко	ји	је	одо	бри-
ла	вла	да	Ре	пу	бли	ке	Срп	ске	8.	апри	ла	1998.	го	ди	не,	има	ће	пред	ност	
над	свим	по	сто	је	ћим	за	ко	ни	ма	Ен	ти	те	та,	ко	ји	ре	гу	ли	шу	СРТ	у	слу-
ча	је	ви	ма		где	по	сто	је	ћи	За	кон	ни	је	у	скла	ду	са	Ста	ту	том“.	

Овом	не	ја	сно	сро	че	ном	од	ред	бом,	раз	ја	шња	ва	Ча	во	шки,	ста-
вља	се	у	ства	ри	до	зна	ња	„да	је	ста	тут	ко	ји	су	стран	ци	про	пи	са	ли,	а	
вла	да	Ре	пу	бли	ке	Срп	ске	на	кнад	но	одо	бри	ла,	ви	ше	прав	не	сна	ге	од	

28)	 На	ве	де	но	пре	ма:	Ibid,	стр.	23.
29) Cf.	Ча	во	шки,	K.,	op. cit. стр.	15.
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за	ко	на	Ре	пу	бли	ке	Срп	ске.	А	онај	ко	под за кон ским ак том мо	же	да	
де	ро	ги	ра	сам	за кон	тај	је	истин	ски	уста	во	тво	рац“30).

И	област	ма	сов	ног	ко	му	ни	ци	ра	ња	у	Бо	сни	и	Хер	це	го	ви	ни	би-
ла	 је	 до	мен	 оп	се	жног,	 Деј	тон	ским	 спо	ра	зу	ми	ма	 не	пред	ви	ђе	ног	
ин	тер	ве	ни	са	ња	Ви	со	ког	пред	став	ни	ка.	Та	ко	 је	већ	на	лон	дон	ској	
Кон	фе	рен	ци	ји	за	при	ме	ну	ми	ра,	одр	жа	ној	кра	јем	1996.	го	ди	не,	де-
мон	стри	ра	на	на	ме	ра	да	се	у	пот	пу	но	сти	овла	да	јав	ним	гла	си	ли	ма	
ове	ра	том	ра	зо	ре	не	др	жа	ве,	ка	ко	би	се		обез	бе	ди	ла	„њи	хо	ва	не	за	ви-
сност	и	не	при	стра	сност“.	За	по	че	так	је	на	гла	ше	но	да	сви	за	ко	ни	и	
про	пи	си	ко	ји	уре	ђу	ју	рад	ме	ди	ја	тре	ба	да	бу	ду	“у	пот	пу	ном	скла-
ду	 са	 од	го	ва	ра	ју	ћим	 ме	ђу	на	род	ним	 спо	ра	зу	ми	ма	 и	 ува	жа	ва	њем	
пра	ва	на	сло	бо	ду	из	ра	жа	ва	ња,	а	да	се	не	при	ме	њу	ју	на	на	чин	ко	ји	
дис	кри	ми	ни	ше“.	У	том	сми	слу,	Кон	фе	рен	ци	ја	„по	здра	вља	оја	ча	ну	
уло	гу	уре	да	Ви	со	ког	пред	став	ни	ка	у	ко	ор	ди	ни	ра	њу	по	мо	ћи	не	за-
ви	сним	ме	ди	ји	ма.“31)

Управ	ни	од	бор	Кон	фе	рен	ци	је	за	при	ме	ну	ми	ра	одр	жа	не	у	Син-
три	на	ред	не	го	ди	не	оти	шао	је	не	ко	ли	ко	круп	них	ко	ра	ка	да	ље	у	про-
ши	ри	ва	њу	над	ле	жно	сти	ци	вил	ног	де	ла	ми	ров	не	ми	си	је	у	Бо	сни	у	
обла	сти	ре	гу	ли	са	ња	де	ло	ва	ња	ме	ди	ја	у	овој	не	ка	да	шњој	 ју	го	сло-
вен	ској	ре	пу	бли	ци.	Та	ко	је	Управ	ни	од	бор	кон	фе	рен	ци	је	„про	гла-
сио	да	Ви	со	ки	пред	став	ник	има	пра	во	да	за	бра	ни	или	су	спен	ду	је	
би	ло	ко	ју	ме	диј	ску	мре	жу	или	про	грам	чи	ја	је	тво	ре	ви	на	у	по	сто-
ја	ној	и	буч	ној	су	прот	но	сти	би	ло	сло	ву	или	ду	ху	Ми	ров	ног	спо	ра-
зу	ма.“	Та	да	шњи	Ви	со	ки	пред	став	ник	у	Бо	сни	Кар	лос	Ве	стен	дорп	
(We	sten	dorp)	ни	је	окле	вао	да	то	сво	је	но	во	овла	шће	ње	од	мах	и	упо-
тре	би,	па	је	од	кра	ја	ав	гу	ста	до	18.	де	цем	бра	1997.	оклоп	ним	је	ди-
ни	ца	ма	СФОР-а	за	у	зео	све	срп	ске	те	ле	ви	зиј	ске	пре	дај	ни	ке	и	та	ко	
оне	мо	гу	ћио	рад	Срп	ској	ра	дио-те	ле	ви	зи	ји	„због	еми	то	ва	ња	стро	го	
кон	тро	ли	са	них	 и	 ху	шкач	ких	 при	ло	га.“32)	Ми	ни	стри	 спољ	них	 по-
сло	ва	зе	ма	ља	чла	ни	ца	Кон	такт	не	гру	пе	по	здра	ви	ли	су	ове	ње	го	ве	
по	те	зе	 из	ја	вом	 да	 „пре	по	ру	чу	ју	 по	ја	ча	ва	ју	ће	 оштре	ме	ре	 про	тив	

30) Ibid,	стр.	15.
31) Cf.	Pe	a	ce	Im	ple	men	ta	tion	Con	fe	ren	ce.	Bo	snia	and	Her	ze	go	vi	na	1997:	Mar	king	Pe	a	ce	Work,	

Lon	don,	Lan	ca	ster	Ho	u	se,	4-5	De	cem	ber	1996.,	на	ве	де	но	пре	ма:	Ча	во	шки,	K.	op.cit.,	стр.	
27.	И	не	ко	ли	ко	на	ред	них	на	во	да	из	из	ве	шта	ја	или	де	кла	ра	ци	ја	ме	ђу	на	род	них	кон	фе-
рен	ци	ја	за	при	ме	ну	ми	ра	у	Бо	сни	и	Хер	це	го	ви	ни	би	ће	учи	ње	но	пре	ма	овом	из	во	ру.

32) Cf.	На ша Бор ба,	6.	ав	густ	1997.	го	ди	не.		Тран	сфор	ма	ци	ја	уло	ге	ме	ђу	на	род	них	над	зор-
ни	ка	над	Бо	сном	и	Хер	це	го	ви	ном	ни	је,	уоча	ва	Деј	вид	Чен	длер,		про	из	и	ла	зи	ла	из		по	ку-
ша	ја	да	се	у	про	цес	до	но	ше	ња	по	ли	тич	ких	од	лу	ка	укљу	чи	и	ан	га	жу	је	ње	но	ста	нов	ни-
штво,	већ	из	прак	се	ко	ја	је	на	сто	ја	ла	да	очу	ва	при	вид	де	ло	ва	ња	кроз	ин	сти	ту	ци	је	Бо	сне	
и	Хер	це	го	ви	не	пре	не	го	пpотив	њих	и	ти	ме	по	ку	ша	да	при	кри	је	ди	рект	но	и	бру	тал	но	
прак	ти	ко	ва	ње	спо	ља	шње	си	ле.	Cf.	Chan	dler,	D.,	op.cit.,	стр.	135.
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оних	ко	ји	оме	та	ју	на	пре	дак	у	при	ме	ни	Деј	тон	ских	спо	ра	зу	ма	и	Де-
кла	ра	ци	је	из	Син	тре.“	Исто	вре	ме	но	су	„осу	ди	ли	не	пре	ста	но	ко	ри-
шће	ње	ме	ди	ја		за	про	па	ги	ра	ње	с	пред	у	ми	шља	јем	дез	ин	фор	ма	ци	ја	
и	за	па	љи	вих	по	ру	ка	ко	је	под	ри	ва	ју	по	др	шку	Ми	ров	ном	спо	ра	зу-
му.“	Сто	га	 су	 „као	Кон	такт	на	 гру	па	 сна	жно	по	др	жа	ли	де	лат	ност	
Ви	со	ког	пред	став	ни	ка	у	овој	обла	сти	и	из	но	ва	по	твр	ди	ли	ње	го	во	
пра	во	да	за	бра	њу	је	или	су	спен	ду	је	би	ло	ко	ју	ме	диј	ску	мре	жу	или	
про	грам	чи	је	су	тво	ре	ви	не	у	по	сто	ја	ној	и	буч	ној	су	прот	но	сти	би	ло	
сло	ву	или	ду	ху	Ми	ров	ног	спо	ра	зу	ма,	ка	ко	је	то	утвр	ђе	но	Де	кла	ра-
ци	јом	из	Син	тре“33).	Охра	брен	по	др	шком,	Ве	стен	дорп	 је	на	ред	не	
го	ди	не	ис	по	ста	вио	зах	тев	да	се	про	ме	ни	упра	ва	Срп	ске	ра	дио-те-
ле	ви	зи	је,	 ка	ко	би	 се	на	ње	ном	че	лу	на	шао	управ	ник	ко	јег	би	он	
по	ста	вио,	а	да	се	по	том	из	вр	ши	„чист	ка“	ме	ђу	но	ви	на	ри	ма	ка	ко	би	
на	тој	ду	жно	сти	оста	ли	са	мо	они	ко	је	он	про	це	ни	као	по	доб	не	за	
оба	вља	ње	тог	од	го	вор	ног	по	сла.	Сви	ови	по	те	зи	су	обра	зла	га	ни	из-
ну	ђе	ном	по	тре	бом	са	о	бра	жа	ва	ња	ра	да	не	по	кор	них	срп	ских	но	ви-
на	ра		нај	ви	шим	европ	ским	де	мо	крат	ским		стан	дар	ди	ма	ме	диј	ског	
по	сло	ва	ња.

Ни	де	ло	ва	ње	јав	них	гла	си	ла	на	под	руч	ју	Фе	де	ра	ци	је	БиХ	ни	је	
оста	ло	по	ште	ђе	но	круп	них	ин	тер	вен	ци	ја	УН-овог	иза	слан	ства		у	
за	пад	но	бал	кан	ској	 „Ју	го	сла	ви	ји	у	ма	лом“.	Та	ко	се	Кон	фе	рен	ци	ја	
за	при	ме	ну	ми	ра	 одр	жа	на	 де	цем	бра	 1998.	 го	ди	не	 у	Ма	дри	ду	 за-
ло	жи	ла	за	„ус	по	ста	вља	ње	ин	те	гри	са	не	те	ле	ви	зиј	ске	мре	же	Фе	де-
ра	ци	је	ко	ја	ће	у	пот	пу	но	сти	да	ти	по	ли	тич	ка	пра	ва	свим	за	јед	ни-
ца	ма	и	би	ти	по	др	жа	ва	на	 тран	спа	рент	ним	фи	нан	си	ра	њем“,	 с	 тим	
да	 „Ви	со	ки	 пред	став	ник	 по	ста	ви	 ме	ђу	на	род	ног	 над	зор	ни	ка	 ко	ји	
ће	над	гле	да	ти	ус	по	ста	вља	ње	ове	мре	же“.	На	де	лу	је,	за	пра	во,	би-
ло	 на	сто	ја	ње	 да	 се	 осу	је	ти	 де	ло	ва	ње	Хр	ват	ске	 ра	дио-те	ле	ви	зи	је	
на	те	ри	то	ри	ји	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не	ка	ко	би	Хр	ва	ти	и	му	сли	ма	ни	
има	ли	је дин стве ну	фе	де	рал	ну	те	ле	ви	зи	ју,	ко	јом	би,	ка	ко	је	то	већ	
учи	ње	но	 са	 не	по	ћуд	ном	 Срп	ском	 ра	дио-те	ле	ви	зи	јом,	 упра	вљао	
Ве	стен	дор	пов	над	зор	ник.	Са	кон	фе	рен	ци	је	је	још	јед	ном	упу	ће	но	
упо	зо	ре	ње	„пот	пи	сни	ци	ма	Ми	ров	ног	спо	ра	зу	ма	да	Ви	со	ки	пред-
став	ник	за	др	жа	ва	власт	да	за	бра	ни	или	су	спен	ду	је	би	ло	ко	је	јав	но	
гла	си	ло	ко	је	угро	жа	ва	при	ме	ну	Ми	ров	ног	спо	ра	зу	ма.“	При	том	се,	
за	кљу	чу	је	Ко	ста	Ча	во	шки,	из	но	ва	под	ра	зу	ме	ва	да	Ве	стен	дорп	не-
ће	уна	пред	про	пи	си	ва	ти	пра	ви	ла	и	ме	ри	ла	ко	ји	ма	бо	сан	ска	јав	на	
гла	си	ла	 тре	ба	 да	 се	 са	о	бра	зе,	 ко	ја	 би	 и	ње	га	 са	мог	 оба	ве	зи	ва	ла,	

33) Cf.	Ча	во	шки,	K.,	op. cit.,	стр.	28.



стр: 61-83.

-	77	-

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 2/2015 год. (XXVII) XIV vol=44

„не	го	ће	post fe stum	и	по	вла	сти	том	на	хо	ђе	њу	сам	утвр	ђи	ва	ти	по-
вре	ду	пра	ви	ла,	ко	ја		ни	су	ни	про	пи	са	на	ни	об	ја	вље	на,	и	из	ри	ца	ти	
за	бра	не	 или	 су	спен	зи	је	 сход	но	 вла	сти	тој	 про	це	ни	 по	ли	тич	ке	 це-
лис	ход	но	сти“34).	 А	 са	Кон	фе	рен	ци	је	 за	 при	ме	ну	 ми	ра	 одр	жа	не	 у	
Бо	ну	10.	де	цем	бра	1997.	го	ди	не	упо	зо	ре	но	је	„да	ће	фи	нан	сиј	ска	
по	моћ	плу	ра	ли	стич	ким	и	не	за	ви	сним	ме	ди	ји	ма	у	Бо	сни	и	Хер	це-
го	ви	ни	за	ви	си	ти	од	стро	гог	са	о	бра	жа	ва	ња	стан	дар	ди	ма	Не	за	ви	сне	
ко	ми	си	је	за	ме	диј	ске	стан	дар	де	и	до	зво	ле	(IMSLC)“	фор	ми	ра	не	на	
тој	кон	фе	рен	ци	ји.

Иако	ни	је	био	пред	мет	ни	јед	ног	деј	тон	ског	спо	ра	зу	ма,	и	школ-
ски	 од	но	сно	 обра	зов	ни	 под	си	стем	 бо	сан	ско	хер	це	го	вач	ког	 дру-
штва	 је	 био	 до	мен	 ме	ђу	на	род	ног	 ци	вил	ног	 ми	си	о	нар	ства	 у	 овој	
пост	кон	фликт	ној	 за	пад	но	бал	кан	ској	 др	жа	ви	 у	 на	ста	ја	њу.	 Та	ко,	 у	
за	кључ	ци	ма	Кон	фе	рен	ци	је	 за	при	ме	ну	ми	ра	 одр	жа	не	у	Бо	ну	де-
цем	бра	1997.	 го	ди	не,	 зе	мље	уче	сни	це	на	гла	ша	ва	ју	 „да	обра	зо	ва-
ње	мо	ра	да	уна	пре	ђу	је	раз	у	ме	ва	ње	и	по	ми	ре	ње	из	ме	ђу	ет	нич	ких,	
вер	ских	и	кул	тур	них	гру	па	у	Бо	сни	и	Хер	це	го	ви	ни,	иако	при	зна	ју	
пра	во	ро	ди	те	ља	да	би	ра	ју	при	ро	ду	обра	зо	ва	ња	ко	је	њи	хо	ва	де	ца	
сти	чу.	Зе	мље	уче	сни	це	са	за	бри	ну	то	шћу	при	ме	ћу	ју	да	обра	зов	на	
по	ли	ти	ка	и	про	гра	ми	ни	су	са	о	бра	же	ни	овим	основ	ним	на	че	ли	ма.	
Зе	мље	уче	сни	це	зах	те	ва	ју	од	над	ле	жних	вла	сти	да	ра	де	за	јед	но	за-
рад	обез	бе	ђе	ња	да	се	сва	ли	ца	обра	зу	ју	у	скла	ду	са	сво	јим	по	тре	ба-
ма	и	на	на	чин	ко	ји	та	ко	ђе	до	при	но	си	тр	пе	љи	во	сти	и	ста	бил	но	сти	
уну	тар	мул	ти	ет	нич	ке	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не	и	да	без	од	ла	га	ња	раз-
ви	ју	обра	зов	не	про	гра	ме	у	скла	ду	са	овим	на	че	ли	ма.“	

За	кључ	ци	ми	ни	стар	ског	са	стан	ка	Управ	ног	од	бо	ра	Са	ве	та	за	
при	ме	ну	ми	ра	одр	жа	ног	у	Лук	сем	бур	гу	9.	ју	на	1998.	го	ди	не,	би	ли	
су	у	том	по	гле	ду	још	не	дво	сми	сле	ни	ји	и	де	цид	ни	ји.	У	њи	ма	се	на-
ла	же	пре	и	спи	ти	ва	ње	уџ	бе	ни	ка	„ко	ји	се	ко	ри	сте	у	јав	ним	шко	ла	ма	
да	би	се	из	њих	пре	по	чет	ка	но	ве	школ	ске	го	ди	не	из	ба	цио	на	пад	ни	
ма	те	ри	јал	(„of fen si ve ma te rial“).	На	по	ри	за	ре	фор	му	школ	ских	про-
гра	ма	у	оба	ен	ти	те	та	тре	ба	да	се	на	ста	ве	уз	по	моћ	од	го	ва	ра	ју	ћих	
ор	га	ни	за	ци	ја,	укљу	чу	ју	ћи	UNE	SCO	и	Са	вет	Евро	пе.	По	себ	ни	на-
по	ри	тре	ба	да	бу	ду	учи	ње	ни	за	рад	раз	ви	ја	ња	за	јед	нич	ког	про	гра	ма	
за	пре	да	ва	ње	ско	ра	шње	исто	ри	је	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не,	ко	ји	под-
сти	че	по	ми	ре	ње	и	да	ље	не	раз	бук	та	ва	ет	нич	ке	на	пе	то	сти.“

У	за	кључ	ци	ма	на	ред	не,	бон	ске	кон	фе	рен	ци	је	за	при	ме	ну	ми-
ра	уоча	ва	се	су	прот	ност	из	ме	ђу	пра ва	ро	ди	те	ља	да	би	ра	ју	при	ро-

34) Cf.	Ча	во	шки,	K.,	op.cit.,	стр.	31.
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ду	обра	зо	ва	ња	ко	је	њи	хо	ва	де	ца	сти	чу	и	по ли тич ке по тре бе	да	то	
обра	зо	ва	ње	под	сти	че	ет	нич	ко	и	вер	ско	раз	у	ме	ва	ње	и	по	ми	ре	ње	у	
Бо	сни,	да	би	на	сле	де	ћој,	Кон	фе	рен	ци	ји	за	при	ме	ну	ми	ра	у	Ма	дри-
ду	од	16.	де	цем	бра	1998.	го	ди	не,	пра	во	на	из	бор	обра	зо	ва	ња	би	ло	
у	пот	пу	но	сти	иг	но	ри	са	но,	ка	ко	би	се	да	ла	ап	со	лут	на	пред	ност	ње-
го	вој	по	ли	тич	кој	свр	си	–	по	тре	би	да	оно	под	сти	че	ет	нич	ку,	вер	ску	
и	кул	тур	ну	ин	те	гра	ци	ју	и	по	ми	ре	ње	и	ти	ме	по	спе	ши	по	вра	так	из-
бе	гли	ца.	Том	при	ли	ком	зе	мље	уче	сни	це	из	ра	зи	ле	су	уве	ре	ње	„да	је	
си	стем	обра	зо	ва	ња	ко	ји	ува	жа	ва	пра	ва	све	де	це	и	уна	пре	ђу	је	тр	пе-
љи	вост	и	по	ми	ре	ње,	 су	штин	ски	са	сто	јак	ста	бил	не	мул	ти	ет	нич	ке	
Бо	сне	 и	Хер	це	го	ви	не,	 и	 од	жи	вот	не	 ва	жно	сти	 за	 по	вра	так	 из	бе-
гли	ца.	Јав	ни	школ	ски	си	стем	у	ко	јем	ће	де	ца	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не	
мо	ћи	да	сти	чу	обра	зо	ва	ње	осло	бо	ђе	но	пред	ра	су	да,	на	си	ља	и	дис-
кри	ми	на	ци	је,	охра	бри	ће	по	вра	так	ма	њин	ских	по	ро	ди	ца	са	де	цом	
школ	ског	уз	ра	ста.	Шко	ле,	учи	те	љи,	школ	ски	про	гра	ми	и	уџ	бе	ни	ци	
мо	ра	ју	да	под	сти	чу	ин	те	гра	ци	ју	и	ува	жа	ва	ње	за	све	љу	де	у	Бо	сни	
и	Хер	це	го	ви	ни.	Зе	мље	уче	сни	це	зах	те	ва	ју	од	бо	сан	ско	ер	це	го	вач-
ких	вла	сти	да	убр	за	ју	на	по	ре	да	се	из	школ	ских	про	гра	ма	укло	не	
пред	ра	су	де	и	раз	ви	је	је	згро	школ	ског	про	гра	ма	ко	је	ће	омо	гу	ћи	ти	
де	ци	сва	ке	за	јед	ни	це	да	це	не	све	кул	ту	ре	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не.“	
У	том	сми	слу,	Кон	фе	рен	ци	ја	пре	по	ру	чу	је	раз	ви	ја	ње	„је	згра	школ-
ског	про	гра	ма“	(„co re cur ri cul lum“),	ко	ји	би	био	оба	ве	зу	ју	ћи	за	све	
на	ро	де	БиХ.“35)

И	оста	ли	дру	штве	ни	и	др	жав	ни	под	си	сте	ми	ове,	на	ру	ше	ви-
на	ма	СФРЈ	на	ста	ле	др	жа	ве	–	ње	но	суд	ство,	по	ли	ци	ја,	вој	не	сна	ге	
–	би	ли	су	по	ље	ин	тен	зив	ног	и	са	мо	вла	сног	де	ло	ва	ња	сна	га	ме	ђу-
на	род	ног	ми	ров	ног	по	сре	до	ва	ња.	Та	ко	је	на	Кон	фе	рен	ци	ји	за	при-
ме	ну	ми	ра	одр	жа	ној	у	Ма	дри	ду	19.	де	цем	бра	1998.	го	ди	не,	од	но-
сно	у	ње	ној	Де	кла	ра	ци	ји,	прет	ход	но	на	ја	вље	но	„ре	струк	ту	ри	са	ње“	
(„re struc tu re“)	 бо	сан	ско	хер	це	го	вач	ке	 по	ли	ци	је,	 про	ту	ма	че	но	 као	
„обра	зо	ва	ње	мул	ти	ет	нич	ких	про	фе	си	о	нал	них	по	ли	циј	ских	сна	га“,	
„ус	по	ста	вља	ње	за	јед	нич	ке	без	бед	но	сне	по	ли	ци	је“	и	„обра	зо	ва	ње	
по	гра	нич	не	 слу	жбе	 Бо	сне	 и	Хер	це	го	ви	не	 на	 др	жав	ном	 ни	воу	 са	
од	го	ва	ра	ју	ћим	прав	ним	осно	вом	за	кон	тро	лу	зе	маљ	ских	гра	ни	ца“	
У	анек	су	Де	кла	ра	ци	је,	на	сло	вље	ном	са	„Про	грам	при	ме	не	ми	ра“,	

35)	 „Бо	љи	по	зна	ва	о	ци	при	ли	ка	у	бив	шој,	дру	гој	Ју	го	сла	ви	ји	при	се	ћа	ју	се	да	су	то	упра	во	
она	’за	јед	нич	ка	је	згра’	ко	ја	је	по	ку	шао	да	уве	де	у	на	став	не	про	гра	ме	свих	ре	пу	бли	ка	
та	да	шњи	ми	ни	стар	обра	зо	ва	ња	Сти	пе	Шу	вар.	(...)	Са	да	оно	што	ни	је	ус	пе	ло	у	дру	гој	
Ју	го	сла	ви	ји	и	због	че	га	се	она	рас	па	ла,	тре	ба	из	но	ва	по	ку	ша	ти	у	Бо	сни	и	Хер	це	го	ви-
ни.“	Cf.	Ча	во	шки,	K.,	op.cit.,	стр.	41.
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пре	ци	зи	ра	се	да	„из	град	ња	про	фе	си	о	нал	них	мул	ти	ет	нич	ких	сна-
га	у	Бо	сни“	под	ра	зу	ме	ва	„уво	ђе	ње	ма	њин	ског	по	ли	циј	ског	пред-
став	ни	штва“,	у	пр	вом	ре	ду	у	Ре	пу	бли	ци	Срп	ској,	што	би	de fac to 
зна	чи	ло	да	на	ње	ној	те	ри	то	ри	ји,	по	ред	ве	ћин	ске	срп	ске,	по	сто	ји	и	
ма	њин	ска	му	сли	ман	ска	по	ли	ци	ја.	У	те	свр	хе,	по	ред	већ	по	сто	је-
ће	Ви	ше	шко	ле	уну	тра	шњих	по	сло	ва	у	Ба	ња	Лу	ци,	тре	ба	ло	је	до	
кра	ја	мар	та	1999.	го	ди	не	у	овом	бо	сан	ско	хер	це	го	вач	ком	ен	ти	те	ту	
осно	ва	ти	још	јед	ну	по	ли	циј	ску	ака	де	ми	ју.	Њен	пр	вен	стве	ни	за	да-
так	тре	ба	ло	је	да	бу	де	„ре	гру	то	ва	ње,	об	у	ча	ва	ње	и	ин	те	гри	са	ње	ма-
њи	на“	у	са	став	ре	дов	них	по	ли	циј	ских	сна	га.

Са	исто	вет	ним	по	ли	тич	ким	ци	љем	при	сту	па	ло	се	и	ре	фор	ми	
бо	сан	ско	хер	це	го	вач	ког	суд	ства.	Та	ко	 је	на	ма	дрид	ској	Кон	фе	рен-
ци	ји	за	при	ме	ну	ми	ра	пред	ло	жен	„све	о	бу	хват	ни	стра	те	гиј	ски	план	
суд	ске	ре	фор	ме“	ко	ји,	из	ме	ђу	оста	лог,	об	у	хва	та:

-	 до	но	ше	ње	до	31.	ју	на	1999.	го	ди	не	за	ко	но	дав	ства	ко	јим	тре-
ба	да	се	по	стиг	не	не	за	ви	сно	и	не	при	стра	сно	суд	ство,	усред-
сре	ђи	ва	њем	на	име	но	ва	ња	су	ди	ја	и	ту	жи	ла	ца,	од	го	ва	ра	ју	ће	
пла	те	и	објек	тив	на	ме	ри	ла	за	име	но	ва	ње	су	ди	ја	и	ту	жи	ла	ца,	
ускла	ђе	на	са	ме	ри	ли	ма	европ	ске	де	мо	крат	ске	прак	се,	и	уна-
пре	ђе	ње	мул	ти	ет	нич	ког	суд	ства	ши	ром	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви-
не“;

-	 ја	ча	ње	уло	ге	ен	ти	тет	ских	ту	жи	ла	ца	и	њи	хо	во	де	по	ли	ти	зо	ва-
ње;

-	 ја	ча	ње	Устав	ног	су	да	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не“;
-	 не	по	сред	но	 укла	ња	ње	 двој	ног	 суд	ског	 си	сте	ма	 у	 Кан	то	ну	
Хер	це	го	ви	на	–	Не	ре	тва	пу	тем	пу	не	при	ме	не	за	ко	на	о	ус	по-
ста	вља	њу	ин	те	гри	са	ног	суд	ства	у	овом	Кан	то	ну,	укљу	чу	ју-
ћи	и	град	Мо	стар.“

Ма	дрид	ска	 Кон	фе	рен	ци	ја	 за	 при	ме	ну	 ми	ра,	 као	 и	 не	ко	ли	ко	
прет	ход	них,	те	мељ	но	је	раз	ма	тра	ла	и	до	та	да	шњу	„за	бри	ња	ва	ју	ћу“	
три	пар	тит	ну,	од	но	сно	тро	на	ци	о	нал	ну	струк	ту	ру	вој	них	сна	га	Бо-
сне	и	Хер	це	го	ви	не.	Та	ко	се	у,	на	њој	усво	је	ној	Де	кла	ра	ци	ји,	зе	мље	
уче	сни	це	оба	ве	зу	ју	да	„пот	хра	њу	ју	ја	ча	ње	за	јед	нич	ких	вој	них	ин-
сти	ту	ци	ја“	 и	 осна	же	 „др	жав	ну	 (бо	сан	ско-хер	це	гвач	ку)	 ди	мен	зи-
ју	од	бра	не“,	да	би	се	у	анек	су	Де	кла	ра	ци	је	упо	зо	ри	ло	ка	ко	тре	ба	
„учи	ни	ти	 све	што	 је	мо	гу	ће	 за	рад	 сво	ђе	ња	 на	 нај	ма	њу	ме	ру	 не-
ста	бил	но	сти	ко	ја	је	ин	хе	рент	на	по	сто	ја	њу	две	ју	–	у	прак	си	три	ју	
–		ар	ми	ја	у	јед	ној	зе	мљи.“	Уз	то	се	на	гла	ша	ва	да	Стал	ни	ко	ми	тет	за	
вој	не	по	сло	ве,	као	кључ	ни	чи	ни	лац	„др	жав	не	ди	мен	зи	је	од	бра	не“	
тре	ба	да	бу	де	оја	чан.	Нај	зад,	из	ра	жа	ва	се	за	бри	ну	тост	због	уве	ћа-
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ва	ју	ћих	раз	ли	ка	у	док	три	ни	и	обу	ци	из	ме	ђу	вој	них	сна	га	ен	ти	те	та,	
и	упу	ћу	је	зах	тев	„да	се	у	1999.	го	ди	ни	раз	ви	ју	пла	но	ви	за	обу	ку	и	
про	грам	раз	во	ја	за	јед	нич	ки	за	све	ар	миј	ске	сна	ге	Бо	сне	и	Хер	це-
го	ви	не.“	

*   
*

  *

На	ве	де	ним	 и	 ана	ли	зи	ра	ним,	 суп	стан	ци	јал	но-иден	ти	тет	ским,	
као	и	ни	зом	дру	гих,	на	сим	бо	лич	ки	иден	ти	тет	но	во	на	ста	ју	ће	бо-
сан	ско-хер	це	го	вач	ке	др	жа	ве	усме	ре	них	ме	ра	(пред	лог	ње	не	хим	не,	
гр	ба	и	за	ста	ве,	је	дин	стве	ног	ме	ђу	на	род	ног	по	зив	ног	бро	ја,	лич	них	
и	пут	них	ис	пра	ва,	ре	ги	стар	ских	та	бли	ца	за	мо	тор	на	во	зи	ла...)	ме-
ђу	на	род	ни	ми	си	о	на	ри	ми	ра	низ	го	ди	на	уна	зад	на	сто	је	да	на	ру	ше-
ви	на	ма	 „ве	ли	ке“	 Ју	го	сла	ви	је	 	изградe	ње	ну,	 ово	га	пу	та	 за	жи	вот	
спо	соб	ну	(„vi	a	ble“)	и	ује	ди	ње	ну	(„uni	ted“)	др	жав	ну	ре	пли	ку		ко	ју,	
као	та	кву,	не	же	ли	ви	ше	од	по	ло	ви	не	ње	ног	ста	нов	ни	штва,	од	но-
сно	два	од	три	кон	сти	ту	тив	на	на	ро	да.36)	А	за	што	се	на	оп	стан	ку	ње	
и	као	та	кве	ин	си	сти	ра, раз	ја	шња	ва,	из	ме	ђу	оста	лих,	и		је	дан	аме-
рич	ки	кон	гре	смен	на	 	he	a	ring-у	у	Хел	син	шкој	ко	ми	си	ји	 	Кон	гре-
са	2.	апри	ла	2009.	го	ди	не:	“(...)	ра	ди	се	о	ве	ли	ком	ге	о	стра	те	шком	
пи	та	њу	ус	по	ста	вља	ња	но	вих	од	но	са	са	ислам	ским	све	том	и	ово	је	
кључ	но	под	руч	је	за	то.	Ако	по	но	во	до	жи	ви	мо	не	у	спех	у	оси	гу	ра	ва-
њу	истин	ске	до	мо	ви	не	европ	ске	ислам	ске	за	јед	ни	це,	сма	трам	да	би	
то	има	ло	ко	но	та	ци	је	на	ши	рој	гло	бал	ној	ска	ли,	што	нам	не	би	би	ло	
од	по	мо	ћи	у	мно	гим	дру	гим	ре	ги	о	ни	ма.“37)

Та	ко	 је	 за	го	ва	ра	ју	ћи	 афир	ма	ци	ју	ду ха	 уме	сто	 сло ва	 Деј	то	на,	
ме	ђу	на	род	на	за	јед	ни	ца	вр	ши	ла	те	мељ	ну	ре	ви	зи	ју	уме	сто	до	след	не	
им	пле	мен	та	ци	је	ње	го	вих	спо	ра	зу	ма,	а	ми	ров	на	ми	си	ја	УН		у	том		
прег	ну	ћу	од	и	гра	ла	уло	гу	кључ	ног	и	не	за	о	би	ла	зног	аген	са.

Као	та	ква,	сво	јим	де	ло	ва	њем	на	под	руч	ју	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не	
она	је	пре	би	ла	у	функ	ци	ји	раз	ре	ша	ва	ња	кри	зе	у	ко	рист	јед	ног	ње-

36)	 Де	сет	го	ди	на	не	фор	мал	ног	ста	ра	тељ	ства,	или	ти	по	де	ље	ног	су	ве	ре	ни	те	та	уну	тар	окви-
ра	уста	но	вље	ног	Деј	тон	ским	спо	ра	зу	мом,	учи	ни	ле	су,	ре	кло	би	се,	ма	ло	шта	на	из	град-
њи	ка	па	ци	те	та	бо	сан	ске	др	жа	ве	и	на	ње	ној	ле	ги	ти	ми	за	ци	ји	у	очи	ма	ње	ног	ста	нов	ни-
штва,	за	кљу	чу	је	Деј	вид	Чен	длер	(Chan	dler).	Cf.	Chan	dler,	D.,	op.cit., p.	142.	

37)	 „Ни	је	слу	чај	но	–	на	ста	вља	исти	–	ка	да	ослу	шне	мо	про	па	ган	ду	Al-Qa	e	dae,	да	се	ску	па	с	
Је	ру	са	ли	мом	спо	ми	ње	и	Бо	сна	и	Хер	це	го	ви	на.	(...)	Ако	се	по	бри	не	мо	за	овај	про	блем,	
на	ро	чи	то	под	ли	дер	ством	Сје	ди	ње	них	Др	жа	ва,	то	ће	по	сла	ти	по	ру	ку	ислам	ском	све	ту	
да	ми	ни	смо	пре	да	то	ри	исла	ма,	већ	да	смо	спрем	ни	тро	ши	ти	наш	но	вац	и	ри	ски	ра	ти	
жи	во	те	сво	јих	вој	ни	ка	ка	ко	би	му	сли	ма	ни	од	то	га	има	ли	ко	ри	сти.	Сма	трам	да	је	то	из-
ним но	ва	жно.“	Cf:	http://www.hel	sin	ki.org.rs/ser	bian/doc/he	a	ring%20u%20hel	sin	skoj%20
ko	mi	si	ji.doc.,	kur	ziv	M.R.
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ног,	на	ин	те	ре	си	ма	кључ	ног	ак	те	ра	ак	ту	ал	них	ме	ђу	на	род	них	од	но-
са	ко	о	пе	ри	ра	ју	ћег,	те	сто	га	од	са	мог	по	чет	ка	фа	во	ри	зо	ва	ног	ак	те	ра,	
не	го	у	слу	жби		ње	ног	до	след	ног		и	трај	ног	па	ци	фи	ко	ва	ња.38)	Ка	том	
ци	љу	ја	сно	усме	ре	на,	ме	ђу	на	род	на	ми	ров	на	ми	си	ја	у	БиХ	је	на	ру-
ши	ла	је	дан	од	кључ	них	ме	ђу	на	род	но	е	тич	ких	прин	ци	па	ми	ров	ног	
по	сре	до	ва	ња	 као	 та	квог	 –	 не	при	стра	сност,	 од	но	сно	 не	у	трал	ност	
пре	ма	свим	су	ко	бље	ним	стра	на	ма,	а	уме	сто	ми	ни	ма	ли	зо	ва	ња	мо-
гућ	но	сти	њи	хо	вог	по	нов	ног	 кон	фрон	ти	ра	ња	у	 бли	жој	 или	да	љој	
бу	дућ	но	сти,	обез	бе	ди	ла	му	си	гур	не	и	сна	жне		прет	по	став	ке.39)
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Mir ja na Ra do ji cic

UN PE A CE KE E PING MIS SI ONS IN THE RE GI ONS  
OF EX-YUGO SLA VIA AND THE PRO BLEM  

OF IM PAR TI A LITY OF THE IN TER NA TI O NAL  
PE A CE ME DI A TION:  

THE CA SE STUDY OF PE A CE KE E PING MIS SION  
IN BO SNIA AND HER ZE GO VI NA

Re su me
In her pa per the aut hor ta kes as a the me the ac ti vity of 
the UN in ter na ti o nal pe a ce ke e ping mis si ons in the re gi ons 
of ex-Yugo sla via from the be gin ning of the ni ne ti es in the 
past cen tury un til now. She starts from the vi ew po int that 
the ir in ter na ti o nal-et hi cal sen se con ta i ned in ma in te nan-
ce and pro mo tion of pe a ce, i.e. re du cing the pos si bi lity of 
re ne wing the con flicts which pre ce ded the ir esta blis hment. 
The ad he ren ce of the in ter na ti o nal pe a ce me di a tion to 
that prin ci ple is exa mi ned by the aut hor on the exam ple 
of the en ga ge ment of pe a ce ke e ping mis si ons in the re gi ons 
of the for mer Yugo slav re pu blic of Bo snia and Her ze go-
vi na. Relying on a tho ro ugh analysis of the ir cha rac te ri-
stics, she con clu des that by advo ca ting the af fir ma tion of 
the spi rit in stead of the let ter of Dayton, the in ter na ti o nal 
com mu nity led by USA, ma de tho ro ugh re vi sion in stead 
of con si stent im ple men ta tion of Dayton agre e ments, whi le 
the UN Pe a ce Mis sion in that en de a vo ur played the ro le of 
key and una vo i da ble agent. As such, by its ac ti vity on the 
ter ri tory of Bo snia and Her ze go vi na, the Mis sion was, the 
aut hor be li e ves, rat her in the fun ction of sol ving the cri sis 
in fa vo ur of one of its par ti es pre fer red from the be gin ning, 
than in the ser vi ce of its con si stent and per ma nent pa ci fi-
ca tion, by which it dis rup ted one of the key in ter na ti o nal-
et hi cal prin ci ples of pe a ce me di a tion as such – im par ti a-
lity, i.e. ne u tra lity in re la tion to all con fron ted par ti es, and 
in stead of mi ni ma li sing the pos si bi lity of the ir re pe a ted 
con fron ta tion, cre a ted strong pre con di ti ons for it.
Key words: UN pe a ce ke e ping mis si ons, dis in te gra tion/
bre ak-up of Yugo sla via, Dayton Agre e ment, Bo snia and 
Her ze go vi na, Re pu blic of Srp ska.
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