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Увод

Бо	сан	ско	хер	це	го	вач	ки	Хр	ва	ти	су	и	пре	ра	та	у	овој	зе
мљи	(1992–1995)	би	ли	нај	ма	ло	број	ни	ји	кон	сти	ту	тив	ни	на	род,	
а	пре	ма	не	зва	нич	ним	ре	зул	та	ти	ма	пр	вог	по	сле	рат	ног	по	пи	са	
ста	нов	ни	штва	(2013)	њи	хов	број	се	свео	на	око	553	000,	од
но	сно	око	14,6%	укуп	ног	ста	нов	ни	штва.1	Тре	ба	на	по	ме	ну	ти	
и	да	је	пре	ма	по	пи	су	из	1991.	го	ди	не	тај	број	из	но	сио	760	852	
(од	но	сно	17,38%).2	Овај	дра	сти	чан	пад	бро	ја	Хр	ва	та	у	Бо	сни	
и	Хер	це	го	ви	ни	усло	вљен	је	са	ви	ше	раз	ли	чи	тих	де	тер	ми	нан
ти.	Пр	ва	се	од	но	си	на	исе	ља	ва	ње	ве	ли	ког	бро	ја	Хр	ва	та	у	сво	ју	
ма	тич	ну	др	жа	ву	—	Ре	пу	бли	ку	Хр	ват	ску,	а	ко	ја	је	од	про	шле	
го	ди	не	и	чла	ни	ца	Европ	ске	уни	је.	Дру	ги	чи	ни	лац	се	од	но	си	
на	зна	чај	но	исе	ља	ва	ње	при	пад	ни	ка	овог	на	ро	да	из	Бо	сан	ске	
по	са	ви	не,	од	но	сно	оних	ње	них	де	ло	ва	ко	ји	су	на	кон	Деј	тон
ског	ми	ров	ног	спо	ра	зу	ма	(1995)	при	па	ли	Ре	пу	бли	ци	Срп	ској,	
као	и	из	ве	ли	ког	де	ла	цен	трал	не	Бо	сне,	где	до	ми	ни	ра	ју	Бо
шња	ци.	Ме	ђу	тим,	 сва	ка	ко	 нај	ва	жни	ји	 чи	ни	лац	 сма	њи	ва	ња	
бро	ја	бо	сан	ско	хер	це	го	вач	ких	Хр	ва	та	ти	че	се	њи	хо	вог	по	ло
жа	ја	у	ина	че	из	ра	зи	то	не	функ	ци	о	нал	ној	др	жа	ви	Бо	сни	и	Хер
це	го	ви	ни,	као	и	у	ње	ном	ве	ћем	ен	ти	е	ту	—	Фе	де	ра	ци	ји	Бо	сне	
и	Хер	це	го	ви	не.3	На	и	ме,	 за	хва	љу	ју	ћи	ин	си	сти	ра	њи	ма	по	нај
пре	Сје	ди	ње	них	Аме	рич	ких	Др	жа	ва,	18.	мар	та	1994.	го	ди	не	
је	 био	 за	кљу	чен	 „Ва	шинг	тон	ски	 спо	ра	зум“	из	ме	ђу	 до	 та	да	

1	 Видети	више	o	неформалним	резултатима	пописа	становништва	у	БиХ	(2013)	
у:	„U	BiH	živi	48,4	posto	Bošnjaka,	32,7	Srba	i	14,6	posto	Hrvata“,	Dnevniavaz,	
Sarajevo,	 3.	 septembar	 2014,	 Internet,	 http://www.avaz.ba/clanak/133681/ubih
zivi484postobosnjaka327srbai146postohrvata,	15/11/2014.

2	 „Nacionalni	sastav	stanovništva	:	rezultati	za	republiku	po	opštinama	i	naseljenim	
mjestima	1991“,	Državni	zavod	za	statistiku	Republike	BiH,	Sarajevo,	decembar/
prosinac	1993,	str.	4.

3	 Видети	 више	 у:	 Драган	 Ђукановић,	 „Хрватско	 питање	 у	 (пост)дејтонској	
Босни	и	Херцеговини”,	Новасрпскаполитичкамисао—анализе,	ИИЦ	„Нова	
српска	политичка	мисао”,	год.	III,	број	5–6,	Београд,	2007,	стр.	77–83.
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за	ра	ће	них	 стра	на,	 од	но	сно	 про	бо	шњач	ке	 Ар	ми	је	 Ре	пу	бли
ке	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не	(АР	БиХ)	и	Хр	ват	ског	ви	је	ћа	об	ра	не	
(ХВО).4	На	рав	но,	 ја	сно	 је	да	су	на	сма	ње	ње	бро	ја	Хр	ва	та	у	
БиХ	ути	ца	ли	и	дру	ги	не	га	тив	ни	па	ра	ме	три	–	зна	ча	јан	број	
по	ги	ну	лих	у	ору	жа	ним	су	ко	би	ма	и	 сма	њен	при	род	ни	при
ра	штај.

На	овај	на	чин	пре	ста	ла	је	да	по	сто	ји	та	ко	зва	на	Хр	ват	ска	
Ре	пу	бли	ка	Хер	цег–Бо	сна,	ко	ја	је	би	ла	уста	но	вље	на	још	пред	
по	че	так	ра	та	кра	јем	1991.	го	ди	не	и	ко	ја	је	об	у	хва	та	ла	ве	ћин
ски	хр	ват	ска	под	руч	ја	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не.5	„Ва	шинг	тон	ски	
спо	ра	зум“	се	за	сни	вао	на	ус	по	ста	вља	њу	бо	шњач	кохр	ват	ске	
Фе	де	ра	ци	је	 БиХ,	 на	 те	ри	то	ри	ја	ма	 под	 кон	тро	лом	њи	хо	вих	
ору	жа	них	сна	га,	али	и	на	ус	по	ста	вља	њу	кон	фе	де	ра	ци	је	са	су
сед	ном	Ре	пу	бли	ком	Хр	ват	ском.6	Пред	ло	же	на	кон	фе	де	ра	ци	ја	
би	ла	 је	го	то	во	 је	ди	ни	на	чин	да	се	рат	ни	ли	де	ри	бх.	Хр	ва	та	
од	рек	ну	мак	си	ма	ли	стич	ких	ци	ље	ва	ве	за	них	за	сво	ју	те	ри	то
ри	јал	ну	ауто	но	ми	ју,	од	но	сно	до	та	да	шњу	ХР	Хер	цег–Бо	сну	и	
да	по	ступ	но,	на	кон	ду	жег	пе	ри	о	да,	при	хва	те	од	ре	ђе	не	ин	ге
рен	ци	је	цен	трал	них	вла	сти	у	Са	ра	је	ву.7	Та	ко	ђе,	„Ва	шинг	тон
ски	спо	ра	зум“	је	под	ра	зу	ме	вао	и	да	ће	те	ри	то	ри	је	на	ста	ње	не	
бх.	Ср	би	ма	би	ти	укљу	че	не	у	на	ве	де	ну	Фе	де	ра	ци	ју	БиХ,	ко	ја	
би	би	ла	са	чи	ње	на	од	кан	то	на/жу	па	ни	ја	 за	сно	ва	них	пре	вас

4	 “Washington	 Agreement“,	 Washington,	 March	 18,	 1994,	 Internet,	 http://
www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/peace_agreements/
washagree_03011994.pdf,	12/11/2014.

5	 Током	 1991.	 године	 била	 је	 формирана	 тзв.	 Хрватска	 заједница	 Херцег–
Босна,	која	је	две	године	касније	проглашена	за	„републику“.	Видети:	Драган	
Ђукановић,	 „Вишеслојност	 кризе	 у	 Федерацији	 БиХ	 —	 међуетнички,	
политички	 и	 економски	 извори“,	 Нова	 српска	 политичка	 мисао,	 бр.	 3–4,	
Београд,	2012,	стр.	с.а.

6	 „Вашингтонски	 споразум“	 је	 садржао	 и	 ове	 документе:	 „Предлог	 Устава	
Федерације	 БиХ“,	 „Споразум	 којим	 се	 Републици	 Хрватској	 обезбеђује	
пролаз	преко	територије	Босне	и	Херцеговине	у	Неуму“,	„Споразум	којим	се	
обезбеђује	 приступ	 Јадранском	 мору	 кроз	 територију	 Републике	Хрватске“	
и	 „Прелиминарни	 споразум	 о	 успостављању	 конфедерације	 између	
Републике	Хрватске	и	Федерације	Босне	и	Херцеговине“.	Одређени	делови	
„Вашингтонског	 споразума“	 никада	 нису	 спроведени,	 а	 посебно	 одредбе	 о	
формирању	 конфедерације	 између	 Републике	 Хрватске	 и	 Федерације	 БиХ.	
Видети:	“Washington	Agreement“,	Washington,	March	18,	1994,	op.	cit.

7	 Централне	пробошњачке	власти	у	Сарајеву	нису	контролисале	територије	под	
надзором	Хрватског	вијећа	обране,	односно	тзв.	Хрватске	Републике	Херцег–
Босна	 од	 половине	 1992.	 до	 друге	 половине	 1994.	 године.	 Истовремено	
локално	 становништво	 и	 челници	 Хрвата	 у	 ХР	 ХБ	 дуго	 су	 пролонгирали	
успостављање	Федерације	БиХ.
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ход	но	на	до	ми	на	ци	ји	ет	нич	ког	прин	ци	па.8	Ме	ђу	тим,	ка	сни	ји	
ток	ми	ров	них	пре	го	во	ра	усло	вио	је	да	Фе	де	ра	ци	ја	БиХ,	по
ред	Ре	пу	бли	ке	Срп	ске,	бу	де	тек	је	дан	од	два	ен	ти	те	та	сло	же
не	др	жа	ве	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не.9

Раз	два	ја	ње	из	ме	ђу	Хр	ва	та	 и	Бо	шња	ка,	 до	 ко	јег	 је	 до
шло	још	не	ко	ли	ко	ме	се	ци	по	из	би	ја	њу	ра	та	у	Бо	сни	и	Хер	це
го	ви	ни	1992.	го	ди	не	би	ло	је	пра	ће	но	и	број	ним	ме	ђу	соб	ним	
ору	жа	ним	су	ко	би	ма	и	то	пре	вас	ход	но	у	цен	трал	ним	де	ло	ви
ма	др	жа	ве.10	Та	ко	је	по	сте	пе	но	до	шло	и	до	„раз	два	ја	ња“	две
ју	те	ри	то	ри	ја	под	кон	тро	лом	Ар	ми	је	Ре	пу	бли	ке	БиХ,	ко	ја	је	
при	зна	ва	ла	власт	у	Са	ра	је	ву,	и	Хр	ват	ског	ви	је	ћа	об	ра	не.	Кра
јем	ав	гу	ста	1993.	го	ди	не	би	ла	је	про	гла	ше	на	и	тзв.	Хр	ват	ска	
Ре	пу	бли	ка	Хер	цег–Бо	сна,	а	што	је	у	од	ре	ђе	ној	ме	ри	би	ло	у	
скла	ду	са	та	да	ак	ту	ел	ним	оп	штим	на	че	ли	ма	не	у	спе	лог	ми
ров	ног	спо	ра	зу	ма	Овен–Стол	тен	берг.11	(Ви	де	ти	при	лог	бр.	1)	
Овај	је	план,	да	кле,	под	ра	зу	ме	вао	по	сто	ја	ње	три	ет	нич	ке	ре
пу	бли	ке	у	окви	ру	„Са	ве	за	Ре	пу	бли	ка	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не“,	
као	из	ра	зи	то	сло	же	не	и	у	од	ре	ђе	ној	ме	ри	кон	фе	де	рал	не	др
жа	ве.12	По	ред	на	ве	де	ног,	гра	до	ви	Са	ра	је	во	и	Мо	стар	би	би	ли	
под	по	себ	ном	упра	вом,	а	под	над	зо	ром	Ује	ди	ње	них	на	ци	ја	и	
Европ	ске	уни	је.	

8	 Цитат	 —	 „Одлуке	 о	 уставном	 статусу	 територије	 Републике	 Босне	 и	
Херцеговине	 са	 већинским	 српским	 становништвом	 биће	 донесете	 у	 току	
преговора	о	миру	на	Међународној	конференцији	о	бившој	Југославији.“	у:	
„Устав	Федерације	БиХ“,	члан	I.	Успостављање	Федертације,	став	2.	Службене	
новине	Федерације	БиХ,	Сарајево,	бр.	1/1994.

9	 Видети:	 „Устав	 Босне	 и	 Херцеговине“,	 члан	 I,	 став	 2.	 Анекс	 IV,	 Општег	
оквирног	 споразума	 за	 мир	 у	 Босни	 и	 Херцеговини,	 Дејтон,	 21.	 новембар	
1995.

10	 Наведени	оружани	сукоби	су	били	вођени	од	Стоца	и	Мостара	у	Херцеговини	
до	централних	делова	Босне.

11	 О	 Овен–Столтенберговом	 плану	 („Уставни споразум о Савезу Република
Босне и Херцеговине“)	 видети	 више	 у:	 Радомир	 Нешковић,	 Недовршена	
држава;	политички	систем	Босне	и	Херцеговине,	Friedrich	Ebert	Stiftung,	Бања	
Лука,	2013,	стр.	170–172.

12	 Здравко	Тодоровић,	„Рађање	Републике	Српске	—	мировни	планови	за	Босну	
и	Херцеговину	1992–1995“,	Нова	српска	политичка	мисао,	бр.	3–4,	Београд,	
2010,	стр.	29–44.
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При	лог	бр.	1:	Овен–Стол	тен	бер	гов	пред	лог	раз	гра	ни	че	ња	у	Бо	сни	и	
Хер	це	го	ви	ни	(1993)	и	ма	па	раз	гра	ни	че	ња	Фе	де	ра	ци	је	БиХ	и	Ре	пу	бли	ке	
Срп	ске	(Деј	тон	ски	спо	ра	зум,	1995)	са	про	це	ном	ет	нич	ког	са	ста	ва	БиХ	

(2009)

Извор: „Женевски преговори“, Интернет, http://www.vares.pp.se/
bobovac/boblist/broj124/124_16.htm, 15/11/2014. и карта БиХ са међуен
титетскимлинијамаиетничкимсаставом(процена2009. године)—
аутор:дрГоранНиколић,Интернет,http://blog.b92.net/text/11333/Etnic
kamapaBiH2009/15/11/2014.

Ипак,	 Сје	ди	ње	не	 Аме	рич	ке	 Др	жа	ве	 су	 по	ку	ша	ле	 да	
осна	же	бо	шњач	ке	и	хр	ват	ске	по	ли	тич	ке	чи	ни	о	це,	а	на	су	прот	
та	да	 вој	но	 из	ра	зи	то	 над	моћ	ни	јој	 срп	ској	 стра	ни	 у	 БиХ,	 те	
су	у	Пла	ну	Кон	такт	гру	пе	(1994),	а	на	кра	ју	и	у	„Деј	тон	ском	
ми	ров	ном	спо	ра	зу	му“	(1995)	по	др	жа	ле	кон	цепт	Фе	де	ра	ци	је	
Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не,	као	јед	ног	од	два	кон	сти	ту	тив	на	ен	ти
те	та.13

То	ком	про	те	кле	две	де	це	ни	је	 то	 је	иза	зва	ло	 ства	ра	ње	
усло	ва	за	го	то	во	по	све	одво	је	ни	жи	вот	Бо	шња	ка	и	Хр	ва	та	у	
Фе	де	ра	ци	ји	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не,	што	 је	оста	ло	еви	дент	но	
и	до	да	нас.	Град	Мо	стар	је	да	нас	је	дан	од	си	но	ни	ма	ду	бо	ке	
ет	нич	ке	по	де	ље	но	сти.	На	и	ме,	из	ме	ђу	бо	шњач	ког	и	хр	ват	ског	
де	ла	гра	да	Мо	ста	ра,	али	и	го	то	во	чи	та	ве	Фе	де	ра	ци	је	БиХ	све	
је	ду	бин	ски	и	су	штин	ски	ет	нич	ки	по	де	ље	но.14	Исто	 је	и	 са	

13	 Sead	Turčalo,	PolitičkoustavnarješenjazaBosnuiHercegovinu:odLisabonado
Daytona:geopolitičkenaracijeomirovnimsporazumimazaBosnuiHercegovinu
1992–1996,	Open	Society	Foundations,	Mediacentar,	Sarajevo,	2013,	str.	27–36.

14	 Покушаји	 међународне	 управе	 у	 БиХ	 да	 донесе	 статут	 јединственог	 града	
Мостара	 пропали	 су	 у	 више	 наврата	 током	 2004.	 године.	А	 овај	 је	 град	 уз	
Косовску	Митровицу,	која	је	подељена	између	Албанаца	и	Срба,	најизразитије	
етнички	подељен	град	на	Балкану.	Видети	у:	Драган	Ђукановић,	„Хрватско	
питање	 у	 (пост)дејтонској	 Босни	 и	 Херцеговини”,	Нова српска политичка
мисао—анализе,	op.	cit.,	стр.	77–78.
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про	свет	ним	си	сте	мом	у	Фе	де	ра	ци	ји	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не	у	
ко	јој	по	сто	ји	са	свим	се	гре	га	ци	о	ни	прин	цип	„две	ју	шко	ла	под	
истим	кро	вом“,	од	но	сно	по	де	ље	но	сти	пре	вас	ход	но	основ	ног	
и	сред	њег	обра	зо	ва	ња.15

Постдејтонскистатусхрвата
уБоснииХерцеговини:

Латентнонезадовољство

Бо	сан	ско	хер	це	го	вач	ки	Хр	ва	ти	су	пре	и	на	кон	„Ва	шинг
тон	ског	спо	ра	зу	ма“	из	1994,	као	и	„Деј	тон	ског	спо	ра	зу	ма“	из	
1995.	го	ди	не	би	ли	по	де	ље	ни	ве	за	но	за	свој	ста	тус	уну	тар	ове	
не	ка	да	шње	 ју	го	сло	вен	ске	 ре	пу	бли	ке.	 На	и	ме,	 по	сто	ја	ле	 су	
две	во	де	ће	стру	је	ми	шље	ња	бо	сан	ско	хер	це	го	вач	ких	Хр	ва	та	у	
ве	зи	са	њи	хо	вим	ста	ту	сом	у	Фе	де	ра	ци	ји	БиХ	и	чи	та	вој	др	жа
ви	Бо	сни	и	Хер	це	го	ви	ни.	До	ми	нант	на	стру	ја	је	пре	вас	ход	но	
ве	за	на	за	Хр	ват	ску	де	мо	крат	ску	за	јед	ни	цу	Бо	сне	и	Хер	це	го
ви	не,	као	и	пар	ти	ју	ко	ја	је	на	ста	ла	ње	ним	рас	па	дом	—	Хр	ват
ску	де	мо	крат	ску	за	јед	ни	цу	1990.	У	ову	гру	пу	спа	да	и	не	ко
ли	ци	на	ма	њих	по	ли	тич	ких	пар	ти	ја	по	пут	Хр	ват	ске	стран	ка	
пра	ва	БиХ	и	Хр	ват	ске	кр	шћан	ско	де	мо	крат	ске	уни	је.	На	и	ме,	
на	ве	де	на	се	стру	ја	отво	ре	но	то	ком	про	те	кле	го	то	во	две	и	по	
де	це	ни	је	за	ла	га	ла	за	фе	де	ра	ли	за	ци	ју	др	жа	ве	Бо	сне	и	Хер	це
го	ви	не	 кроз	 ус	по	ста	вља	ње	 нај	ма	ње	 три	 ет	нич	ке	 те	ри	то	ри
јал	не	це	ли	не	у	овој	др	жа	ви.	Због	из	бе	га	ва	ња	по	ми	ња	ња	иде	је	
ве	за	не	за	фор	ми	ра	ње	тре	ћег,	од	но	сно	до	ми	нант	ног	хр	ват	ског	
ен	ти	те	та,	че	сто	су	се	по	ми	ња	ли	од	ре	ђе	ни	си	но	ни	ми	по	пут	
„сре	ди	шњег	ни	воа	вла	сти“,	„фе	де	рал	них	је	ди	ни	ца“,	„ре	ги	ја“	
и	сл.	Ме	ђу	на	род	на	за	јед	ни	ца,	а	пре	све	га	Сје	ди	ње	не	Аме	рич
ке	Др	жа	ве	и	Европ	ска	уни	ја,	оштро	се,	ме	ђу	тим,	про	ти	ви	ла	
би	ло	ка	квој	иде	ји	ре	ди	зај	ни	ра	ња	деј	тон	ског	дво	ен	ти	тет	ског	
устрој	ства	БиХ	то	ком	про	те	кле	и	по	чет	ком	ове	де	це	ни	је.

Дру	гу,	умно	го	ме	ма	ло	број	ни	ју	и	ма	ње	ути	цај	ну	гру	па
ци	ју	по	ли	тич	ких	чи	ни	ла	ца	Хр	ва	та	у	БиХ	пред	ста	вља	ла	је	до	
2007.	го	ди	не	ску	пи	на	оку	пље	на	око	Хр	ват	ске	се	љач	ке	стран
ке	 БиХ,	 Но	ве	 хр	ват	ске	 ини	ци	ја	ти	ве	 и	 не	ко	ли	ци	не	 дру	гих	
пар	ти	ја	са	се	ди	штем	у	Са	ра	је	ву	и	ко	је	има	ју	упо	ри	шта	у	по
је	ди	ним	хр	ват	ским	„ен	кла	ва	ма“	у	цен	трал	ној	Бо	сни	(Ви	тез,	
Ки	се	љак,	Ва	реш,	Жеп	че,	итд.).	Ове	пар	ти	је	има	ле	су	до	2007.	

15	 Ibidem.
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го	ди	не	у	осно	ви	из	ра	зи	то	бо	сан	ско	хер	це	го	вач	ку	ори	јен	та	ци
ју	 за	ла	жу	ћи	 се	 за	 ре	ди	зај	ни	ра	ње	 устрој	ства	 ове	 др	жа	ве	 на	
на	чин	да	се	она	до	дат	но	на	од	ре	ђе	ни	на	чин	цен	тра	ли	зу	је	и	
ин	сти	ту	ци	о	нал	но	оја	ча.	У	том	сми	слу	ове	су	пар	ти	је	у	то	ку	
про	те	кле	две	де	це	ни	је	би	ле	ра	до	ви	ђе	ни	парт	не	ри	до	ми	нант
но	 бо	шњач	ким	 по	ли	тич	ким	 пар	ти	ја	ма	 у	 Бо	сни	 и	Хер	це	го
ви	ни,	а	пре	све	га	Стран	ци	де	мо	крат	ске	ак	ци	је	и	Со	ци	јал	де
мо	крат	ској	пар	ти	ји	БиХ.	Пре	лом	ну	тач	ку	њи	хо	вог	про	грам
ског	 за	о	кре	та	пред	ста	вља	ло	 је	при	дру	жи	ва	ње	 „Кре	шев	ској	
де	кла	ра	ци	ји“,	ко	ју	су	21.	сеп	тем	бра	2007.	го	ди	не	пот	пи	са	ле	
го	то	во	све	ак	тив	не	по	ли	тич	ке	пар	ти	је	бх.	Хр	ва	та.16

Ме	ђу	тим,	пр	ви	по	сле	рат	ни	по	ку	шај	ства	ра	ња	тзв.	При
вре	ме	не	са	мо	у	пра	ве	Хр	ва	та	у	Бо	сни	и	Хер	це	го	ви	ни	је	про
пао	2001.	го	ди	не,	ка	да	је	за	хва	љу	ју	ћи	бр	зој	и	оштрој	ре	ак	ци	ји	
та	да	шњег	Ви	со	ког	пред	став	ни	ка	у	БиХ,	Вол	фган	га	Пе	три	ча	
(Wol	fgang	Pe	tritsch)	до	шло	до	сме	не	Ан	те	Је	ла	ви	ћа,	та	да	шњег	
пред	сед	ни	ка	ХДЗ	БиХ.	Шта	ви	ше,	исто	вре	ме	но	је	био	уки	нут	
и	Хр	ват	ски	на	род	ни	са	бор	БиХ	(НХС	БиХ),	као,	ка	ко	се	на
во	ди	ло,	 „пред	став	нич	ко	 те	ло“	на	ве	де	не	 са	мо	у	пра	ве	Хр	ва	та	
у	Бо	сни	и	Хер	це	го	ви	ни.	Ме	ђу	тим,	Хр	ват	ски	на	род	ни	са	бор	
БиХ	је	на	од	ре	ђе	ни	на	чин	ус	пео	да	пре	жи	ви	и	да	се,	уз	пре
вас	ход	ну	по	др	шку	Хр	ват	ске	де	мо	крат	ске	за	јед	ни	це	БиХ,	као	
нај	ја	че	пар	ти	је	са	хр	ват	ским	пре	фик	сом,	осна	жи.	Он	је	у	ви
ше	на	вра	та	по	др	жао	на	че	ла	фе	де	ра	ли	за	ци	је	Бо	сне	и	Хер	це
го	ви	не,	кроз	оси	гу	ра	ва	ње	мо	гућ	но	сти	та	мо	шњим	Хр	ва	ти	ма	
да	осну	ју	сво	ју	фе	де	рал	ну	је	ди	ни	цу	са	вла	сти	том	ве	ћи	ном.

У	 на	ве	де	ном	 сми	слу	Хр	ват	ски	 на	род	ни	 са	бор	 БиХ	 је	
2011.	го	ди	не	у	пот	пу	но	сти	по	др	жао	и	„Кре	шев	ску	де	кла	ра
ци	ју“,	 ко	јом	 је	про	мо	ви	са	но	на	че	ло	 ет	но	фе	де	ра	ли	зма	у	Бо
сни	и	Хер	це	го	ви	ни.17	ХНС	је	та	ко	пред	ви	део	и	ор	га	ни	зо	ва	ње	
ви	ше	 фе	де	рал	них	 је	ди	ни	ца	 сло	же	не	 Бо	сне	 и	 Хер	це	го	ви	не,	
„од	ко	јих	би	нај	ма	ње	јед	на	би	ла	са	хр	ват	ском	ве	ћи	ном“18	Две	

16	 „Deklaracija	 o	 načelima	 Ustava	 BiH	 (‘Kreševska	 deklaracija’)“,	 Hrvatska	
demokratska	zajednica,	HDZ	1990,	Hrvatska	stranka	prava	BiH,	Narodna	stranka	
„Radom	 za	 boljitak“,	 Hrvatsko	 kršćanskodemokratska	 unija,	 Hrvatska	 seljačka	
stranka	 BiH,	 Kreševo,	 21.	 rujna	 2008.	 Internet,	 http://www.hdzbih.org/upload/
tbl_dokumenti/kresevska_deklaracija_165048.pdf,	12/11/2014.

17	 „Deklaracija	HNSa	BiH	sa	4.	zasjedanja“,	preambula,	alineja	2,	Hrvatski	narodni	
sabor	 BiH,	 Mostar,	 19.	 travnja	 2011,	 Internet,	 http://hnsbih.org/rezolucija/,	
15/11/2014.

18	 Ibidem,	8.
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го	ди	не	ка	сни	је,	ХНС	БиХ	је	6.	апри	ла	2013.	го	ди	не	у	Мо	ста
ру	усво	јио	но	ву	ре	зо	лу	ци	ју	у	ко	јој	је	под	ву	као	да	за	ла	же	за	
„мул	ти	на	ци	о	нал	ни	 фе	де	ра	ли	зам,“19	 од	но	сно	 „кон	со	ци	ја	циј
ско–фе	де	ра	ли	стич	ки	 мо	дел	 уну	тра	шњег	 уре	ђе	ња.“20	 У	 том	
кон	тек	сту	се	на	по	ми	ње	да	се	зах	те	ви	Хр	ва	та	у	Бо	сни	и	Хер
це	го	ви	ни	са	да	на	ла	зе	на	нај	ре	ал	ни	јим	по	зи	ци	ја	ма	и	то	из	ме
ђу	се	це	си	о	ни	стич	ких	на	сто	ја	ња	(Ре	пу	бли	ка	Срп	ска)	и	„хе	ге
мо	ни	стич	ко–уни	та	ри	стич	ког	 кон	цеп	та“,21	 ко	га	 ре	пре	зен	ту	је	
бо	шњач	ка	по	ли	тич	ка	ели	та.

То	ком	 2002.	 го	ди	не	 би	ла	 је	 уки	ну	та	 на	ци	о	нал	на	 екс
клу	зив	ност	два	бх.	ен	ти	те	та	—	Фе	де	ра	ци	је	БиХ	(бо	шњач	ко–
хр	ват	ска)	и	Ре	пу	бли	ке	Срп	ске	(срп	ска).22	То	је	под	ра	зу	ме	ва	ло	
про	ме	не	нај	ви	ших	прав	них	ака	та	ен	ти	те	та	и	им	пле	мен	та	ци
ју	прин	ци	па	пу	не	„јед	на	ко	прав	но	сти“	сва	три	кон	сти	ту	тив	на	
на	ро	да	(Бо	шња	ка,	Ср	ба	и	Хр	ва	та)	на	чи	та	вој	те	ри	то	ри	ји	др
жа	ве	БиХ,	од	но	сно	у	ње	на	два	ен	ти	те	та.23	Ипак,	ка	да	са	гле
да	мо	овај	про	цес	го	то	во	три	на	ест	го	ди	на	ка	сни	је	ја	сно	је	да	
је	би	ла	реч	о	сим	бо	лич	ним	устав	ним	про	ме	на	ма,	а	ко	је	ни	су	
про	ме	ни	ле	ста	тус	не	до	ми	нант	них	на	ро	да	у	бх.	ен	ти	те	ти	ма.	
То	под	ра	зу	ме	ва	да	ни	је	уисти	ну	по	бољ	шан	ка	ко	ста	тус	Бо
шња	ка	и	Хр	ва	та	у	Ре	пу	бли	ци	Срп	ској,	та	ко	ни	по	ло	жај	Ср	ба	
у	Фе	де	ра	ци	ји	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не.

Не	ко	ли	ко	го	ди	на	ка	сни	је	Би	скуп	ска	кон	фе	рен	ци	ја	Ри
мо	ка	то	лич	ке	цр	кве	у	Бо	сни	и	Хер	це	го	ви	ни	је	у	ок	то	бру	2005.	
го	ди	не	пред	ло	жи	ла	но	во	устрој	ство	др	жа	ве	и	са	мим	тим	из
ме	њен	по	ло	жај	та	мо	шњих	Хр	ва	та.	Она	се	за	ло	жи	ла	за	фор
ми	ра	ње	че	ти	ри	фе	де	рал	не	је	ди	ни	це	(ре	ги	је)	у	ко	јој	ни	ти	је
дан	од	три	кон	сти	ту	тив	на	на	ро	да	не	ће	има	ти	из	ра	зи	ту	ве	ћи
ну	(пре	ко	40%).	Цен	три	на	ве	де	них	фе	де	рал	них	ре	ги	ја	би	ли	
би	у	Ба	ња	Лу	ци,	Ту	зли,	Мо	ста	ру	и	Са	ра	је	ву.24 

То	ком	 сеп	тем	бра	 2007.	 го	ди	не	 би	ла	 је	 усво	је	на	 и	 већ	
на	ве	де	на	„Кре	шев	ска	де	кла	ра	ци	ја“,	ко	ју	су	пот	пи	са	ле	го	то

19	 „Deklaracija	HNSa	BiH	sa	5.	zasjedanja“,	Hrvatski	narodni	sabor	BiH,	Mostar,	6.	
travnja	2013,	Internet,	http://hnsbih.org/deklaracijahnsabih/,	15/11/2014.

20 Ibidem.
21 Ibidem.
22	 Драган	 Ђукановић,	 „Босна	 и	 Херцеговина	—	 измене	 ентитетских	 устава”,	

Међународнаполитика,	год.	LIII,	бр.	1106,	април–јун,	стр.	16–18.
23 Ibidem.
24	 Видети:	 Драган	 Ђукановић,	 „Хрватско	 питање	 у	 (пост)дејтонској	 Босни	 и	

Херцеговини”,	Новасрпскаполитичкамисао—анализе,	op.	cit,	стр.	78.
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во	све	по	ли	тич	ке	пар	ти	је	Хр	ва	та	у	БиХ.	Она	 је	под	ра	зу	ме
ва	ла	 ус	по	ста	вља	ње	 „сре	ди	шњег	 ни	воа	 вла	сти“,25	 а	 ко	ји	 би	
по	ред	 ет	нич	ког	 би	ли	фор	ми	ра	ни	 и	 на	 осно	ву	 исто	риј	ских,	
са	о	бра	ћај	них,	 ге	о	граф	ских	 и	 дру	гих	 кри	те	ри	ју	ма.26	 Са	ра	је
во	би,	као	глав	ни	град	др	жа	ве	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не,	има	ло	
за	се	бан	ста	тус	уну	тар	ова	ко	сло	же	но	ор	га	ни	зо	ва	не	др	жа	ве.	
На	ве	де	ну	 де	кла	ра	ци	ју	 пот	пи	са	ле	 су	 Хр	ват	ска	 де	мо	крат	ска	
за	јед	ни	ца,	ХДЗ	1990,	На	род	на	стран	ка	„Ра	дом	за	бо	љи	так“,	
Хр	ват	ска	 кр	шћан	ско	де	мо	крат	ска	 уни	ја,	 Хр	ват	ска	 се	љач	ка	
стран	ка	БиХ	и	Хр	ват	ска	стран	ка	пра	ва	БиХ.	Ово	је	био	пр	ви	
пут	да	све	ре	ле	вант	не	по	ли	тич	ке	пар	ти	је	Хр	ва	та	у	Бо	сни	и	
Хер	це	го	ви	ни	на	сту	пе	јед	но	гла	сно	и	да	се,	без	об	зи	ра	на	ра
ни	је	раз	ли	ке	ко	је	су	ме	ђу	њи	ма	по	сто	ја	ле,	за	у	зму	за	via	fac	ti	
фе	де	ра	ли	за	ци	ју	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не.

Хр	ват	ска	се	љач	ка	стран	ка	БиХ	и	Но	ва	хр	ват	ска	ини	ци
ја	ти	ва	су	то	ком	2009.	го	ди	не,	а	на	кон	по	ме	ну	тог	вид	ног	по
ли	тич	ког	за	о	кре	та	две	го	ди	не	ра	ни	је,	пред	ста	ви	ле	свој	план	
за	ре	гу	ли	са	ње	ста	ту	са	Хр	ва	та	и	то	кроз	уво	ђе	ње	фе	де	рал	них	
је	ди	ни	ца	или	„ре	ги	ја	као	са	мо	у	пра	во–ад	ми	ни	стра	тив	них	је
ди	ни	ца“.27	По	но	во	је	као	и	у	„Кре	шев	ској	де	кла	ра	ци	ји“	на	по
ме	ну	то	да	ет	нич	ки	прин	цип	не	би	био	је	ди	ни	и	до	ми	нант	ни	
за	фор	ми	ра	ње	фе	де	рал	них	је	ди	ни	ца/ре	ги	ја,	али	је	по	но	вљен	
сли	чан	став	ко	ји	 је	че	ти	ри	го	ди	не	ра	ни	је	из	не	ла	Би	скуп	ска	
кон	фе	рен	ци	ја	 Ри	мо	ка	то	лич	ке	 цр	кве	 да	 ни	ти	 јед	на	 ет	нич	ка	
за	јед	ни	ца	у	овим	 је	ди	ни	ца	ма	не	би	тре	ба	ла	има	ти	ви	ше	од	
40%,	 а	 ни	ма	ње	 од	 20%	 „пред	став	ни	ка	 у	 те	ли	ма	 вла	сти“.28 
Исто	вре	ме	но	је	ука	за	но	и	да	Бо	сан	ска	по	са	ви	на	у	окви	ру	др
жа	ве	БиХ	тре	ба	да	има	ста	тус	јед	не	од	фе	де	рал	них	је	ди	ни
ца/ре	ги	ја.29	Ова	се	област	да	нас	на	ла	зи	ве	ћим	де	лом	у	са	ста
ву	Ре	пу	бли	ке	Срп	ске.	Сли	чан	по	ло	жај	би	по	овом	пред	ло	гу	
ХСС	БиХ	и	НХИ	има	ли	и	хр	ват	ски	де	ло	ви	Цен	трал	не	Бо	сне	
на	ста	ње	ни	Хр	ва	ти	ма.	

25	 „Deklaracija	o	načelima	Ustava	BiH	(‘Kreševska	deklaracija’)“,	op.	cit.
26	 Ibidem.
27	 „Prijedlozi	ustavnih	reformi	HSS–NHI“,	I,	stav	1,	Hrvatska	seljačka	stranka–Nova	

hrvatska	inicijativa,	Sarajevo,	24.	oktobar	2009,	Internet,	http://ustavnareforma.ba/
files/articles/20091024/235/bs.%20HSSNHI,%2024.10.2009..pdf,	15/11/2014.

28	 Ibidem,	I,	stav	2	i	4.
29	 Ibidem.	Анекс	исте	 декларације	—	„Deklaracija	HSS–NHI	o	Bosanskoj	 posa

vini“.	
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На	кон	оп	штих	из	бо	ри	ма	одр	жа	них	2006.	и	2010.	го	ди	не	
до	шло	је	до	еви	дент	ног	пре	гла	са	ва	ња	Хр	ва	та	ка	да	је	у	пи	та
њу	из	бор	чла	на	Пред	сед	ни	штва	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не.	На	и	ме,	
Жељ	ко	Ком	шић,	кан	ди	дат	про	бо	шњач	ке	Со	ци	јал	де	мо	крат
ске	 пар	ти	је	 Бо	сне	 и	Хер	це	го	ви	не	 је	 два	 пу	та,	 за	хва	љу	ју	ћи	
од	ре	ђе	ним	не	до	ста	ци	ма	из	бор	ног	си	сте	ма	зе	мље,	иза	бран	за	
хр	ват	ског	чла	на	Пред	сед	ни	штва	БиХ	и	то	за	хва	љу	ју	ћи	гла
со	ви	ма	до	би	је	ним	углав	ном	у	бо	шњач	ким	сре	ди	на	ма.	Та	ко
ђе,	на	кон	из	бо	ра	одр	жа	них	2010.	го	ди	не	Хр	ват	ска	де	мо	крат
ска	за	јед	ни	ца	и	Хр	ват	ска	де	мо	крат	ска	за	јед	ни	ца	1990.	би	ле	
су	ис	кљу	че	не	из	вла	сти	на	ни	воу	Фе	де	ра	ци	је	Бо	сне	и	Хер
це	го	ви	не	и	 то	 за	хва	љу	ју	ћи	уче	шћу	при	лич	но	мар	ги	нал	них	
пар	ти	ја	по	пут	Хр	ват	ске	стран	ке	пра	ва	БиХ	и	На	род	не	стран
ке	„Ра	дом	за	бо	љи	так“.30	И	у	ка	сни	јем	вре	мен	ском	раз	до	бљу	
до	ми	нант	ни	 по	ли	тич	ки	 чи	ни	о	ци	 бх.	 Хр	ва	та	 су	 за	го	ва	ра	ли	
кон	цепт	из	ме	не	устав	ног	устрој	ства	др	жа	ве,	а	Дра	ган	Чо	вић,	
ду	го	го	ди	шњи	ли	дер	Хр	ват	ске	де	мо	крат	ске	за	јед	ни	це	БиХ	и	
не	дав	но	иза	бра	ни	члан	Пред	сед	ни	штва	БиХ	је	твр	дио	да	је	
Фе	де	ра	ци	ја	БиХ	одав	но	„кли	нич	ки	мр	тва.“31

То	ком	 ју	ла	 2010.	 го	ди	не	 Хр	ват	ска	 де	мо	крат	ска	 за	јед
ни	ца	1990.	и	Хр	ват	ска	де	мо	крат	ска	за	јед	ни	ца	БиХ	нај	пре	су	
одво	је	но	 пред	ста	ви	ле	 сво	је	 ини	ци	ја	ти	ве	 за	 ре	ор	га	ни	за	ци	ју	
Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не.	У	пред	ло	гу	ХДЗ	1990.	од	1.	ју	ла	2010.	
го	ди	не	се	ис	ти	че	да	је	фе	де	ра	ли	зам	нај	по	вољ	ни	ји	устав	ни	ок
вир	за	Бо	сну	и	Хер	це	го	ви	ну	као	ет	нич	ки	из	ра	зи	то	сло	же	ну	
др	жа	ву.32	У	том	кон	тек	сту	је	би	ло	пред	ло	же	но	и	фор	ми	ра	ње	
„не	ма	ње	од	три“	федералнe	јединицe	уну	тар	Бо	сне	и	Хер	це
го	ви	не.33	У	при	бли	жно	слич	ном	то	ну	су	и	пред	ло	зи	Хр	ват	ске	
де	мо	крат	ске	за	јед	ни	це	БиХ	од	14.	ју	ла	2010.	го	ди	не.34	На	и	ме	

30	 Драган	 Ђукановић	 и	 Милован	 Јовановић,	 „Криза	 у	 Федерацији	 Босне	 и	
Херцеговине	—	 између	 грађанског	 бунта	 и	 ревизије	 политичког	 система“,	
Култура	полиса,	бр.	24,	Нови	Сад,	2014,	стр.	59–80.

31	 „Федерација	БиХ	клинички	мртва“,	РТВ	БН,	Бијељина,	11.	јул	2013,	Интернет:	
http://www.rtvbn.com/13655/federacijabihklinickimrtva,	15/11/2014.

32	 „Prijedlozi	 ustavnih	 reformi	 za	 Bosni	 i	 Hercegovinu“,	 HDZ	 1990,	 Mostar,	 1.	
jul	 2010,	 Internet,	 http://ustavnareforma.ba/files/articles/20100701/206/bs.%20
HDZ%201990,%2001.07.2010..pdf,	15/11/2014.

33	 Ibidem,	Federalnejedinice,	stav	2.	
34	 „Prijedlozi	 ustavnih	 reformi“,	 Hrvatska	 demokratska	 zajednica,	 Mostar,	 14.	 jul	

2010,	 Internet,	 http://ustavnareforma.ba/files/articles/20100714/233/bs.%20
HDZ%20BiH,%2014.07.2010..pdf,	14/11/2014.
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они	се	за	сни	ва	ју	на	ус	по	ста	вља	њу	„че	ти	ри	те	ри	то	ри	јал	не	је
ди	ни	це“,35	што	 умно	го	ме	 под	се	ћа	 на	 ра	ни	је	 из	не	те	 ста	во	ве	
хр	ват	ских	пар	ти	ја	у	„Кре	шев	ској	де	кла	ра	ци	ји“.	

Обе	до	ми	нан	те	хр	ват	ске	пар	ти	је	у	БиХ	—	ХДЗ	и	ХДЗ	
1990.	—	су,	ме	ђу	тим,	 12.	 де	цем	бра	исте	 го	ди	не	по	сти	гле	и	
за	јед	нич	ки	 спо	ра	зум	 о	 устав	ним	 про	ме	на	ма.36	 У	 ње	му	 су	
под	ву	че	на	на	че	ла	ко	ја	су	2007.	из	не	та	у	„Кре	шев	ској	де	кла
ра	ци	ји“,	као	и	ну	жност	„уте	ме	ље	ња	фе	де	рал	не	је	ди	ни	це	са	
хр	ват	ском	ве	ћи	ном“37	у	Бо	сни	и	Хер	це	го	ви	ни.	Бо	шњач	ки	по
ли	тич	ки	ли	де	ри	из	ри	чи	то	су	про	тив	фор	ми	ра	ња	но	вих	ет
нич	ки	за	сно	ва	них	фе	де	рал	них	је	ди	ни	ца	или	те	ри	то	ри	јал	них	
ауто	но	ми	ја	у	Бо	сни	и	Хер	це	го	ви	ни.38	Тре	ба,	ипак,	ис	та	ћи	да	
је	иде	ја	о	фор	ми	ра	њу	та	ко	зва	ног	тре	ћег	ен	ти	те	та	ве	о	ма	бли
ска	ру	ко	вод	ству	Ре	пу	бли	ке	Срп	ске,	а	по	себ	но	Ми	ло	ра	ду	До
ди	ку,	ње	ном	ак	ту	ел	ном	пред	сед	ни	ку.39	У	том	сми	слу	он	че	сто	
по	др	жа	ва	 зах	те	ве	ХДЗ	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не	и	ње	ног	пред
сед	ни	ка	Дра	га	на	Чо	ви	ћа,	а	у	ве	зи	са	ре	фор	мом	Фе	де	ра	ци	је	
БиХ	и	на	вље	ном	но	вом	фе	де	ра	ли	за	ци	јом	овог	ен	ти	те	та,	што	
би	тре	ба	ло	ре	зул	ти	ра	ти	и	фор	ми	ра	њем	тзв.	хр	ват	ског	ен	ти
те	та.40	Са	дру	ге	стра	не,	од	ре	ђе	ни	ра	ди	кал	ни	ји	кру	го	ви	у	до
ми	нант	ним	по	ли	тич	ким	пар	ти	ја	ма	Хр	ва	та	у	БиХ	(а	пре	све	га	
у	ХДЗ	 и	ХДЗ	 1990.)	 сма	тра	ју	 да	 но	ви,	 тј.	 бу	ду	ћи	 хр	ват	ски	
ен	ти	тет	тре	ба	да	се	про	сти	ре	и	на	од	ре	ђе	не	де	ло	ве	да	на	шње	
Ре	пу	бли	ке	Срп	ске,	од	но	сно	пре	све	га	у	обла	сти	Бо	сан	ске	по
са	ви	не.41

35	 Ibidem,	NačelaUstava,	stav	III.	
36	 „Sporazum“,	 HDZ,	 HDZ	 1990,	 Mostar,	 12.	 decembar	 2010,	 Internet,	 http://

www.hdzbih.org/upload/tbl_dokumenti/sporazum_covic_ljubic_164658.pdf,	
14/11/2014.

37	 Ibidem,	članak	1	—	„Načela	reforme	Ustava	BiH“,	stav	2.	
38	 „Hrvati	neće	dobiti	treći	entitet“,	LivnoOnline,	Livno,	31.	oktobar	2014,	Internet,	

http://www.livnoonline.com/bih/4289izetbegovichrvatinecedobititrecientitet,	
15/11/2014.;	„Presude	u	Haagu:	111	godina	zatvora	hrvatskoj	šestorci!“,	Večernji
list,	Zagreb,	29.	maj	2013,	Internet,	http://www.vecernji.hr/svijet/presudeuhaagu
111godinazatvorahrvatskojsestorci561180,	15/11/2014.

39	 „Додик	за	формирање	трећег	ентитета“,	РТВ	Војводине,	Нови	Сад,	8.	август	
2014,	 Интернет,	 http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/dodikzaformiranjetreceg
entitetaubih_509227.html,	12/11/2014.

40	 Ibidem.
41	 „Koplja	 se	 lome	 na	 Posavini	 i	 granicama	 hrvatskog	 entiteta“,	 Ljubuski.info,	

Ljubuški,	16.	novembar	2010,	Internet,	http://ljubuski.net/4963kopljaselomena
posaviniigranicamahrvatskogentiteta,	15/11/2014.
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Ре	зул	та	ти	 не	дав	но	 одр	жа	них	 из	бо	ра	 у	 Бо	сни	 и	 Хер
це	го	ви	ни	 (12.	 ок	то	бар	2014.	 го	ди	не)	по	ка	зу	ју	да	 су	по	бе	ди
ле	по	но	во	исте	по	ли	тич	ке	оп	ци	је,	 а	 без	на	ђе	 ве	за	но	 за	 ка	ко	
уну	тра	шње	 при	ли	ке	 у	 зе	мљи,	 та	ко	 и	 за	 евро	а	тлант	ске	 ин
те	гра	ци	је	се	на	ста	вља.42	То	су	у	бо	шњач	ком	би	рач	ком	те	лу	
Стран	ка	де	мо	крат	ске	ак	ци	је,	као	и	Са	вез	за	бо	љу	бу	дућ	ност	
БиХ	Фа	хру	ди	на	Ра	дон	чи	ћа.	ХДЗ	БиХ	је	пак	три	јум	фо	вао	у	
хр	ват	ским	 сре	ди	на	ма	Фе	де	ра	ци	је	 БиХ,	 док	 је	 не	што	ма	њи	
број	гла	со	ва	осво	ји	ла	Хр	ват	ска	де	мо	крат	ска	за	јед	ни	ца	1990.43 
У	Ре	пу	бли	ци	Срп	ској	из	бор	ни	ре	зул	та	ти	су	би	ли	до	ста	не
из	ве	сни	ји	 због	 го	то	во	ве	о	ма	при	бли	жних	ре	зул	та	та	Са	ве	за	
не	за	ви	сних	со	ци	јал	де	мо	кра	та	и	Срп	ске	де	мо	крат	ске	стран	ке	
и	ње	них	ко	а	ли	ци	о	них	парт	не	ра.

 Међународназаједницаи„трећи“ентитет
уБиХ:СтавовиСАДиЕУ

До	са	да	шњи,	ина	че	без	у	спе	шни,	по	ку	ша	ји	из	ме	не	„деј
тон	ског“	Уста	ва	 Бо	сне	 и	Хер	це	го	ви	не	 (1995),	 а	 од	 ко	јих	 су	
сва	ка	ко	 нај	зна	чај	ни	ји	 „април	ски	 па	кет“	 устав	них	 про	ме	на	
из	 2006.	 го	ди	не	 и	 тзв.	Дру	ги	 бут	мир	ски	 па	кет	 (2009)	 ни	су	
усво	је	ни	за	хва	љу	ју	ћи	из	ра	зи	то	раз	ли	чи	том	схва	та	њу	бу	ду	ће	
струк	ту	ре	ове	зе	мље,	а	ко	ја	се	ис	ка	зу	је	у	про	гра	ми	ма	и	де	ло
ва	њи	ма	 до	ми	нант	них	 углав	ном	мо	но	ет	нич	ких	 по	ли	тич	ких	
пар	ти	ја.44	Оба	на	ве	де	на	по	ку	ша	ја	из	ме	не	Уста	ва	БиХ,	а	ко	ја	
су	би	ла	по	др	жа	на	од	стра	не	Сје	ди	ње	них	Аме	рич	ких	Др	жа	ва	
и	Европ	ске	уни	је	ни	су	пред	ви	ђа	ла	из	ме	ну	по	сто	је	ће	дво	ен
ти	тет	ске	струк	ту	ре	др	жа	ве	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не.	На	про	тив,	
во	де	ћи	циљ	ових	по	ку	ша	ја	ре	фор	ми	је	био	да	се	ин	сти	ту	ци
о	нал	но	оја	ча	ју	ка	па	ци	те	ти	др	жав	них	ор	га	на	вла	сти,	би	ло	да	
се	по	је	ди	на	овла	шће	ња	са	ен	ти	тет	ског	ни	воа	пре	не	су	на	ни

42	 Видети	 Интернет	 презентацију	 Централне	 изборне	 комисије	 Босне	 и	
Херцеговине	—http://www.izbori.ba/Default.aspx?Lang=3.

43	 Хрватска	 демократска	 заједница	 БиХ	 је	 на	 општим	 изборима	 2014.	 године	
наступила	заједно	са	Хрватском	сељачком	странком	БиХ,	Хрватском	странком	
права	 др	 Анте	 Старчевић,	 Хрватском	 странком	 права	 Херцег–Босне	 и	
Хрватском	кршћанскодемократском	унијом.

44	 „Амандмани	 на	 Устав	 Босне	 и	 Херцеговине	 (‘априлски	 пакет’)“,	 Сарајево,	
24.	март	2006.	и	„Уставни	амандмани“,	Бутмир,	Сарајево,	3.	новембар	2009.	
Интегрално	објављено	у:	Брано	Миљуш,	Драган	Ђукановић,	Добросуседски	
односи	 у	 светлу	 српскобосанскохерцеговачког	 питања,	 Институт	 за	
међународну	политику	и	привреду,	Београд,	2011,	стр.	241–284.
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во	др	жа	ве	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не	или	да	се	по	де	ле	из	ме	ђу	два	
на	ве	де	на	ни	воа	вла	сти	(али	углав	ном	на	уштрб	ен	ти	те	та).45

Сје	ди	ње	не	Аме	рич	ке	Др	жа	ве	и	Европ	ска	уни	ја	су	го	во
то	пу	не	две	де	це	ни	је	до	след	но	би	ле	про	тив	би	ло	ка	квог	по
ме	на	иде	је	да	се	офор	ми	„тре	ћи“,	ет	нич	ко	хр	ват	ски	ен	ти	тет	у	
Бо	сни	и	Хер	це	го	ви	ни.	Шта	ви	ше,	чи	ни	ло	се	у	пе	ри	о	ду	на	кон	
2000.	го	ди	не	по	сте	пе	но	до	ћи	до	но	вих	иде	ја	ко	је	би	под	ра
зу	ме	ва	ле	чак	и	уки	да	ње	по	сто	је	ће	дво	ен	ти	тет	ске	струк	ту	ре	
Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не.46

Као	 и	 увек	 то	ком	 тра	ја	ња	 ју	го	сло	вен	ских	 су	ко	ба	 (од	
1991.	до	2001.	го	ди	не),	ме	ђу	на	род	на	за	јед	ни	ца	је,	пре	или	ка
сни	је,	при	зна	ва	ла	до	ми	на	ци	ју	та	ко	зва	ног	ет	нич	ког	на	че	ла.47 
За	то	се	и	у	на	ред	ном	пе	ри	о	ду	мо	же	оче	ки	ва	ти	да	ће	ме	ђу	на
род	на	за	јед	ни	ца,	од	но	сно	САД	и	ЕУ,	по	сте	пе	но	при	хва	ти	ти	
чи	ње	ни	цу	да	на	кон	1994.	го	ди	не	по	сто	ји	„ре	ал	ност“	да	Фе	де
ра	ци	ја	БиХ,	као	је	дан	од	ен	ти	те	та	ове	сло	же	не	др	жа	ве,	ни	је	
ни	ми	ни	мал	но	функ	ци	о	нал	на.	Сто	га	ће	се	за	пра	во	кре	ну	ти	
пу	тем	до	дат	не	фе	де	ра	ли	за	ци	је	зе	мље,	чи	ји	је	го	то	во	не	из	о
ста	ван	еле	мент	упра	во	фор	ми	ра	ње	но	ве	хр	ват	ске	те	ри	то	ри
јал	не	је	ди	ни	це.

Фе	де	ра	ци	ја	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не,	као	аран	жман	за	кљу
чен	из	ме	ђу	нај	број	ни	јег	и	нај	ма	ло	број	ни	јег	кон	сти	ту	тив	ног	
на	ро	да	 у	 БиХ	 (Бо	шња	ка	 и	Хр	ва	та),	 по	ка	зао	 се	 као	 не	де	ло
тво	ран	 и	 као	 из	вор	 стал	них	 на	ци	о	нал	них	фру	стра	ци	ја	 пре	
све	га	код	бх.	Хр	ва	та.	У	том	сми	слу	и	зва	нич	ни	За	греб,	чи	ја	
је	уло	га	на	За	пад	ном	Бал	ка	ну	сва	ка	ко	оја	ча	ла	на	кон	ула	ска	
Хр	ват	ске	у	Европ	ску	уни	ју	по	ло	ви	ном	2013.	го	ди	не	за	го	ва	ра	
пре	о	бли	ко	ва	ње	устав	не	струк	ту	ре	БиХ	а	у	ци	љу	оства	ри	ва
ња	истин	ске	јед	на	ко	прав	но	сти	Хр	ва	та	са	та	мо	шњим	Бо	шња
ци	ма	и	Ср	би	ма.48 

45	 „Уставни	амандмани“,	op.	cit.,	члан	III,	1.	Надлежности	институција	Босне	и	
Херцеговине,	2.	Надлежности	ентитета	и	2	бис	—	Подијељене	надлежности.

46	 Видети	 више	 у:	 Драган	 Ђукановић,	 „Измене	 уставног	 устројства	 Босне	 и	
Херцеговине	—	иницијативе	и	могућности“	,Међународнипроблеми,	година	
LVI	,	број	2–3,	Београд,	2004,	стр.	313–324.

47	 Наведено	 је	 било	 евидентно	 током	 решавања	 кризе	 у	 Словенији	 (1991),	
Хрватској	(1991–1995),	Босни	и	Херцеговини	(1992–1995),	на	Косову	(1998–
1999),	али	и	у	Македонији	(2001).

48	 „Josipović:	 Hrvati	 u	 BiH	 se	 ne	 osjećaju	 ravnopravnim“,	 14.	 novembar	 2014.	
Internet,	 http://www.cdm.me/svijet/region/josipovichrvatiseneosjecaju
ravnopravnimubih,	15/11/2014.
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Се	дам	ме	се	ци	по	сле	ула	ска	Хр	ват	ске	у	Европ	ску	уни
ју	Европ	ски	 пар	ла	мент	 је	 6.	фе	бру	а	ра	 2014.	 го	ди	не	 усво	јио	
по	себ	ну	ре	зо	лу	ци	ју	о	Бо	сни	и	Хер	це	го	ви	ни.49	На	и	ме,	у	овом	
до	ку	мен	ту	је	на	гла	ше	но	да	је	за	Бо	сну	и	Хер	це	го	ви	ну	фе	де
ра	ли	зам	нај	бо	љи	еле	мент	ње	не	одр	жи	во	сти.	Ова	ре	зо	лу	ци	ја,	
бит	но	је	ис	та	ћи,	од	ба	цу	је	ка	ко	ко	нач	ну	ди	со	лу	ци	ју	БиХ,	та	ко	
и	ње	ну	 до	дат	ну	 цен	тра	ли	за	ци	ју,	 тј.	 уни	та	ри	за	ци	ју.	 За	то	 се	
на	гла	ша	ва	да	је	„бит	но	сле	ди	ти	на	че	ла	фе	де	ра	ли	зма	и	ле	ги
тим	ног	пред	ста	вља	ња	ка	ко	би	се	оси	гу	рао	пут	Бoсне	и	Хер
це	го	ви	не	у	Европ	ску	уни	ју.“50

Упра	во	 за	хва	љу	ју	ћи	 на	ве	де	ној	 ре	че	ни	ци	 Ре	зо	лу	ци	је	
Европ	ског	пар	ла	мен	та	о	Бо	сни	и	Хер	це	го	ви	ни	чи	ни	ло	се	да	
је	до	шло	до	про	ме	не	до	са	да	шњег	кур	са	Европ	ске	уни	је	пре
ма	овој	зе	мљи	и	на	пу	шта	ња	из	ри	чи	тог	ста	ва	да	је	нео	п	ход	но	
до	дат	но	 осна	жи	ти	 цен	трал	не	 струк	ту	ре	 вла	сти	 у	Са	ра	је	ву.	
Ка	да	се	узме	у	об	зир	из	ра	зи	то	сло	же	на	бо	сан	ско	хер	це	го	вач
ка	ре	ал	ност	ја	сно	је	да	је	реч	о	ет	но	фе	де	ра	ли	зму.	

То	ком	 2013.	 го	ди	не	 би	ла	 је	 фор	ми	ра	на	 по	себ	на	 Екс
перт	ска	 гру	па	 ко	ја	 је	 пред	ло	жи	ла	 про	ме	не	Уста	ва	Фе	де	ра
ци	је	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не,	а	на	ини	ци	ја	ти	ву	Ам	ба	са	де	САД	
у	 Са	ра	је	ву	 и	 та	да	шњег	 ам	ба	са	до	ра	 Па	три	ка	Му	на	 (Pa	trick	
Moon).	Та	ко	је	31.	ма	ја	2013.	го	ди	не	у	Са	ра	је	ву	био	пред	ста
вљен	до	ку	мент	„Пре	по	ру	ке	за	про	мје	ну	Уста	ва	Фе	де	ра	ци	је	
БиХ“.51	Ова	је	ини	ци	ја	ти	ва,	ме	ђу	тим,	би	ла	са	мо	сим	бо	лич	ног	
ка	рак	те	ра	јер	се	по	ка	за	ло	да	ни	је	ну	ди	ла	су	штин	ске	из	ме	не	
у	Фе	де	ра	ци	ји	БиХ,	укљу	чу	ју	ћи	и	број,	те	струк	ту	ру	ре	ди	зај
ни	ра	них	 „ка	нот	на/жу	па	ни	ја/ре	ги	ја.“52	 Исто	вре	ме	но,	 ини	ци
ја	ти	ва	 је	на	и	шла	и	на	про	ти	вље	ње	„оба“	ХДЗа,	а	Стран	ка	
де	мо	крат	ске	ак	ци	је	БиХ	ни	ка	да	се	ни	је	ни	је	из	ја	сни	ла	о	овом	
пред	ло	гу.	На	кон	пре	зен	та	ци	је	устав	не	ини	ци	ја	ти	ве	у	Пред
став	нич	ком	до	му	Пар	ла	мен	та	Фе	де	ра	ци	је	БиХ	24.	ју	на	2013.	
го	ди	не,	она	је	би	ла	упу	ће	на	Устав	ној	ко	ми	си	ји,	ко	ја,	у	ме	ђу

49	 „Rezolucija	Europskog	parlamenta	od	6.	veljače	2014.	o	izvješću	o	napretku	Bosne	
i	Hercegovine	 za	 2013.“,	Br.	 2013/2884(RSP),	 Evropski	 parlament,	 Strazbur,	 6.	
februar	2014,	Internet,	http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//
EP//TEXT+TA+P7TA20140102+0+DOC+XML+V0//HR,	12/11/2015.

50	 Ibidem,	Opća	razmatranja,	stav	2.
51	 „Nacrt	preporuka	za	izmjene	Ustava	Federacije	Bosne	i	Hercegovine“,	Sarajevo,	

15.	maj	 2014,	 Internet,	 http://www.dw.de/popups/pdf/26372826/nacrtpreporuka
zaizmjeneustavafbih.pdf,	11/11/2014.

52	 Ibidem,	I	UspostavljanjeFederacije,	5.	
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вре	ме	ну	ни	је	има	ла	зна	чај	ни	је	ре	зул	та	те	у	ње	ном	спро	во	ђе
њу.

Ве	о	ма	 ути	цај	на	 бри	сел	ска	Ме	ђу	на	род	на	 кри	зна	 гру	па	
(In	ter	na	ti	o	nal	Cri	sis	Gro	up	—	ICG),	ина	че	пре	ма	по	је	ди	ним	из
во	ри	ма	из	ра	зи	то	бли	ска	нај	у	ти	цај	ни	јим	кру	го	ви	ма	аме	рич	ке	
ад	ми	ни	стра	ци	је,	 је	у	свом	из	ве	шта	ју	под	на	сло	вом	„Бу	дућ
ност	Бо	сне“,53	а	ко	ји	је	био	пред	ста	вљен	10.	ју	ла	2014.	го	ди	не,	
на	од	ре	ђе	ни	је	на	чин	по	др	жа	ла	иде	ју	за	фор	ми	ра	њем	но	вог,	
од	но	сно	хр	ват	ског	ен	ти	те	та.54	На	и	ме,	у	на	ве	де	ном	из	ве	шта
ју	се	на	по	ми	ње	да	Бо	сна	и	Хер	це	го	ви	на	мо	же	би	ти	мо	дер	на	
фе	де	рал	на	др	жа	ва,	а	по	угле	ду	на	број	не	при	ме	ре	европ	ских	
сло	же	них	др	жа	ва.55	Оста	ци	не	ка	да	шње	Хер	цег–Бо	сне,	ис	так
ну	то	је	у	из	ве	шта	ју,	и	да	ље	по	сто	је	(нпр.	„Елек	тро	при	вре	да	
ХЗ	ХБ“,	Хр	ват	ске	по	ште,	HT	Ero	net,	итд.),	а	„но	ви	ен	ти	тет“	
би	мо	гао	 об	у	хва	та	ти	 за	пад	не	 де	ло	ве	Хер	це	гов	не,	 Бо	сан	ску	
по	са	ви	ну	и	ма	ње	хр	ват	ске	ен	кла	ве	у	цен	трал	ној	Бо	сни.56

Да	кле,	у	на	ред	ном	раз	до	бљу	мо	же	се	оче	ки	ва	ти	и	бла	ги	
за	о	крет	Сје	ди	ње	них	Аме	рич	ких	Др	жа	ва	 пре	ма	 та	ко	зва	ном	
хр	ват	ском	 пи	та	њу	 у	 Фе	де	ра	ци	ји	 БиХ.	 Аме	рич	ка	 ад	ми	ни
стра	ци	ја	 се	 су	о	чи	ла	 са	 су	штин	ском	бло	ка	дом	устав	них	ре
фор	ми	у	Фе	де	ра	ци	ји	БиХ,	чак	и	на	кон	што	је	то	ком	2013.	го
ди	не	пре	у	зе	ла,	пре	ко	сво	је	ам	ба	са	де	у	Са	ра	је	ву,	не	по	сред	ну	
ини	ци	ја	ти	ву	да	се	кон	сти	ту	тив	ни	акт	овог	ен	ти	те	та	из	ме	ни.	

Аме	рич	ка	кон	гре	смен	ка	Џе	нис	Хан	(Ja	ni	ce	Hanh)	је	31.	
ју	ла	2014.	го	ди	не	пред	ло	жи	ла	„Ре	зо	лу	ци	ју	број	705.“	у	ко	јој	је	
ука	за	ла	на	ста	ње	у	БиХ,	са	по	себ	ним	ак	цен	том	на	стал	но,	ка

53	 “Bosnia’s	Future”,	Report	No.	232,	International	Crisis	Group,	Bruselles,	14	July	
2014,	 Internet,	 http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/balkans/bosnia
herzegovina/232bosniasfuture.pdf,	15/11/2014.

54	 Ibidem,	У	овом	се	извештају	тврди	да	би	решење,	како	се	наводи,	„Гордијевог	
чвора“	уставних	реформи	у	Босни	и	Херцеговини	управо	могло	бити	везано	
за	формирање	два	ентитета	на	територији	данашње	Федерације	БиХ.	Цитат	
—	„Нема	ничега	погрешног	у	вези	са	хрватским	ентитетом.	Овај	ентитет	би	
могао	 да	 реши	 бројне	 проблеме:	 не	 би	 било	 више	 потребе	 за	 кантонима	 и	
односи	између	државе	и	њених	ентитета,	као	и	између	ентитета	и	општина,	
могли	би	бити	конзистентни	у	читавој	Босни.”

55	 Ibidem,	p.	37.
56	 Ibidem,	 p.	 37.	 Видети	 и	 анализу	 мостарског	 Института	 за	 друштвено

политичка	истраживања	у	којој	 се	указује	на	промену	односа	Међународне	
кризне	групе	према	Босни	и	Херцеговини	у	бројним	извештајима	који	су	били	
објављени	од	2000.	године	до	данас.	У:	„Tri	 federalne	 jedinice	za	 tri	političke	
zajednice	—	izlazna	strategija	Međunarodne	krizne	grupe	(ICG)	iz	BiH“,	Mostar,	
28.	srpanj	2014,	Internet,	http://www.idpi.ba/icg/,	15/11/2014.
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ко	се	на	во	ди,	„сма	њи	ва	ње“	пра	ва	та	мо	шњих	Хр	ва	та.57	Та	ко	ђе,	
у	ре	зо	лу	ци	ји	се	ис	ти	че	да	иако	се	еви	дент	но	сма	њу	је	број	бх.	
Хр	ва	та	то	не	сме	да	ути	че	на	па	ра	лел	но	ума	ње	ње	њи	хо	вих	
пра	ва.	Ме	ђу	тим,	у	ре	зо	лу	ци	ји	ни	је	по	зва	но	на	уки	да	ње	или	
пре	ком	по	зи	ци	ју	Фе	де	ра	ци	је	БиХ,	већ	на	ну	жност	по	сти	за	ња	
ње	не	пу	не	функ	ци	о	нал	но	сти.58	У	том	сми	слу	пред	ло	же	но	је	
и	да	пред	сед	ник	САД	име	ну	је	по	себ	ног	ди	рект	ног	иза	сла	ни
ка	за	Бо	сну	и	Хер	це	го	ви	ну,	ко	ји	би	на	те	ре	ну	де	ло	вао	за	јед
но	са	Кан	це	ла	ри	јом	Ви	со	ког	пред	став	ни	ка,	и	пред	ста	ви	ци	ма	
Европ	ске	уни	је	и	Се	вер	но	а	тлант	ског	са	ве	за.59	У	том	сми	слу	
по	себ	ни	иза	сла	ник	пред	сед	ни	ка	САД	би	са	ра	ђи	вао	и	са	по
ли	тич	ким	ли	де	ри	ма	уну	тар	др	жа	ве	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не,	као	
и	ру	ко	вод	стви	ма	су	сед	них	др	жа	ва	—	Хр	ват	ске	и	Ср	би	је.60

За	кљу	чак
	 Фе	де	ра	ци	ја	 Бо	сне	 и	 Хер	це	го	ви	не,	 као	 пр	ви	 ус	пе	ли	

ми	ров	ни	про	јект	у	Бо	сни	и	Хер	це	го	ви	ни	то	ком	ору	жа	них	су
ко	ба	во	де	них	од	1992.	до	1995.	го	ди	не,	а	на	стао	на	ин	си	сти
ра	ње	Сје	ди	ње	них	Аме	рич	ких	Др	жа	ва	1994.	го	ди	не	ус	пео	је	
да	за	у	ста	ви	ору	жа	не	су	ко	бе	из	ме	ђу	Бо	шња	ка	и	Хр	ва	та.	Ипак,	
и	по	ред	чи	ње	ни	це	да	по	сто	ји	пу	не	две	де	це	ни	је	Фе	де	ра	ци	ја	
БиХ	ни	је	аде	кват	но	ре	ши	ла	пи	та	ње	од	но	са	два	та	мо	шња	до
ми	нант	на	на	ро	да.	Кон	сти	ту	и	са	ње	Фе	де	ра	ци	је	БиХ	ни	је	ус
пе	ло	да	ума	њи	све	уоч	љи	ви	ју	ет	нич	ку	дис	тан	цу	из	ме	ђу	два	
го	то	во	у	пот	пу	но	сти	по	дво	је	на	де	ла	дру	штва	(бо	шњач	ког	и	
хр	ват	ског),	што	се	мо	же	при	ме	ти	ти	го	то	во	у	свим	сфе	ра	ма	
жи	во	та.

	 Исто	вре	ме	но,	по	сто	је	ћа	дво	ен	ти	тет	ска	струк	ту	ра	Бо
сне	и	Хер	це	го	ви	не	не	ко	ре	спон	ди	ра	са	по	сто	ја	њем	кон	цеп	та	
три	кон	сти	ту	тив	на	на	ро	да	у	овој	зе	мљи	—	Бо	шња	ка,	Хр	ва	та	

57	 “Resolution	No.	705“,	House	of	Representatives,	 the	US	Congress,	Washington,	
July	 31,	 2014,	 Internet,	 https://www.govtrack.us/congress/bills/113/hres705/text,	
15/11/2014.

58	 Ibidem,	point	10.
59	 Ibidem,	point	12.
60	 Ibidem,	point	 12.	Видети	и:	Marija	Arnautović,	 „Novi	 američki	 izaslanik	 (ni)je	

rješenje“,	RadioSlobodnaEvropa—Balkanski servis,	 Prag,	 12.	 avgust/kolovoz	
2014,	 Internet,	 http://www.slobodnaevropa.org/content/noviamerickiizaslanik
nijerjesenje/26527315.html,	12/11/2014.
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и	Ср	ба.	Тре	ба	ујед	но	и	на	по	ме	ну	ти	не	ко	ли	ко	ве	о	ма	бит	них	
за	кљу	ча	ка:

1.	по	сто	ји	не	дво	сми	слен	кон	сен	зус	свих	нај	зна	чај	ни	јих	
и	ак	тив	них	по	ли	тич	ких	пар	ти	ја	Хр	ва	та	у	Бо	сни	и	Хер	це	го
ви	ни	 о	 нео	п	ход	но	сти	фор	ми	ра	ња	 по	себ	не	 ет	нич	ке	 те	ри	то
ри	јал	не	ауто	но	ми	је.	Он	се	ни	ка	ко	не	мо	же	пре	не	брег	ну	ти	и	
за	о	би	ћи	као	ре	ле	вант	на	чи	ње	ни	ца	ве	за	на	за	ре	ди	зај	ни	ра	ње	
по	сто	је	ћег	уре	ђе	ња	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не;

2.	пот	пу	ни	не	ста	нак	струк	ту	ра	тзв.	Хр	ват	ске	Ре	пу	бли
ке	Хер	цег–Бо	сне	на	кон	фор	ми	ра	ња	Фе	де	ра	ци	је	Бо	сне	и	Хер
це	го	ви	не	1994.	го	ди	не	ни	ка	да	ни	је	за	вр	шен.61	И	да	нас,	а	ка	ко	
у	по	след	њем	из	ве	шта	ју	о	БиХ	на	по	ми	ње	и	Ме	ђу	на	род	на	кри
зна	 гру	па,	 де	лу	ју	 одво	је	ни	по	штан	ски	и	 елек	тро	при	вред	ни	
си	сте	ми,	ако	и	опе	ра	те	ри	мо	бил	не	те	ле	фо	ни	је	на	те	ри	то	ри
ји	Фе	де	ра	ци	је	БиХ.	Слич	но	је	и	са	дво	ет	нич	ким	обра	зов	ним	
си	сте	мом	 у	 Фе	де	ра	ци	ји	 БиХ.	 Хр	ват	ски	 по	ли	тич	ки	 ли	де	ри	
већ	ду	жи	низ	го	ди	на	ука	зу	ју	на	не	рав	но	прав	ни	ста	тус	у	сфе
ри	ин	фор	ми	ра	ња	јер	не	по	сто	ји	хр	ват	ски	ра	диоте	ле	ви	зиј	ски	
јав	ни	еми	тер	у	БиХ.	Иако	је	још	по	чет	ком	2013.	го	ди	не	у	Са
ве	ту	ми	ни	ста	ра	БиХ	био	пред	ло	жен	по	се	бан	 за	кон	ко	ји	би	
ре	гу	ли	сао	ову	ма	те	ри	ју	ни	шта	по	том	пи	та	њу	ни	је	учи	ње	но;

3.	је	ди	ни	зна	чај	ни	ји	от	пор	фор	ми	ра	њу	тре	ћег	ен	ти	те	та	
мо	же	се	оче	ки	ва	ти	од	бо	шњач	ких	по	ли	тич	ких	пар	ти	ја	(пре	
све	га	Стран	ке	де	мо	крат	ске	ак	ци	је),	ко	је	су	из	ра	зи	то	про	тив	
фор	ми	ра	ња	хр	ват	ске	те	ри	то	ри	јал	не	је	ди	ни	це,	сма	тра	ју	ћи	да	
би	она	пред	ста	вља	ла	кон	ти	ну	и	тет,	са	ка	ко	че	сто	на	во	де,	„зло
чи	нач	ком“	Хер	цег–Бо	сном	и	de	 fac	to	увод	у	крај	бо	сан	ско
хер	це	го	вач	ке	др	жав	но	сти.	Та	ко	ђе,	не	по	сто	је	истин	ске	же	ље	
бо	шњач	ке	ели	те	да	се	са	пред	став	ни	ци	ма	бх.	Хр	ва	та	от	поч	ну	
до	го	во	ри	о	бу	дућ	но	сти	Фе	де	ра	ци	је	БиХ.	Ви	ше	го	ди	шња	кри
за	Фе	де	ра	ци	је	БиХ,	а	по	себ	но	на	кон	2010.	го	ди	не,	и	по	ку	ша	ји	
да	се	она	пре	ва	зи	ђе	кроз	устав	не	ре	фор	ме	то	ком	2013.	го	ди	не	
ни	су	да	ли	ни	ка	кве	ре	зул	та	те.	Због	то	га	овај	аран	жман	тре	ба	
да	бу	де	пре	и	спи	тан	и	ка	ко	би	се	из	на	шле	мо	гућ	но	сти	до	го	во

61	 Видети	 извештај	 о	 укидању	 Херцег–Босне	 објављен	 две	 и	 по	 године	 по	
формирању	Федерације	БиХ	—	Sejad	Luckin,	 „Nestanak	Herceg–Bosne:	Fed
eracija	 progutala	 banovinu“,	AIMPress,	 Sarajevo,	 25.	 decembar	 1996,	 Internet,	
http://www.aimpress.ch/dyn/pubs/archive/data/199612/61226003pubssar.htm,	
15/11/2014.
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ра	два	нај	број	ни	ја	на	ро	да	(Бо	шња	ка	и	Хр	ва	та),	а	у	ци	љу	ства
ра	ња	функ	ци	о	нал	них	окви	ра	ме	ђу	ет	нич	ке	ко	ег	зи	стен	ци	је;

4.	 евен	ту	ал	но	 фор	ми	ра	ње	 хр	ват	ске	 је	ди	ни	це	 у	 Бо	сни	
и	Хер	це	го	ви	ни	мо	ра	 би	ти	 у	 скла	ду	 са	ме	ђу	на	род	ном	 ре	гу
ла	тив	ном	људ	ских	пра	ва,	а	по	себ	но	у	скла	ду	са	Европ	ском	
кон	вен	ци	јом	о	људ	ским	пра	ви	ма,	али	и	де	лом	Уста	ва	БиХ,	
ко	ји	са	др	жи	ка	та	лог	људ	ских	пра	ва.	Та	ко	ђе,	ње	но	евен	ту	ал
но	осни	ва	ње	тре	ба	ло	би	да	спре	чи	даљ	ње	сма	ње	ње	бро	ја	Хр
ва	та	у	Бо	сни	и	Хер	це	го	ви	ни	и	да	до	дат	но	оја	ча	на	че	ло	њи	хо
ве	кон	сти	ту	тив	но	сти;

5.	Сје	ди	ње	не	Аме	рич	ке	Др	жа	ве	и	Европ	ска	уни	ја,	као	
(пре)до	ми	нант	ни	чи	ни	о	ци	на	За	пад	ном	Бал	ка	ну,	али	и	у	Бо
сни	и	Хер	це	го	ви	ни,	у	до	са	да	шњој	су	прак	си	увек	при	зна	ва	ле	
до	ми	на	ци	ју	(мо	но)ет	нич	ког	прин	ци	па.	Са	свим	је	мо	гу	ће	оче
ки	ва	ти	да	ће	то	би	ти	и	слу	чај	у	бу	ду	ћем	де	фи	ни	са	њу	од	но	са	
из	ме	ђу	Хр	ва	та	и	Бо	шња	ка	у	Фе	де	ра	ци	ји	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви
не,	ко	ја	по	ред,	 та	ко	ђе	не	у	спе	шно	дво	ет	нич	ки	струк	ту	ри	ра
не	Ма	ке	до	ни	је,62	пред	ста	вља	из	у	зе	так	на	За	пад	ном	Бал	ка	ну.	
На	и	ме,	у	ре	ги	о	ну	до	ми	ни	ра	ју	мо	но	ет	нич	ки	за	сно	ва	не	по	ли
тич	ке	за	јед	ни	це.	

Мо	же	се	убу	ду	ће	оче	ки	ва	ти	да	ће	се,	на	од	ре	ђе	ни	на	чин,	
на	ста	ви	ти	не	ја	сан	курс	Европ	ске	уни	је	пре	ма	бо	сан	ско	хер	це
го	вач	ким	ли	де	ри	ма	и	стал	но	по	на	вља	ње	обе	ћа	ња	о	убр	за	ном	
европ	ском	пу	ту,	ко	ја	код	та	мо	шњих	ет	но	по	ли	тич	ких	ели	та	и	
не	на	и	ла	зе	на	зна	чај	ни	је	ре	ак	ци	је.	У	том	сми	слу	са	свим	је	ве
ро	ва	тан	и	крах	ак	ту	ел	не	бри	тан	ско–не	мач	ке	ини	ци	ја	ти	ве	о	
Бо	сни	и	Хер	це	го	ви	ни	и	не	у	спех	од	бло	ки	ра	ња	и	убр	за	ња	про
це	са	ње	них	европ	ских	ин	те	гра	ци	ја.63	Ипак,	ја	сна	на	по	ме	на	да	
Европ	ска	уни	ја	по	др	жа	ва	фе	де	ра	ли	зам	у	Бо	сни	и	Хер	це	го
ви	ни,	што	 је	 и	 по	ме	ну	то	 у	 фе	бру	ар	ској	 ре	зо	лу	ци	ји	 Европ
ског	пар	ла	мен	та64	о	овој	др	жа	ви,	ипак,	мо	же	ути	ца	ти	на	то	

62	 Република	 Македонија	 је	 захваљујући	 „Охридском	 споразуму“	 (13.	 август	
2001),	 који	 је	 потписан	 на	 инсистирање	 САД	 и	 ЕУ,	 фактички	 двоетничка	
(македонско–албанска)	 држава.	 Видети:	 „Framework	Agreement“,	 Ohrid,	 13	
August	 2001,	 Internet,	 http://www.ucd.ie/ibis/filestore/Ohrid%20Framework%20
Agreement.pdf,	15/11/2014.

63	 „Ексклузивно:	Британско–немачка	иницијатива	у	Аспену“,	Политика,	Београд,	
6.	 новембар	 2014,	 Интернет,	 http://www.politika.rs/rubrike/ostalikomentari/
EKSKLUZIVNOBritanskonemackainicijativauAspenu.lt.html,	15/02/2015.

64	 „Rezolucija	Europskog	parlamenta	od	6.	veljače	2014.	o	izvješću	o	napretku	Bosne	
i	Hercegovine	za	2013.“,	br.	2013/2884(RSP),	op.	cit.
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да	се	за	јед	но	са	Сје	ди	ње	ним	Аме	рич	ким	Др	жа	ва	ма	от	поч	не	
са	про	це	сом	те	мељ	них	ре	фор	ми	по	сто	је	ће	дво	ен	ти	тет	ске	и	
пре	ла	зак	на	тро	ен	ти	тет	ску	струк	ту	ру.	Ово	би	у	осно	ви	под
ра	зу	ме	ва	ло	и	фор	ми	ра	ње	хр	ват	ске	те	ри	то	ри	јал	не	фе	де	рал	не	
је	ди	ни	це	уну	тар	по	сто	је	ће	Фе	де	ра	ци	је	БиХ.

6.	увек	ка	да	се	ана	ли	зи	ра	ста	ње	у	Бо	сни	и	Хер	це	го	ви
ни	тре	ба	се	освр	ну	ти	и	на	од	нос	ње	них	су	се	да,	а	пре	све	га	
Хр	ват	ске	и	Ср	би	је	пре	ма	та	мо	шњим	при	ли	ка	ма	и	ак	те	ри	ма.	
Хр	ват	ска	је	ула	ском	у	Европ	ску	уни	ју	про	те	кле	го	ди	не	ус	пе
ла	да	оја	ча	вла	сти	ту	спољ	но	по	ли	тич	ку	уло	гу	и	на	тај	на	чин	
мо	же	ути	ца	ти	да	се	по	ло	жај	бх.	Хр	ва	та	из	ме	ни	кроз	стал	не	
и	но	ве	при	ти	ске	Уни	је	пре	ма	Бо	сни	и	Хер	це	го	ви	ни.	Та	ко	ђе,	
тре	ба	има	ти	на	уму	и	да	она	то	ко	ри	сти	ка	ко	пре	ма	БиХ,	та	ко	
и	пре	ма	су	сед	ној	Ср	би	ји.	

Хр	ват	ска	ће	за	си	гур	но	ин	си	сти	ра	ти	на	(ет	но)фе	де	ра	ли
за	ци	ји	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не,	где	мо	же	про	на	ћи	и	са	ве	зни	ке	
ме	ђу	евро	пар	ла	мен	тар	ци	ма	из	сва	ка	ко	нај	у	ти	цај	ни	је	др	жа	ве	
Уни	је	—	Са	ве	зне	Ре	пу	бли	ке	Не	мач	ке.	

Та	ко	ђе,	тре	ба	ис	та	ћи	да	се	су	сед	на	Ср	би	ја	се	не	би	про
ти	ви	ла	евен	ту	ал	ном	фор	ми	ра	њу	хр	ват	ске	те	ри	то	ри	јал	не	је
ди	ни	це	у	БиХ,	уко	ли	ко	би	она	би	ла	„плод“	до	го	во	ра	та	мо
шњих	ет	но	на	ци	о	нал	них	ли	де	ра,	те	уко	ли	ко	би	са	тим	би	ла	
са	гла	сна	и	Европ	ска	уни	ја.	Овај	став	Ср	би	је	у		кон	ти	ну	и	те	ту	
из	но	се	пред	став	ни	ци	вла	сти	у	Бе	о	гра	ду	од	2000.	го	ди	не.65 
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DraganĐukanović

GRADUALGENESISOFTHETHIRD(CROA
TIAN)ENTITYINBOSNIA–HERZEGOVINA:
ATTITUDESOFLOCALPOLITICALACTORS,

THEUSANDEU

Re	su	me

ThegenesisofsocalledCroatianissueaftertheformation
of theFederationofBosniaandHerzegovina inWashington in
March1994andtheDaytonPeaceAgreementinlate1995isvery
importantproblemof thecontemporary interethnicrelations in
BosniaandHerzegovina.Intheperiodafter1995,andsuspension
ofthesocalledCroatianRepublicofHerzeg–Bosniaandallat
temptsandeffortsforformationCroatianethnicterritorialauto
nomyispredominantlyblockedbytheUnitedStatesofAmerica
andtheEuropeanUnion.Thereis,also,anobviousdecreaseof
CroatsinBosniaandHerzegovinaaccordinglastcensus(2013)
andnear200000lessthen1991,i.e.beforethecivilwarinthis
formerYugoslavrepublic.

BosnianCroatsarenotsatisfiedwiththeirownstatusboth
attheleveloftheentityoftheFederationofBiH,andthelevelof
stateofBosniaandHerzegovina.That’sthereasonwhyalmostall
ofCroatianpoliticalpartiesanditselitesinBosniaandHerze
govinahavecompleteconsensusabouttheformationofthenew
territorialentityafter2007,andtheadoptionof“KreševoDec
laration”.IntheforthcomingperiodtheU.S.A.andtheEuropean
Unionwillgraduallychangeitsopinionsaboutthepossibilityfor
theformationofthenew(third)entityinBosniaandHerzegovina.
Ontheotherhand,therearenoreasonstoexpectthattheexisting
twoentityconstitutionalstructureofBosniaandHerzegovinain
thefuturewillsurvive.So,that’smeansthattheimplementation
oftheprincipleof(ethno)federalismatthelevelofthestateofBo
sniaandHerzegovinaandtheformationofthesocalledthird(or
Croatian)entityisrealisticscenarioforthiscountry.
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