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САВРЕМЕНИХРВАТСКО-СРПСКИОДНОСИ:
ТУЖБАИПРОТИВТУЖБАЗАГЕНОЦИД

Сажетак
У чланку су анализирани савремени хрватско-српски
односиувремеинаконраспадајугословенскедржа-
ве,посматраниуконтекстухрватскетужбепротив
СРЈ/Србије загеноциднадХрватима,каои„помир-
љиву“ српску политику према Хрватима и њиховом
геноциду над српским народом у току Другог свет-
скограта,завремеПавелићевеиНДХчијијенаста-
вак уследио у Туђмановој ХДЗ Хрватској када је од
1990-1995. довршен злочин геноцида и етничког чи-
шћењаСрбаКрајишниказапочет1941.године.Ура-
дућебитианализирании хрватско-српски споразум
онормализацијиодноса,азатимхрватскопризнање
независностиКосоваи, најзадпротивтужбаСрбије
загеноцидХрватанадСрбимауХрватскојиКрајини
упоследњемрату.
Кључне речи: Хрватска, геноцид,  Срби - Република
Српска Крајина, Србија, Споразум о нормализацији,
тужба,  хрватско признање независности Косова,
противтужба,

* Виши научни сарадник у ИПС, Београд
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из-

град ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“ (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру 
Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех-
но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је. 
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ОУЗРОЦИМАИПРИРОДИХРВАТСКО-СРПСКОГ
СУКОБАУРСКРАЈИНИИЊЕГОВИМПОСЛЕДИЦАМА

U то ку „раз би ра спа да“ СФРЈ и Ју го сло вен ске вер зи је са мо о пре-
де ље ња, став Ср би је за ус по ста вља њем и очу ва њем РСК је био 

не спо ран.1) Та кав став за го ва ра ле су го то во све срп ске по ли тич ке 
стран ке (СПС, ДСС, ДС, СРС, СПО). Ове по ли тич ке стран ке до-
след но су за го ва ра ле пра во на са мо о пре де ље ње Ср ба у Кра ји ни и 
Ре пу бли ци Срп ској.  Ово је  био по ли тич ки став  вла сти у Бе о гра ду 
до „Деј то на“. Тај став се за сни вао на ме ђу на род ном и ју го сло вен-
ском устав ном пра ву. Уте ме љен на ме ђу на род ним до ку мен ти ма 
по чев од По ве ље УН па до За вр шног ак та из Хел син ки ја, као и на 
свим по сле рат ним уста ви ма Хр ват ске: 1947, 1963, 1974. Уте ме љен 
је пре све га на кон сти ту тив ном свој ству Ср ба у Хр ват ској; на чи-
ње ни ци да је Хр ват ска би ла дво на ци о нал на др жа ва – др жа ва Хр ва-
та и Ср ба, као што је дво на ци о нал на Бел ги ја – др жа ва Фла ма на ца 
и Ва ло на ца, или Че хо сло вач ка - др жа ва Че ха и Сло ва ка. Мо же мо 
ли за ми сли ти да су Фла ман ци на при мер по би ли или про те ра ли 
Ва лон це? Ка ква би би ла ре ак ци ја свет ској јав ног мње ња? А упра во 
то су учи ни ли Хр ва ти Ср би ма из Кра ји не. 

На кон „Деј тон ског спо ра зу ма“ СПС-ов вла да ју ћи ре жим и 
оста ле по ли тич ке стран ке, све осим ра ди ка ла, при кло ни ли су се 
„но вој ре ал но сти“ и при хва ти ле  ер дут ска и деј тон ска ре ше ња, тј. 
уки да ње РСК  и у пр ви план ста ви ле оба ве зу Ср би је и СР Ју го сла-
ви је на очу ва њу срп ског на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та у 
но во на ста лим др жа ва ма.2)

А  „но ва ре ал ност“ про и за шла је по чет ком ав гу ста 1995. из хр-
ват ске опе ра ци је ет нич ког чи шће ња Ср ба из Кра ји не и оку па ци је 
њи хо ве исто риј ски и прав но уте ме ље не др жа ве. Хр ват ски др жав ни 
врх је ову ге но цид ну ак ци ју про тив Ср ба на звао „Олу ја“. Од „Олу-
је“ до „Деј то на“ усле ди ла је  про ме на по ли тич ког ста ва  у Ср би ји. 
Власт у Бе о гра ду ни је мо гла да прет по ста ви да ће то пред ста вља ти 
да ле ко се жне ге о по ли тич ке  по сле ди це за цео срп ски на род.
1) Ви ди ши ре: Мом чи ло Су бо тић, Новијасрпскаполитичкаисторија-расправеичланци, 

по себ но део: Ре пу бли ка Срп ска Кра ји на у ге о по ли тич ком кљу чу, ИПС, Бе о град, 2006, 
стр. 179-192.

2) Ви ди ши ре: Мом чи ло Су бо тић, «Срп ска др жа ва у про гра ми ма по ли тич ких стра на-
ка у Ср би ји до Деј тон ског спо ра зу ма»,Политичкаревија 4/2006, ИПС, Бе о град, стр. 
809-828; Мом чи ло Су бо тић, Српскопитањеданас, по гла вље Пост деј тон ско раз до бље: 
Ср би ја и ње не по ли тич ке стран ке до НА ТО агре си је 1999. го ди не, ИПС, Бе о град, 2008, 
стр. 83-108.
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„Господо,истјерајтенамСрбеизХрватске...“3)

С дру ге стра не, Хр ват ска је ли ко ва ла,  јер је оку па ци јом Кра ји-
не, уби ја њем и про те ри ва њем ње ног ста нов ни штва ус пе ла да – ка-
ко је ус хи ће но на Книн ској твр ђа ви из ја вио Туђ ман - „ успје шним 
из во ђе њем ак ци је „Олу ја“ за сваг да ри је ши глав ни про блем хр ват-
ске др жа ве“. Овој из ја ви тре ба до да ти још јед ну Туђ ма но ву, го то во 
по сло вич ну из ја ву: „Ра та не би би ло да га Хр ват ска ни је же ље ла. 
Ми смо оци је ни ли да са мо ра том мо же мо из бо ри ти са мо стал ност 
Хр ват ске. Због то га смо ми во ди ли по ли тич ке пре го во ре, а иза тих 
пре го во ра смо фор ми ра ли ору жа не је ди ни це. Да то ни смо ура ди-
ли, не би смо до шли до ци ља. Зна чи, рат је би ло мо гу ће из бје ћи, 
али са мо да смо од у ста ли од сво јих ци ље ва, тј. од са мо стал но сти 
на ше др жа ве“.4) Да кле, рат је био услов за ства ра ње са мо стал не 
Хр ват ске, а про те ри ва ње Ср ба услов да се она у ав ној ским гра ни-
ца ма, ко је ни су ни исто риј ске ни ет нич ке, уве ћа. То је су шти на хр-
ват ске по ли тич ке и рат не стра те ги је. Пре ма ин тер вјуу сли ка ра Еде 
Мур ти ћа ри јеч ком „Но вом ли сту“, Туђ ман му је  пред из бо ре 1990. 
го ди не са оп штио да је „циљ ХДЗ-а оно што ни су на пра ви ле уста-
ше и Па ве лић 1941. го ди не“. За „250.000 Ср ба ре као је да ће спа-
ко ва ти ко фе ре и од се ли ти, а дру гих 250.000 оста ти или не ста ти“.5) 
По зи ва ју ћи Хр ва те у рат Туђ ман је ре као и ово: „Срп ско пи та ње у 
Хр ват ској би ће ри је ше но тек он да ка да број Ср ба све де мо на три 
од сто у укуп ном пу чан ству. Ако до ђе до ра та, ни јед ном Ср би ну у 
Хр ват ској не га ран ту јем си гур ност“.6)

Оту да је рат у Хр ват ској ре ци див Па ве ли ће ве уста шке по ли-
ти ке из 1941. го ди не, ко ји је Туђ ма но ва Хр ват ска до ве ла до кра ја. 
Овај рад не ма пре тен зи је да се по себ но ба ви хр ват ским ге но ци дом 
над Ср би ма у НДХ, али без пре те ри ва ња мо же мо ре ћи да је це ло-
куп на хр ват ска по ли тич ка ми сао и прак са од Стар че ви ћа, Ква тер-
ни ка, Фран ка, Па ве ли ћа до  Туђ ма на и Ме си ћа, да на бро ји мо са мо 
оне ко ји то ни су скри ва ли,  прот ка на ге но цид ним еле мен ти ма пре-
ма Ср би ма, ко је су хр ват ски по ли ти ча ри сма тра ли „ре ме ти лач ким 
фак то ром“ за ус по ста вља ње не за ви сне хр ват ске др жа ве.7) Не ис-
3) Отво ре но је тра жио од вој них ин струк то ра САД Гој ко Шу шак,  хр ват ски ми ни стар од-

бра не. Ви ди де таљ ни је у фу сно ти 12. 
4) Вјесник, 22. мај 1992, стр. 3.
5)  Novilist, si je čanj, 2000.
6) Го вор Фра ње Туђ ма на на Тр гу ба на Је ла чи ћа, 29. 05. 1992. 
7) Ви ди ши ре: Ва си ли је Кре стић, Ср би и Хр ва ти - узро ци су ко ба, Ча чак, 1997; Мом чи ло 

Су бо тић, Иде ја о “хр ват ском др жав ном и исто риј ском пра ву“ и срп ски на род у про-



- 308 -

САВРЕМЕНИХРВАТСКО-СРПСКИОДНОСИ...МомчилоСуботић

црп на је гра ђа и ли те ра ту ра о зло чи ни ма ге но ци да ко ји је Па ве ли-
ће ва Хр ват ска по чи ни ла над срп ским на ро дом то ком Дру гог свет-
ског ра та. Јед на од књи га о НДХ је и књи га Фи кре те Је лић-Бу тић 
из се дам де се тих го ди на.8) У тој књи зи са мо јед на стра на је по све-
ће на ло го ри ма у НДХ.  Аутор ка се по жа ли ла свом ко ле ги  исто ри-
ча ру Вен це сла ву Гли ши ћу, да је је два про ту ри ла и ту јед ну стра ну. 
Ка сни је, по сле по бе де ХДЗ у Хр ват ској Фи кре та Је лић-Бу тић из го-
ре ла је у свом ста ну под за го нент ним окол но сти ма.9)

Тра гич ност срп ске суд би не огле да се у огром ним људ ским ма-
те ри јал ним и ду хов ним жр тва ма срп ског – кра ји шког на ро да. Ов де 
ће мо на ве сти са мо по зна те  по сле ди це ге но ци да и ет нич ког чи шће-
ња, од 1990-1995. го ди не, у РСК и РХ:

1. про те ра но је до 800.000 Ср ба из Ре пу бли ке Срп ске Кра ји-
не и Хр ват ске или 80% од бро ја ко ји је та мо жи вео 1990, а ствар ни 
број ни ка да не ће мо са зна ти, јер не по сто је об ра ђе ни по да ци у УН, 
у Ре пу бли ци Хр ват ској и Ре пу бли ци Ср би ји.10) Ге не рал ни се кре тар 
УН Бу трос Га ли је у из ве шта ју Са ве ту без бед но сти 15. ма ја 1993. 
го ди не на вео да је из Хр ват ске, из ве ћих гра до ва - За гре ба, Оси је ка, 
Спли та, Ри је ке - про те ра но 251.000 Ср ба, 

2. стра да ло је  око 7.000 Ср ба у рат ним окр ша ји ма, а 15.000 је 
ра ње них11),

3. око 2.300 се во ди као не ста ло, и не зна им се траг,
4. за па ље но је и уни ште но 1.100 се ла и за се ла ка у ко ји ма су 

Ср би би ли ве ћи на,
шло сти и да нас, у: Геноциду20.векунапросторимајугословенскихземаља, Зборник
радова, Му зеј жр та ва ге но ци да, ИСИ, ИНИС, ВИИ, Бе о град, 2005, стр. 20-30; Ва си ли је 
Кре стић,ГеноцидомдовеликеХрватске, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, Ар хив Ср би је, Бе-
о град, 1998. 

8) Fi kre ta Je lić-Bu tić, Ustaše iNezavisnaDržavaHrvatska 1941-1945, Sve u či li šna na kla da 
Li ber i Škol ska knji ga, Za greb, 1977.

9) Вен це слав Гли шић, “Ре а ли за ци ја хр ват ског др жав ног и исто риј ског пра ва у дру гој по-
ло ви ни 20. ве ка”, у: Геноциду20.векунапросторимајугословенскихземаља,Збор ник 
ра до ва,ГодишњакМузејажртавагеноцида, ИНИС, ИСИ, ВИИ, Бе о град, 2005, стр. 
32.

10) О стра да њу Ср ба у Хр ват ској на по чет ку 1990-их ви ди: Ду шан Мом чи ло вић, Новиге-
ноциднадСрбимауХДЗХрватској, АБЦ Глас, Бе о град, 1993.

11) Ви ди де таљ ни је: Са во Штр бац, “Људ ски гу би ци на срп ској стра ни у ра ту и по сле ра та 
на под руч ју Хр ват ске и бив ше РСК 1990-1998. го ди не”, у: ИстинаоРепублициСрп-
скојКрајини, Збор ник ра до ва I, при ре ди ли др Мом чи ло Су бо тић и др Бран ко На до ве за, 
Бе о град, 2008, стр. 453-469.
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5. пре ма по да ци ма Срп ске пра во слав не цр кве, пре ко 30.000 
Ср ба при сил но је пре ве де но у ри мо ка то лич ку ве ру, што та ко ђе спа-
да у ге но цид не рад ње, јер се ра ди о при нуд ном пре ме шта њу из 
јед не  гру пе (ве ро и спо ве сти) у дру гу,

6. у две вој но-по ли циј ске ак ци је хр ват ске др жа ве - „Бље сак“ 
и „Олу ја“, пре ко 35.000 стам бе них, стам бе но-по слов них и ин ду-
стриј ских обје ка та је опљач ка но, сру ше но и за па ље но,

7. у пе ри о ду од 1990-1995. го ди не, на те ри то ри ји под хр ват-
ском кон тро лом, ми ни ра но је, за па ље но и уни ште но пре ко 15.000 
обје ка та, ста но ва и ку ћа,

8. по кра де на је, за па ље на и уни ште на сва по крет на имо ви на 
у ку ћа ма, ста но ви ма, при вред ним и по љо при вред ним згра да ма - 
на ме штај, оде ћа, обу ћа, кућ ни при бор, при вред не ма ши не, ала ти, 
ауто мо би ли, ка ми о ни, трак то ри, ком бај ни и дру га по љо при вред на 
ме ха ни за ци ја, 

9. уни ште но је 87 пра во слав них обје ка та и 45 па ро хи јал них 
до мо ва,

10. оште ће но је 195 пра во слав них цр ка ва и дру гих вер ских 
обје ка та,

11. по кра де на је и уни ште на сва цр кве на по крет на имо ви на - 
ико не, умет нич ке сли ке из ду хов ног жи во та, цр кве не збир ке, цр-
кве не књи ге, књи ге о кр ште ним, вен ча ним и умр лим ли ци ма, 

12. уни ште но је на де се ти не шко ла, апо те ка, до мо ва кул ту ре, 
ве те ри нар ских и дру гих уста но ва - у ко ји ма су, углав ном, ра ди ли 
Ср би,

13. на сто ти не хи ља да хек та ра при ват ног срп ског зе мљи шта је 
или за ра сло у ко ров или га об ра ђу ју хр ват ска до ма ћин ства – Ср би-
ма се не до зво ља ва да уђу у свој по сед,

14. Ср би не ко ри сте на де се ти не хи ља да хек та ра шу ма и шум-
ског зе мљи шта,

15. по кра де но је и уни ште но на де се ти не му зе ја, ет но по став-
ки и из ло жби с мо ти ви ма из исто ри је срп ског на ро да,

16. уни ште ни су ме мо ри јал ни ан ти фа ши стич ки ком плек си из 
Дру гог свет ског ра та,

17. уни ште на је и за па ље на сва при ват на до ку мен та ци ја, сли-
ке, све до чан ства, лич ни до ку мен ти, до ку мен ти о вла сни штву имо-
ви не, до ку мен ти и зна ме ња пре да ка, итд.
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Вла да РСК у про гон ству про це њу је да је укуп на вред ност срп-
ске имо ви не у РСК И РХ, у по се ду Ср ба, ис ка за на кроз вред ност 
по крет не и не по крет не имо ви не и имо вин ских и со ци јал них пра ва 
око 30 ми ли јар ди евра. Овој су ми мо ра мо до да ти из гу бље ну до бит 
од имо ви не  и имо вин ско-со ци јал них пра ва - ко ја Ср би не мо гу 
ко ри сти ти или им хр ват ска др жа ва, ра зним управ ним, ад ми ни-
стра тив ним, суд ским и слич ним по ступ ци ма, оне мо гу ћа ва, а она 
се кре ће око 20 ми ли јар ди евра. Укуп на сво та рат не ште те из но-
си око 50 ми ли јар ди евра. По ред ово га, у рат ну ште ту тре ба до да-
ти пре тр пље ни страх, ду шев ни бол, људ ску пат њу за из гу бље ним 
чла но ви ма по ро ди це, ду хов не гу бит ке за из гу бље ним вред но сти ма 
и слич но. Ове вред но сти је те шко ма те ри јал но ис ка за ти и да ти им 
фи нан сиј ску ди мен зи ју. 

На кон успе шно за вр ше ног „до мо вин ског“ ра та, уз по др шку 
Ва ти ка на12), САД13)  и гер ман ског бло ка др жа ва, спољ но по ли тич ки 
при о ри тет Хр ват ске био је  да ле га ли зу је на ет нич ком чи шће њу и 
ге но ци ду ус по ста вље ну хр ват ску др жа ву. Пр ви ко рак  ка том ци љу 
био је Спо ра зум о нор ма ли за ци ји од но са са СР Ју го сла ви јом.

Тре ба на по ме ну ти да су ди пло мат ски пред став ни ци РСК  ви-
ше пу та од 1993. го ди не, на пре го во ри ма пред УН, ука зи ва ли да је 
са да шња кри за по сле ди ца зло чи на ге но ци да ко ји је хр ват ска др жа-
ва по чи ни ла над Ср би ма. Зах те ва ли су да се Хр ват ска, као прав на 
12) Рим ски лист „Ma ni fe sto“ је 1999. об ја вио не де ман то ва ну вест да је па па одо брио Хр-

ват ској 40 ми ли о на до ла ра, као по моћ у гра ђан ском ра ту за не за ви сност, пре ма: Ми-
ло рад Ек ме чић,Дугокретањеизмеђуклањаиорања.ИсторијаСрбауНовомвеку
(1492-1992), За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 2008, стр. 559. 

13) Тим Мар шал, аутор књи ге Играсенки, ко ја је 2001. об ја вље на у Бе о гра ду, у раз го во ру 
са Мар ком Ло пу ши ном, но ви на ром „Не дељ ног те ле гра фа“, 4. де цем бра 2000, ре као 
је да је опе ра ци ја „Олу ја“ пла ни ра на и фи нан си ра на из САД, уз упо тре бу мо дер ног 
оруж ја ко је ко ри сти ЦИА, ис ти чу ћи да му је то по твр дио је дан пу ков ник ЦИА: „Олу-
ја“ је у до ку мен та ци ји ове аген ци је оце ње на као вр ло успе шна-аме рич ка ак ци ја. „Оно 
што оста је отво ре но пи та ње је сте ко ли ко је уче шће САД и фир ме МПРИ у не по сред-
ном пла ни ра њу ових опе ра ци ја и да ли су аме рич ки пла не ри и са ве то дав ци за јед но 
са сво јим „уче ни ци ма“ пла ни ра ли ма са кр и про гон срп ског ста нов ни штва или су се 
„уче ни ци“отр гли кон тро ли и зло де ла по чи ни ли на сво ју ру ку, на сто је ћи да, по ре цеп ту 
Ан те Па ве ли ћа, ре ше срп ско пи та ње у Хр ват ској јед ном за сваг да“. О аме рич ком уче-
шћу у је ди ном ге но ци ду у ју го сло вен ском ра ту 1991-1995. и нај ве ћем ет нич ком чи шће-
њу по сле Дру гог свет ског ра та, из вр ше ном над Ср би ма у Кра ји ни, све до чи и сле де ћа 
ре че ни ца: „Го спо до, ис тје рај те нам Ср бе из Хр ват ске, ми не ма мо пи та ња око ва ших 
усло ва“- ре као је Гој ко Шу шак Кар лу Едвар ду Ву о ноу но вем бра 1994. при ли ком пот-
пи си ва ња уго во ра са МПРИ. Пре ма: Вељ ко Ђу рић Ми ши на, Вој но уче шће Сје ди ње них 
Аме рич ких Др жа ва у на па ду на Ре пу бли ку Срп ску Кра ји ну, у: ИстинаоРепублици
СрпскојКрајини, Збор ник ра до ва, при ре ди ли др Мом чи ло Су бо тић и др Бран ко На до-
ве за, Бе о град, 2008, стр. 446. 



стр:305-334.

- 311 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2010год.(XXII)IXvol=24

на след ни ца НДХ, осу ди за ге но цид ко ји је по чи ни ла над срп ским 
на ро дом у Дру гом свет ском ра ту. УН су се бра ни ле,  да се не тре ба 
оп те ре ћи ва ти про шло шћу,  да је по зи ва ње на про шлост и  до ве ло 
до но вих рат них су ко ба и стра да ња. Би ло  је очи глед но да су хте ли 
да по мог ну Хр ват ској. Свет ски ме ди ја то ри го во ри ли су, као што 
го во ре и да нас, да се не тре ба по зи ва ти на про шлост, већ ухва ти-
ти пр ви воз за евро-атлант ске ин те гра ци је. Слич не ак ци је пред у-
зи ма ли су  кра ји шки пред став ни ци код вла сти у Бе о гра ду, на кон 
па да Кра ји не.  Уза луд  је би ло ука зи ва ње на бол ну чи ње ни цу,  да 
је њи хо вим би блиј ским по гро мом за о кру жен уста шки ге но цид из 
пе ри о да НДХ.

СПОРАЗУМОНОРМАЛИЗАЦИЈИОДНОСА
ИЗМЕЂУСРЈИРХ

Из ме ђу Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је и Ре пу бли ке Хр ват ске, 
у пе ри о ду од за вр шет ка ра та 1995. го ди не - и тра гич ног ег зо ду са 
срп ског на ро да до да нас, пот пи са но је ви ше би ла те рал них и мул-
ти ла те рал них спо ра зу ма. Кључ ни је Спо ра зум о нор ма ли за ци ји од-
но са из ме ђу две др жа ве, пот пи сан 23. ав гу ста 1996. го ди не.

Ка ко се на во ди Спо ра зум је пот пи сан у ци љу уна пре ђе ња ме-
ђу соб них од но са, по ре ме ће них раз би ја њем СФРЈ и рат них су ко ба 
у Ре пу бли ци Хр ват ској и БиХ, све сни тра гич них по сле ди ца , а у 
ин те ре су одр жа ва ња ми ра и си гур но сти. У скла ду с ме ђу на род ним 
пра вом, пот пи сни це спо ра зу ма су из ра зи ле ре ше ност да по шту-
ју јед на дру гу као не за ви сне, су ве ре не и рав но прав не др жа ве,  у 
окви ру сво јих ме ђу на род но при зна тих гра ни ца. То под ра зу ме ва да 
ће ме ђу соб но по што ва ти су ве ре ни тет, те ри то ри јал ну це ло ви тост 
и не за ви сност - у скла ду с од ред ба ма По ве ље Ује ди ње них на ци ја. 
На жа лост, овим спо ра зу мом је ле га ли зо ван ге но цид и ет нич ко чи-
шће ње над срп ским на ро дом од 1990-1995. го ди не. Тај ни пла но ви 
ва ти кан ско-за пад не осо ви не  о раз би ја њу ју го сло вен ске др жа ве, 
про те ри ва њу Ср ба из РСК и Ре пу бли ке Хр ват ске су ве ри фи ко ва ни 
овим уго во ром Хр ват ске и СР Ју го сла ви је. Уме сто да се суд би на 
Кра ји шни ка уре ди од ред ба ма ме ђу на род ног спо ра зу ма, на до бро 
при пре мље ној ме ђу на род ној кон фе рен ци ји под окри љем УН, као 
што је то ура ђе но у слу ча ју БиХ /Деј тон ски спо ра зум/, то је по-
ку ша но би ла те рал ним спо ра зу мом ко ји не спро во ди ни јед на од 
стра на пот пи сни ца. 
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Овим би ла те рал ним спо ра зу мом се де фи ни шу гра ни це, су ве-
ре ни тет, те ри то ри јал ни ин те гри тет, мир но ре ша ва ње спо ро ва, по-
вра так прог на ног и из бе глог ста нов ни штва - њи хо ва имо вин ска и 
со ци јал на пра ва и пра ва из од ре да ба ме ђу на род ног пра ва, итд.

Чла ном 1. Спо ра зу ма о нор ма ли за ци ји од но са из ме ђу СРЈ и РХ 
пред ви ђе но је да:

„УГОВОРНЕ СТРАНЕ ПОШТУЈУ ЈЕДНА ДРУГУ КАОНЕ-
ЗАВИСНЕ,СУВЕРЕНЕИРАВНОПРАВНЕДРЖАВЕУОКВИРУ
СВОЈИХМЕЂУНАРОДНИХГРАНИЦА“.14)

Срп ска стра на  је на ив но  пот пи са ла овај  спо ра зум и при хва-
ти ла Хр ват ску у ав ној ским гра ни ца ма – за не ма ру ју ћи да је у ње-
ним окви ри ма оку пи ра на исто риј ска и ет нич ка те ри то ри ја срп ског 
на ро да. За не ма ри ла је чи ње ни цу да је Хр ват ска, не у став ним од лу-
ка ма Са бо ра 1990, срп ски др жа во твор ни на род у дво на ци о нал ној 
СР Хр ват ској про гла си ла  на ци о нал ном ма њи ном, а за тим оку пи-
ра ла ње го ву на пра ву за сно ва ну др жа ву, а срп ски на род зло чи ном 
ге но ци да и ет нич ког чи шће ња збри са ла са тих про сто ра. И не са мо 
то, срп ска уго вор на стра на ни је зах те ва ла ни ка кав об лик ауто но-
ми је за Ср бе Кра ји шни ке, иако је ауто но ми ја би ла са став ни део 
Ба дин те ро ве ко ми си је,  као и фа мо зног  Пла на З-4. 

Хр ват ска је пот пи си ва њем ова квог „по клон–спо ра зу ма“ до би-
ла кри ла. Ни оно што је пот пи са ла не ће да ис по шту је. То ће се ве-
о ма бр зо по ка за ти ње ним ак тив ним уче шћем у НА ТО-аме рич ком 
те ри то ри јал ном рас пар ча ва њу Ср би је, при зна ва њем не за ви сно сти 
Ко со ва и гру бим ме ша њем у  ауто но ми ју Вој во ди не. 

Чла ном  7. став 1. овог Спо ра зу ма де фи ни са на је оба ве за уго-
вор них стра на у по ступ ку по врат ка прог на них, из бе глих и про-
те ра них ли ца. Ов де сто ји: „Уговорнестранеосигураћеуслове за
слободан и безбедан повратак избеглица и прогнаника уњихова
пребивалиштаилидругаместа која слободно изаберу.Уговорне
странеосигураћетимлицимавраћањеупоседњиховеимовине,
односноправичнунакнаду“.15)

Та ко ђе, у чла ну 7. став 6. пред ви ђе но је: „Урокуод6месеци од
ступањанаснагуовогспоразума,уговорнестранесклопићеспо-
разумонакнадизасвууништену,оштећенуилинесталуимовину.
14) СпоразумонормализацијиодносаизмеђуСРЈиРХ, Члан 1.
15) Ви ди ши ре: Ми ло рад Бу ха, “Спо ра зум о нор ма ли за ци ји од но са из ме ђу Са ве зне Ре-

пу бли ке Ју го сла ви је и Ре пу бли ке Хр ват ске”, у: ИстинаоРепублициСрпскојКрајини, 
Збор ник ра до ва, при ре ди ли др Мом чи ло Су бо тић и др Бран ко На до ве за, Бе о град, 2008, 
стр. 498.
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Тимспоразумомутврдићесепоступциостваривањаправанапра-
вичнунакнадукојинећеукључиватисудскепоступке“.16)

До да нас уго вор не стра не ни су скло пи ле спо ра зум о на кна ди 
ште те и пра вич ној на кна ди јер то ни је од го ва ра ло Хр ват ској, а срп-
ска стра на не чи ни ни шта да при во ли дру гу уго вор ну стра ну на ак-
тив ну рад њу. У слу ча ју скла па ња овог спо ра зу ма Хр ват ска би би ла 
ду жна да ис пла ти огром не сво те нов ца за уни ште ну, оште ће ну или 
не ста лу по крет ну и не по крет ну имо ви ну.

Хр ват ска је Спо ра зу мом о нор ма ли за ци ји од но са са СРЈ/Ср би-
јом има ла у ви ду сле де ће:

1. Из деј ство ва ти при зна ње од срп ске стра не ин те грал не те ри-
то ри је РХ укљу чу ју ћи и те ри то ри ју РСК ко ја је од пам ти ве-
ка на се ље на срп ском по пу ла ци јом,

2. при си ли ти срп ску стра ну на при зна ње ре пу блич ких, ад ми-
ни стра тив них ли ни ја као ме ђу др жав них гра ни ца-што не ма 
ни ет нич ко ни исто риј ско уте ме ље ње,

3. ле га ли зо ва ти кра ђу те ри то ри је ко је ни ка да ни су би ле у са-
ста ву хр ват ске др жа ве,

4. при кри ти рат ни зло чин ге но ци да и ет нич ког чи шће ња на 
про сто ру РСК,

5. при кри ти зло чи не ко ји су по чи ње ни на про сто ри ма ко ји су 
кон тро ли са ле хр ват ске вој но-по ли циј ске сна ге,

6. пу тем Спо ра зу ма успо ри ти, па и оне мо гу ћи ти по вра так 
прог на них Ср ба и свим по ступ ци ма да ти фор му ад ми ни-
стра тив них, управ них и суд ских то ко ва,

7. ак тив но за шти ти ти пра ва фи зич ких и прав них ли ца у СРЈ/
Ср би ји од узур па ци је из бе глич ких гру па и по је ди на ца,

8. Оомо гу ћи ти нор мал ну соп стве ну при вред ну и фи нан сиј ску 
са рад њу, роб ну раз ме ну и сло бо дан при ступ срп ској си ро-
вин ској ба зи ко ја пред ста вља осно ву за ин ду стриј ске и пре-
храм бе не ка па ци те те РХ.

Срп ски др жав ни ор га ни ни шта не чи не да ин тер на ци о на ли зу-
ју про блем про те ра ног срп ског ста нов ни штва и за тра же до след ну 
при ме ну Спо ра зу ма о нор ма ли за ци ји. За ми сли мо шта би све чи ни-
ла Хр ват ска про тив Ср би је, да је из Ср би је прог на но не ко ли ко сто-
ти на хи ља да Хр ва та. Па, Хр ват ска не би оста вља ла Ср би ју ни је дан 
дан на ми ру – тра жи ла би про тив Ср би је при ме ну нај стро жих ме ра 
16) Исто, стр. 499.



- 314 -

САВРЕМЕНИХРВАТСКО-СРПСКИОДНОСИ...МомчилоСуботић

у Са ве ту без бед но сти, дру гим ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и код 
сво јих са ве зни ка на За па ду. Ср би ја, с дру ге стра не, не чи ни ни-
шта про тив Хр ват ске, чак ни ме ди ји у Ср би ји не спо ми њу хр ват ски 
зло чин ге но ци да над срп ским на ро дом, ни онај у Дру гом свет ском 
ра ту, ни овај од 1990. до 1995. го ди не.

За то Хр ват ска, без бо ја зни, чи ни сле де ће про тив прог на них 
Ср ба:

1. „По вра так из бе гли ца се оне мо гу ћа ва ра зним ад ми ни стра-
тив ним и управ ним по ступ ци ма,

2. у ку ће и ста но ве Ср ба су усе ље ни Хр ва ти из БиХ, ко ји не 
же ле на пу сти ти не крет ни не - док им се не обез бе ди дру ги сме штај 
у РСК или Хр ват ској, јер од би ја ју да се вра те у БиХ,

3. хр ват ски др жав ни ор га ни, без об зи ра на до не ти За кон о ам-
не сти ји, сва ко днев но об на вља ју и про ши ру ју  спи ско ве „срп ских 
рат них зло чи на ца“, са ци љем њи хо вог за стра ши ва ња, хап ше ња и 
оне мо гу ћа ва ња по врат ка и оства ре ња дру гих људ ских, на ци о нал-
них  и еко ном ско-по ли тич ких пра ва, што пред ста вља про ду же ни 
ге но цид над срп ским на ро дом,

4. Ср би ко ји од ла зе да оби ђу сво ју имо ви ну у Ре пу бли ци Хр-
ват ској, по зи ва ју се на ин фор ма тив не раз го во ре, где тр пе при ти сак, 
уце не, а мно ги су оста ја ли у при тво ру и по не ко ли ко да на, 

5. на ку ће по врат ни ка се ба ца ју екс пло зи ви, па ле им се при-
вред ни објек ти, шта ле, се ни ци и слич но – чи ме се пла ше и по ру чу-
је да се не вра ћа ју на сво ја има ња,

6. по врат ни ци се гру бо вре ђа ју у не по сред ној ко му ни ка ци ји 
у по шта ма, оп штин ским кан це ла ри ја ма, ам бу лан та ма и дру гим по-
слов ним објек ти ма,

7. у по след њих не ко ли ко го ди на је би ло на де се ти не уби ста ва 
по врат ни ка, или по ку ша ја уби ста ва, а по чи ни о ци се не ка жња ва ју, 
јер све то оба вља ју у са рад њи са др жав ним ор га ни ма Ре пу бли ке 
Хр ват ске,

8. хр ват ска стра на, без об зи ра на огром не зах те ве за вра ћа ње 
ста нар ских пра ва, не пред у зи ма ни шта да то учи ни. Хр ват ски др-
жав ни и пра во суд ни ор га ни сма тра ју да се ра ди о ко му ни стич ком 
пра ву и да ту не ма еле ме на та имо вин ског пра ва, а ње ни др жа вља-
ни /Хр ва ти/ су оства ри ли пра во на ку по ви ну ста но ва у дру штве-
ном вла сни штву по при ви ле го ва ним це на ма и ду жим ро ко ви ма от-
пла те. Ме ђу на род на за јед ни ца је сво јим упор ним ин си сти ра њем у 
БиХ исто та кво пра во ин тер пре ти ра ла као сво јин ско и имо вин ско 
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пра во, па је на те ра ла др жав не ор га не у БиХ да сва ком но си о цу ста-
нар ског пра ва при зна пра во на од ре ђе ни вид имо вин ско-фи нан сиј-
ске на док на де. Ср би у Ре пу бли ци Хр ват ској то пра во не мо гу да 
оства ре - без об зи ра на од ред бе Спо ра зу ма о сук це си ји и Са ра-
јев ске де кла ра ци је. Оба до ку мен та је ра ти фи ко ва ла Ре пу бли ка Хр-
ват ска. Ср би ма се ну ди вр ло не при хва тљи ва ва ри јан та стам бе ног 
збри ња ва ња. Не ве ро ват но је да Хр ват ска мо же да ова ко по сту па 
– да кр ши ме ђу на род но пра во, а да јој то ме ђу на род на за јед ни ца 
одо бра ва,

9. по сту пак об но ве за па ље не и уни ште не  срп ске имо ви не је 
ве о ма спор. Оства ри ва ње пра ва на об но ву ку ћа, зах те ва при ба вља-
ње ве ли ког бро ја до ку ме на та, ви со ке це не  ад ми ни стра тив них так-
са за вла снич ка до ку мен та, по твр да, уве ре ња и слич но. По ступ ком 
об но ве из гра ђу ју се ма ли стам бе ни објек ти -ве ли чи не 20-25% од 
ра ни јег стам бе ног про сто ра срп ских по ро ди ца,

10. Ср би ко ји суд ским по ступ ци ма тра же исе ље ње ли ца из 
сво јих ку ћа и ста но ва, мо ра ју пла ћа ти под ста нар ску ки ри ју - до 
тре нут ка исе ље ња узур па то ра у сво јим објек ти ма. Суд ски  по ступ-
ци тра ју ви ше го ди на, јер је хр ват ским за ко но дав ством пред ви ђе но 
да се ли ци ма ко ја та кве објек те ко ри сте мо ра обез бе ди ти, од стра не 
др жа ве, ну жни сме штај. Ну жни сме штај је ди ску та бил на ка те го ри-
ја, али у осно ви до бра осно ва за ма ни пу ла ци ју и оне мо гу ћа ва ње 
вра ћа ња ку ћа и ста но ва Ср би ма. Че сто, су до ви оба ве жу вла сни ке 
Ср бе да ис пла те огром на сред ства за об на вља ње обје ка та - без об-
зи ра што то Ср би ни су тра жи ли,

11. по сто је и дру га кр ше ња људ ских пра ва Ср би ма, ко ја су мо-
ра ла под ста ћи др жав не ор га не Ср би је да ре а гу ју на ме ђу на род ној 
сце ни“.17)

У на ме ри да уни шти сва ки траг ко ји би под се ћао на Ср бе Хр-
ват ска ме ња име на на се ља, се ла и ге о граф ских пој мо ва ве за них 
за срп ску исто ри ју. Бив ши хр ват ски пред сед ник Стје пан Ме сић 
из ја вио је у Је ру са ли му 2008, да би ра до до зво лио да се у Хр ват-
ску вра ти 200.000 Ср ба, „али се то ме про ти ви мој хр ват ски на род“. 
Зна чи да се за по се да ње срп ских ку ћа, ста но ва, при вред них обје-
ка та и пљач ка срп ске не по крет не имо ви не сма тра нео ту ђи вим хр-
ват ским пле ном! Је ли то мо гу ће? Из гле да да је мо гу ће. На осно ву 
ова кве из ја ве Стје па на Ме си ћа, мо же се (без зло бе) за кљу чи ти да 
17) Ми ло рад Бу ха, исто, стр. 498-491.
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од ли ке хр ват ске др жа ве у од но су на ону из Дру гог свет ског ра та 
ни су про ме ње не. 18) 

Уз све ово, у скла ду са дво ве ков ном хр ват ском ан ти срп ском 
по ли ти ком, Хр ват ска је ту жи ла СРЈ/Ср би ју за агре си ју и зло чи не 
ге но ци да пред Ме ђу на род ним су дом прав де, за зло чи не сво је вој-
ске над Ср би ма у РСК-Зо на ма под за шти том УН.

ХРВАТСКАТУЖИЛАСРБИЈУЗАЗЛОЧИНЕГЕНОЦИДА
-ЗАЗЛОЧИНЕСВОЈЕВОЈСКЕНАДСРБИМАУЗОНАМА

ПОДЗАШТИТОМУН

Сле де ћи свог по ли тич ког и рат ног парт не ра у бор би про тив 
Ср ба,Изет бе го ви ће ву БиХ, ко ја је под не ла ту жбу про тив СРЈ за 
агре си ју 1993, Хр ват ска је ту жбу под не ла  у вре ме НА ТО бом бар-
до ва ња Ср би јеи оти ма ња Ко со ва и Ме то хи је 1999, као за вр шног 
чи на у де се то го ди шњем про це су ра ср бљи ва ња Бал ка на. Оти ма-
њем Ко сме та тре ба ло је да се за вр ши „ма ли свет ски рат“ про тив 
Ср ба, од Кра ји не пре ко Ре пу бли ке Срп ске до Ко со ва, уз исто вре-
ме но от це пље ње Цр не Го ре. Хр ва ти и бо сан ски му сли ма ни тра же  
и огром ну рат ну ште ту од СРЈ/Ср би је: му сли ма ни 30 а Хр ва ти 60 
ми ли јар ди до ла ра.

Уме сто да бу ду про гла ше ни жр тва ма удру же ног спољ ног и 
уну тра шњег зло чи на про тив ми ра и су ве ре не др жа ве СФРЈ Ср би 
су про гла ше ни ре ме ти лач ким фак то ром на Бал ка ну и глав ним по-
чи ни о ци ма зло чи на над су сед ним на ро ди ма. А упра во је срп ски 
на род до жи вео ма сов но уби ја ње и про те ри ва ње из Хр ват ске и Ко-
со ва и Ме то хи је.

Не тач но је да су Ср би ја и Ср би у Ре пу бли ци Срп ској Кра ји нии 
Ре пу бли ци Срп ској за по че ли рат и из вр ши ли не ка кву агре си ју на 
Хр ват ску и БиХ. Ка ко је мо гу ћа агре си ја на соп стве ну др жа ву!? 
Ко рект на ана ли за упу ћу је на сле де ћу кон ста та ци ју: Ју го сла ви ја је 
не стан ком би по лар ног си сте ма ме ђу на род них од но са  из гу би ла 
зна чај свог ге о по ли тич ког по ло жа ја-там пон зо не- и та ко по ста ла 
зе мља ни ског при о ри те та. Шта ви ше, ње но раз би ја ње по ста ло је 
еви ден тан ге о по ли тич ки ин те рес САД и не ких за пад них зе ма ља, 
по себ но  Ва ти ка на и Не мач ке. Тај мо ме нат су ис ко ри сти ле се це-
си о ни стич ке ре пу бли ке Сло ве ни ја и Хр ват ска и му сли ман ско-хр-
ват ски део БиХ, да ис так ну свој зах тев за не за ви сном др жа вом. 
18) Ви ди: Ср бо љуб Жи ва но вић, Реч на го ди шњи ци стра да ња Ср ба, Је вре ја и Ро ма у хр ват-

ском ло го ру смр ти Ја се нов цу, Ба ња Лу ка, мај 2005.
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Упра во у то ме је „срп ски грех“. Нај пре до след но за ла га ње за оп-
ста нак ју го сло вен ске др жа ве, а за тим, су прот ста вља ју ћи се на сил-
ном от це пље њу Хр ва та и хр ват ско-му сли ман ске ко а ли ци је у БиХ, 
Ср би су при ме ни ли исто на че ло, пра во на са мо о пре де ље ње и фор-
ми ра ли сво је са мо стал не др жа ве: Ре пу бли ку Срп ску Кра ји ну и Ре-
пу бли ку Срп ску. Рав но прав ност Ср ба у Хр ват ској и БиХ са дру га 
два на ро да пред ста вљао је по че так и крај свих срп ских зах те ва. 
Ср би су зах те ва ли да њи хо во пра во на оста нак у за јед нич кој др жа-
ви бу де јед на ко пра ву Хр ва та (и му сли ма на) за из два ја њем. Ни ја че 
ни сла би је, за ла жу ћи се при то ме за устав но, мир но и де мо крат-
ско ре ше ње. За оства ре ње сво јих пра ва Ср би ма ни је био по тре бан 
рат, на про тив. Али је рат, ка ко смо чу ли и ви де ли од Туђ ма на, био 
по тре бан Хр ва ти ма (и му сли ма ни ма) ка ко би по ра зи ли Ср бе, уни-
шти ли их или про те ра ли и у ав ној ским гра ни ца ма про гла си ли сво-
ју др жав ну не за ви сност. 

Вла да Хр ват ске је, 2. ју ла 1999, по кре ну ла по сту пак про тив 
СР Ју го сла ви је (Ср би је и Цр не Го ре)-бр. 2006/7, за зло чи не ге но-
ци да ко је је у Хр ват ској по чи ни ла Ју го сло вен ска на род на ар ми ја 
(за ко ни та вој ска Ју го сла ви је), оба ве штај ни аген ти (!) и па ра вој не 
фор ма ци је на те ри то ри ји За пад не Сла во ни је (вој на ге но цид на ак-
ци ја Хр ват ске вој ске – „Бље сак“) и на ре ги о ну Кни на (ге но цид на 
ак ци ја Хр ват ске вој ске „Олу ја“), за ет нич ко чи шће ње хр ват ских 
др жа вља на, „што је до ве ло до об ли ка ге но ци да ко ји је ре зул ти рао 
да је ве лик број хр ват ских др жа вља на ра се љен, уби јен, му чен, не-
за ко ни то хап шен, као и до ве ли ког уни шта ва ња имо ви не“.19) 

Пред сед ник Хр ват ске Стје пан Ме сић био је дан од по кре та ча 
ове ту жбе. Пот пу но је из ве сно да је овог до ка за ног ср бо мр сца на 
ту жбу мо ти ви са ла крај ње не по вољ на ге о по ли тич ка по зи ци ја Ср-
би је у вре ме зло чи нач ке НА ТО агре си је на СР Ју го сла ви ју 1999. 
го ди не. Сто га он, де сет го ди на по сле, ова ко кон стру и ше: „Ми ло-
ше ви ће ва Ср би ја је пре у зе ла Ју го сло вен ску ар ми ју, јер је ЈА тра-
жи ла спон со ра, а Ми ло ше ви ће ва Ср би ја је би ла тај спон сор ко ји 
ће омо гу ћи ти том инерт ном и ску пом ор га ни зму ко ји се зо ве Ју го-
сло вен ска ар ми ја даљ њи оп ста нак, Ми ло ше ви ћу је ЈА тре ба ла да 
би про ши рио гра ни це Ср би је, и они ко ји ни су та ји ли тај план ства-
ра ња ет нич ки чи сте и ве ли ке Ср би је...план Ми ло ше ви ће ве Ср би је 
19) Ми лан Бу ла јић, “Хр ват ска ту жи ла Ср би ју за зло чи не ге но ци да пред Ме ђу на род ним 

су дом прав де за зло чи не сво је вој ске над Ср бим на у за шти ће ним зо на ма”, у: Истина
оРепублициСрпскојКрајини, Збор ник ра до ва, при ре ди ли др Мом чи ло Су бо тић и др 
Бран ко На до ве за, Бе о град, 2008, стр. 515.
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био је ства ра ње ве ли ке Ср би је на ет нич ки чи стом про сто ру. То је 
рат на оп ци ја ко ја је би ла са свим ја сна да тре ба очи сти ти те ри то ри-
ју, да кле ге но цид је био у том рат ном пла ну, рат ни план је био ге-
но ци дан план. А исто се на кра ју до го ди ло кад су чи сти ли Ко со во... 
Зна чи на јед ној стра ни има мо ор га ни зо ван ге но цид, рат за гра ни це 
ве ли ке Ср би је, а на дру гој има мо хр ват ски обрам бе ни рат, рат ко ји 
нам је био на мет нут, ко ји ми зо ве мо до мо вин ски рат-и у ње му је 
би ло зло чи на. Али зло чин ни је био дио на шег пла на,наш план је 
био да об ра ни мо сво ју зе мљу...“20)

У ин тер вјуу беч ком днев ни ку „Pres se“ Ме сић твр ди да су Ср-
би про те ра ни то ком ге но цид не опе ра ци је „Олу ја“ „жр тве по ли ти ке 
Сло бо да на Ми ло ше ви ћа“ а не хр ват ске сол да те ске. „Ср би ко ји су 
по сли је ра та у на шој зе мљи, од но сно на кон опе ра ци је за осло бо ђе-
ње „Олу ја“ по бје гли у Ср би ју, у ства ри су жр тве по ли ти ке Ми ло-
ше ви ћа, а не жр тве хр ват ске по ли ти ке“.21)

Ова хр ват ска ту жба де лу је за па њу ју ће. Оп ту же на је СР Ју го-
сла ви ја /Ср би ја за зло чи не ге но ци да ко је је из вр ши ла Хр ват ска вој-
ска, уз ди рект ну по моћ САД и НА ТО-а- над Ср би ма у зо на ма под 
за шти том УН. У овом зло чи ну над Ср би ма уче ство ва ли су и му-
сли ман ске фор ма ци је као и шип тар ски офи ци ри са Ко со ва и Ме то-
хи је у хр ват ским и му сли ман ским је ди ни ца ма. Али, кад се зна да 
је Хр ват ска ту жбу под не ла не по сред но по сле зло чи нач ког НА ТО 
бом бар до ва ња СР Ју го сла ви је, он да до пу ног из ра жа ја до ла зи то-
ли ко пу та кроз исто ри ју ма ни фе сто ва на мр жња и не при ја тељ ство 
Хр ва та пре ма Ср би ма.

Хр ват ска је  та да по гре шно за кљу чи ла, да је са мим чи ном НА-
ТО агре си је до шао тре ну так за ко на чан об ра чун са Ср би ма и њи-
хо вом др жа во твор ном иде јом; да је ти ме„до ка зан“ срп ски зло чин 
ге но ци да над Хр ва ти ма и му сли ма ни ма, и да ни ко ви ше не ће спо-
ми ња ти хр ват ски зло чин ге но ци да над Ср би ма, Ро ми ма и Је вре ји ма 
у Дру гом свет ском ра ту и хр ват ски зло чин ге но ци да над Ср би ма, 
од 1991. до 1995.Овим је Хр ват ска, до стој но сво је зло чи нач ке про-
шло сти из вре ме на Дру гог свет ског ра та, по ка за ла ка ко за ми шља 
до бро су сед ске од но се и по ли тич ку са рад њу. То је њен  кре а ти ван 
до при нос Спо ра зу му о нор ма ли за ци ји од но са  из 1996. го ди не. 
20) Пред сед ник Стје пан Ме сић, го сту ју ћи 14. ав гу ста 2008. у еми си ји Хр ват ског ра ди ја „ С 

пред сјед ни ком на ка ви“, Ра до је Ар се нић, Ме сић ту ма чи про шлост, Политика,Бе о град, 
15. 08. 2008, стр. 4.

21) Ме сић: То ком „Олу је“ про те ра ни Ср би жр тве Ми ло ше ви ћа, Танјуг, Политика, Бе о-
град, 26. јун 2008, стр. 4.
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Раз о ча ра ва ју ће је то, што је Вла да Ср би је под не ла про тив ту-
жбу про тив Хр ват ске де сет го ди на ка сни је (ја ну ар 2010), а одав но 
је има ла на рас по ла га њу све чи ње ни це о хр ват ским кон цен тра ци-
о ним ло го ри ма смр ти у Ја се нов цу, Ста рој Гра ди шки, Сај ми шту и 
на мно гим дру гим ме сти ма, где је уби је но на сто ти не хи ља да Ср ба 
и де се ти не хи ља да Ро ма и Је вре ја и има ла је све чи ње ни це о про-
тив у став ној се це си ји Хр ват ске из Ју го сла ви је, то ком ко је је оба ви-
ла зло чи не ге но ци да над Ср би ма у хр ват ским гра до ви ма: Го спи ћу, 
За гре бу, За дру, Спли ту, Оси је ку, Ву ко ва ру... из вр ши ла агре си ју на 
Бо сну и Хер це го ви ну, по би ла и уло го ри ла срп ске и ром ске ци ви ле 
у под руч ју Бо сан ског Бро да и Ку пре са – у мар ту и апри лу 1992. 
го ди не, прог на ла сто ти не хи ља да Ср ба из хр ват ских гра до ва и оку-
пи ра ла Ре пу бли ку Срп ску Кра ји ну (Зо ну под за шти том УН) и ет-
нич ки очи сти ла 80% ње ног ста нов ни штва, 1995. го ди не.

Ме ђу на род ни суд прав де у Ха гу је, од лу ком од 14. сеп тем бра 
1999, од ре дио да Хр ват ска, у ро ку од шест ме се ци под не се ту жбу 
до 14. мар та 2000. и да Ср би ја и Цр на Го ра, у ро ку од го ди ну да на, 
под не су про тив ту жбу-до 14. сеп тем бра 2000. го ди не.

Хр ват ска је ис по што ва ла рок и под не ла је ту жбу 27. ју на 2000. 
го ди не.

Ср би ја, и по ред два про ду же на ро ка, ни је под не ла про тив ту-
жбу!!!

Уме сто про тив ту жбе за зло чи не ге но ци да над Ср би ма, Ср би ја 
је 11. сеп тем бра 2002, по кре ну ла пи та ње не на дле жно сти Ме ђу на-
род ног су да прав де у Ха гу. Ов де тре ба има ти у ви ду ва жну чи ње ни-
цу, да је Ме ђу на род ни суд прав де у Ха гу упу тио на лог Ју го сла ви ји/
Ср би ји да под не се про тив ту жбу-пре не го што се по ста ви пи та ње 
ње го ве над ле жно сти да су ди по ту жби Хр ват ске. То је очи глед-
но био ја сан сиг нал да тре ба под не ти про тив ту жбу. Прав ни тим 
Ср би је се по на шао су прот но, за сту пао је став , да би под но ше ње 
про тив ту жбе зна чи ло при зна ње над ле жно сти Ме ђу на род ног су да 
прав де у Ха гу.

Ср би ја је де сет го ди на би ла убе ђе на да у Ха гу не ће би ти су ђе-
ња. Не зна мо чи ме се ру ко во дио струч ни тим Ср би је ин си сти ра њем 
на не на дле жно сти Су да. Ми лан Бу ла јић, наш по зна ти струч њак за 
ме ђу на род но пра во и ду го го ди шњи ди пло ма та у ме ђу на род ним ор-
га ни за ци ја ма, ис ти че: „Умје сто што су др жав ни ци Ср би је, по сли је 
2000. го ди не го во ри ли да пред ност тре ба да ти ми ру, по ми ре њу итд, 
они су, по сле хр ват ске ту жбе, мо ра ли под ни је ти про тив ту жбу. Нај-
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ма ње је, у тим тре ну ци ма, би ло мје ста при го во ру на над ле жност 
Ме ђу на род ног су да прав де у Ха гу. 

На и ме, при го вор Ср би је гла си да Ср би ја ни је би ла уго вор на 
стра на-по себ но пре ма Чла ну IX Кон вен ци је УН за ка жња ва ње и 
спре ча ва ње ге но ци да!!! Прав ни аген ти Ср би је су те жи ште ста ви ли 
на фор мал но прав не раз ло ге, иг но ри шу ћи су штин ски ин те рес Ср ба 
за ка жња ва ње по чи ни о ца ге но ци да (Ју го сла ви је је би ла јед на од 
ак тив них уче сни ка у пре го ва ра њу и из ра ди тек ста Кон вен ци је о 
ге но ци ду)“.22) 

Уме сто да ту жбу Хр ват ске схва ти као је дин стве ну при ли ку да 
се на све тлост да на из не су сви хр ват ски зло чи ни над Ср би ма то-
ком 20. ве ка, као шан су да се ар гу мен то ва но пред су дом рас пра ве 
хр ват ско-срп ски од но си, прав ни тим Ср би је је нео д го вор но кал-
ку ли сао „игра ју ћи“ на ла жну ми ро љу би вост и тру ли ком про мис. 
На исти на чин де ло ва ла је и срп ска штам па. Са оп ште ње Ме ђу на-
род ног су да прав де о за ка за ној рас пра ви по во дом хр ват ске ту жбе 
у ве ћи ни срп ских но ви на ни је ни по ме ну то. Да не ма „Прав де“ и 
„Бли ца“, у Ср би ји не би ни зна ли да је по че ла рас пра ва по ту жби 
Хр ват ске про тив Ср би је за зло чин ге но ци да. Па и не по сред но пред 
рас пра ву, за ка за ну за вре ме од 26. до 30. ма ја 2008,срп ски прав ни 
аген ти су над ме но на го ве шта ва ли по бе ду.  „Прав да“ од 22. апри ла 
2008, о по чет ку рас пра ве по ту жби Хр ват ске оба ве шта ва: „Ва ра ди 
уве рен у по бе ду Ср би је у Ха гу“.23)  

У „Прав ди“ је још на ве де но: „Шеф струч ног ти ма Ср би је у 
Ме ђу на род ном су ду прав де, проф. др Ти бор Ва ра ди, из ја вио је да 
ће пред сто је ћа рас пра ва по ту жби Хр ват ске про тив СР Ју го сла ви је, 
за ге но цид, би ти по све ће на ис кљу чи во над ле жно сти Су да и при-
хва тљи во сти пред ме та“. Ва ра ди је том при ли ком ре као: „Ми и да-
ље ин си сти ра мо на то ме да Ме ђу на род ни суд прав де у Ха гу ни је 
над ле жан у овом спо ру. Ствар је сло же на прав но, прав но ком пли-
ко ва на, а ве ру јем да ће од лу ка би ти до бра за нас“.24)

Ова кви ста во ви срп ског струч ног ти ма про ис ти чу из по ми ри-
тељ ске и „из ви ња ва ју ће“ срп ске по ли тич ке стра те ги је, ко ја на жа-
лост не ужи ва ни ка кав ре спект хр ват ске-ту жи лач ке стра не. Ова-
ква, у су шти ни нео д го вор на и не мо рал на, срп ска по ли ти ка би ће 
на ста вље на и на кон под но ше ња про тив ту жбе, по што се у ме ђу вре-
ме ну Суд про гла сио над ле жним за хр ват ску ту жбу, отво ре но се за-
22) Ми лан Бу ла јић, Нав. де ло, стр. 517
23) Ви ди: Правда, 22. април 2008, стр. 3.
24) Исто
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ла жу ћи за од у ста ја ње од суд ског по ступ ка, при ста ју ћи на ван суд-
ско по рав на ње.

Став срп ске стра не мо же се ви де ти из ија ве пред сед ни ка Ре-
пу бли ке Ср би је, Бо ри са Та ди ћа, на Дан про бо ја за то че ни ка Ја се-
нов ца-22. апри ла 2008. го ди не, об ја вље ну у „Сло бод ној Дал ма ци-
ји“: „Да би отва ра ње за хтје ва за ком пен за ци је срп ским жр тва ма 
Ја се нов ца, по ве ћа ло про бле ме у ре ги ји и зна чи ло вра ћа ње Дру гом 
свјет ском ра ту, док се рје ша ва ју пи та ња из по сљед њег ра та и ула жу 
на по ри у по мир бу“.25)

Усле ди ло је пи та ње: „Је су ли ика да пла ће не ком пен за ци је за 
го то во је дан ми ли јун Ср ба, ко је су уби ли хр ват ски на ци сти у Ја се-
нов цу?“, Та дић је од го во рио да „Ни тко не зна ко ли ко је би ло жр-
та ва (!!!) и да би вра ћа ње Дру гом свјет ском ра ту са мо по ве ћа ло 
про бле ме у ре ги ји“ (!!!). Пред сед ник Ср би је пред ла же да би „са-
да оби те љи жр та ва тре ба ло да на ђу не ко рје ше ње за те слу ча је ве“ 
(!!!), што зна чи да се др жа ва Ср би ја огра ђу је од за сту па ња ин те ре-
са Ср ба-жр та ва хо ло ка у ста“!26)

Вла да Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не у про гон ству, у пи сму пред-
сед ни ку Ср би је, Бо ри су Та ди ћу, од 23. апри ла 2008. го ди не под се ћа 
„да је Са ве зна Ре пу бли ка Не мач ка обе ште ти ла је вреј ске жр тве и 
обе ште ти ла чла ни це Са ве зни ка из Дру гог свет ског ра та, па то ни-
је по ре ме ти ло ме ђу др жав не од но се у Евро пи. На про тив, пра вед на 
осу да СР Не мач ке за зло чи не ге но ци да је учвр сти ла са рад њу и раз-
у ме ва ње ме ђу европ ским и пре ко мор ским др жа ва ма“.27)

СРБИЈАХРВАТСКОЈИЗВИЊЕЊЕИМЕСТОНЕСТАЛНОГ
ЧЛАНАУСБ-АХРВАТСКАСРБИЈИПРИЗНАЊЕ

НЕЗАВИСНОСТИКОСОВА

Са мо не у пу ће ни у срп ско-хр ват ске од но се, да се за др жи мо на 
тој ква ли фи ка ци ји, мо гли су пред ло жи ти Хр ват ску а не Че шку као 
ње ног про тив кан ди да та, у са став не стал них чла ни ца Са ве та без-
бед но сти УН-а. То је учи ни ла Вла да Ср би јеи тај нео бја шњив по-
сту пак  се ту ма чи као из раз до бро су сед ске са рад ње и раз у ме ва ња. 
Оче ки ва ло се ваљ да да ће тај чин со ли дар но сти омек ша ти „бив шу 
бра ћу“, да и они по ву ку ре ци про чан по тез у ви ду по вла че ња ту жбе 
за ге но цид или да поч ну при ме њи ва ти Спо ра зум о нор ма ли за ци ји 
25) SlobodnaDalmacija, 23. април 2008, стр. 4-5.
26) SlobodnaDalmacija, исто
27) Ви ди сајт Вла де РСК од 23. апри ла 2008.
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од но са. Ни шта од то га! На про тив! Хр ват ска се свр ста ла у др жа-
ве ко је су при зна ле не за ви сност Ко со ва28), пре кр ши ла Спо ра зум о 
нор ма ли за ци ји од но са са Ср би јом, гру бо на ру ша ва ју ћи су ве ре ни-
тет и те ри то ри јал ни ин те гри тет Ср би је.

По ста вља се пи та ње за што срп ска власт ни је ту жи ла Сло ве-
ни ју ко ја је у тре нут ку при зна ња Ко со ва  пред се да ва ла Европ ском 
уни јом, или Хр ват ску, ко ја је про те ра ла  го то во све Ср бе из Ре пу-
бли ке Срп ске Кра ји не. За што Ср би ја за уз врат ни је при зна ла Вла ду 
РСК и Ре пу бли ку Срп ску Кра ји ну јер су Ср би кра ји шни ци, за раз-
ли ку од Шип та ра са  Ко со ва, има ли пра во на са мо о пре де ље ње, и 
по том осно ву за сно ва ли сво ју др жа ву, ко ју су Хр ва ти уз по моћ За-
па да и Ва ти ка на не ми ло срд но уни шти ли. Ти ме би Ср би ја на прав-
ни те рен из не ла све чи ње ни це у раз би ра спа ду ју го сло вен ске др жа-
ве. Пред ност ту жбе је у то ме што под ра зу ме ва ја сан од го вор у ви ду 
пре су де. Уме сто то га има мо го то во не ве ро ва тан па ра докс, сву где, 
али не и у хр ват ској по ли ти ци: Хр ват ска је ту жи ла Ср би ју за из гон 
Ср ба из Кра ји не?!  Ср би ја се и овом при ли ком до след но па ци фи-
стич ки по на ша, сле по се др жи ме ђу на род ног пра ва, од у ста ју ћи  од 
про тив ту жбе за ге но цид  Хр ва та над Ср би ма то ком це лог 20. ве ка 
и, да не би озло је ди ла Хр ва те, ин си сти ра са мо на „Олу ји“. 

Хр ват ска је, без сум ње, др жа ва ко ја је од го вор на за ве ли ке раз-
ме ре зло чи на ге но ци да над Ср би ма, Ро ми ма и Је вре ји ма у Дру гом 
свет ском ра ту, јер је на след ник фа ши стич ке Не за ви сне Др жа ве 
Хр ват ске, ко јој, као су на след ни ка, тре ба при до да ти и Му сли ман-
ско-хр ват ску фе де ра ци ју Бо сне и Хер це го ви не. Зна чи, ту жба Вла де 
Ср би је би мо ра ла, по ред хр ват ског зло чи на ге но ци да и ет нич ког 
чи шће ња над Ср би ма, од 1991. до 1995. го ди не, да са др жи (као 
нај ва жни ји по да так) зло чин ге но ци да Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске 
над Ср би ма, Ро ми ма и Је вре ји ма у Дру гом свет ском ра ту, од 1941. 
до 1945. Ову ту жбу, као су ту жи о ци, тре ба ло би да пот пи шу вла де: 
28) Као од ла зе ћи пред сед ник Хр ват ске Стје пан Ме сић је још јед ном де мон стри рао сво ју 

и хр ват ску ан ти срп ску по ли ти ку, по се тив ши 7. ја ну а ра 2010. го ди не  не ле гал не ин-
сти ту ци је НА ТО др жа ве Ко со во. Том при ли ком је ре као: „С по себ ним за до вољ ством 
обра ћам се да нас, при го дом пр вог слу жбе ног по сје та јед но га хр ват ског пред сјед ни ка 
Ре пу бли ци Ко со во, чла но ви ма нај ви ше га пред став нич ко га ти је ла нај мла ђе др жа ве не 
са мо ре ги је, не го и Евро пе, у исто ври је ме и др жа ве нај ста ри јег на ро да ово га ди је ла 
Ста ро га Кон ти нен та“. Иако га бе о град ски ре жим до жи вља ва као парт не ра у ре ги ји и 
у евро-атлант ским ин те гра ци ја ма, Ме си ће ва по ру ка из При шти не ви ше је не го ја сна 
– као што је 90-их раз гра ђи вао СФРЈ, же ља му је  да то исто учи нии са Ср би јом и он 
то не кри је. Сре ди ном ја ну а ра 2010.  Ме сић је је из ја вио да би у слу ча ју да Ре пу бли ка 
Срп ска одр жи ре фе рен дум  ко јим би се на ру шио Деј тон ски спо ра зум, по слао вој ску у 
Ре пу бли ку Срп ску и пре се као ко ри дор код Брч ког.
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Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не и Ре пу бли ке Срп ске, па и Вла да Цр не 
Го ре, ако би то при хва ти ла, јер су хр ват ске ору жа не сна ге у Дру гом 
свет ском ра ту уби ја ле и ци ви ле у Цр ној Го ри. 

Јер, 700.000 уби је них Ср ба, 30.000 Је вре ја и 80.000 Ро ма ни је 
из раз „срп ског ми та о Ја се нов цу“. Иако да нас не ки хр ват ски исто-
ри ча ри ума њу ју број жр та ва хр ват ског ге но ци да и, по пут Слав ка 
Голд штај на, го во ре о бро ју 80-100 хи ља да уби је них (Туђ ман је у 
„Бес пу ћу по ви је сне збиљ но сти“ из нео ци фру од 30.000, ка сни је је 
ту број ку по ди гао на 70.000), свет је оба ве штен о ствар ном оби му 
овог зло чи на. Хр ва ти би да за та шка ју ре зул тат до ко јег је до шла 
„Зе маљ ска ко ми си ја Хр ват ске“ 1947. го ди не. Ова ко ми си ја, са ста-
вље на од Хр ва та, ут твр ди ла је да су уста ше у Ја се нов цу уби ле из-
ме ђу 500 и 600 хи ља да љу ди. Углав ном Ср ба. Нај зад, за хва љу ју ћи 
по мо ћи Ми ла на Бу ла ји ћа, пред сед ни ка Фон да за ис тра жи ва ње ге-
но ци да, у Њу јор ку је по диг ну то обе леж је Ја се но вач ким жр тва ма, о 
че му се ма ло зна. Наспоменикужртвамаусташкоггеноцидауло-
горуЈасеновацуБруклинпарку,урезанојеповодом60-годишњице,
априла2005.године„стотинехиљадаСрба,ЈеврејаиРома,каои
антифашистамногихнационалности“.29)

 При ли ком бо рав ка у За гре бу 24. ју на 2007. го ди не пред сед ник 
Ср би је пре ко Хр ват ске ра дио те ле ви зи је „ис при чао се“ Хр ват ској 
„за не сре ће ко је су им на ни је ли Ср би“.30)

„Свим гра ђа ни ма Хр ват ске и свим при пад ни ци ма хр ват ског 
на ро да ко је су учи ни ли не срећ ни ма при пад ни ци мо га на ро да, упу-
ћу јем из ви ње ње и пре у зи мам за то од го вор ност“.31) Та дић се од-
лу чио на овај ко рак и по ред из ви ње ња ко је је ис пред за јед нич ке 
др жа ве Ср би је и Цр не Го ре упу тио њен пред сед ник Све то зар Ма-
ро вић 11. сеп тем бра 2003. го ди не.

Хр ват ски пред сед ник Стје пан Ме сић ни је се из ви нио за по-
би је не и про те ра не Ср бе, већ је од го во рио  уз нај те же оп ту жбе да  
„све тре ба по ста ви ти на сво је мје сто“. На Бе о град ској те ле ви зи ји, 
у при су ству пред сед ни ка Та ди ћа,  Ме сић по ру чу је да Ср би тре ба 
да при зна ју ге но цид у Сре бре ни ци, а што се ти че  “Олу је”-  “то 
29) Ин тер вју Ми ла на Бу ла ји ћа Православљу, Исти на ће нас осло бо ди ти, аутор: Сла ви ца 

Ла зић, Но ви не Срп ске Па три јар ши је, бр. 1010, 15. април 2009.
30) An dro Ber nar dič, Pred sjed nik Sr bi je go sto vao na emi si ji Ne dje ljom u dva’. Ta dić: „Pre u zi-

mam na se be od go vor nost za zlo či ne Sr ba, ali svat ko sno si kri vi cu«, Večernjilist,Za greb, 
24.06.2007.

31) Pred sjed nik Sr bi je Bo ris Ta dić, 23. 06. 2007.
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је би ла за ко ни та ак ци ја хр ват ске вој ске за осло бо ђе ње узур пи ра не 
те ри то ри је“.

Сам крај Ме си ће вог ман да та обе ле жи ло је не ко ли ко ја сних по-
ли тич ких про во ка ци ја. Јед на од њих је сма њи ва ње ка зне за го ди ну 
да на, Си ни ши Рим цу, осу ђе ном за уби ства над срп ским ци ви ли ма 
кра јем 1991. го ди не у за пад ној Сла во ни ји. Си ни ша Ри мац  је  при-
знао  и уче шће у уби ству срп ске по ро ди це Зец у За гре бу у де цем-
бру исте го ди не. Сма њи ва ње ка зне об ја вље но је 7. ја ну а ра, на дан 
пра во слав ног Бо жи ћа, чи ме је ср бо мр зач ка по ру ка би ла по ја ча на, 
а Ср би ма у Хр ват ској и Кра ји ни ја сно ста вио до зна ња да он ни је 
ни ка ка ав де мо крат ски пред став ник ка квим се пред ста вља, већ за-
штит ник нај ве ћих срп ских крв ни ка. 

При ли ком по се те хр ват ског пре ми је ра Иве Са на де ра Ср би ји 
са њим је до шао и ам ба са дор Хр ват ске у При шти ни, Злат ко Кра-
ма рић. Би ла је то пот пу но ја сна де мон стра ци ја хр ват ске по ли ти ке 
пре ма Ср би ји.

По зи ва ју ћи срп ске из бе гли це из Хр ват ске да про те сту ју про-
тив по се те хр ват ског пре ми је ра, пред сед ник Вла де Ре пу бли ке Срп-
ске Кра ји не у про гон ству, Ми ло рад Бу ха, по звао је Вла ду Хр ват ске 
да вра ти устав ни по ло жај дво на ци о нал не хр ват ско-срп ске др жа ве; 
Вла ду Ср би је да при зна не за ви сност Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не у 
ко јој су жи ве ли Ср би  и пре Хр ва та, у вре ме Вој не кра ји не чи ји је 
РСК исто риј ски по то мак, по прин ци пу ре ци про ци те та, с об зи ром 
да је Вла да Хр ват ске при зна ла не за ви сност Ко со ва.

У про гла су је ре че но: „Зва нич на по се та пре ми је ра Хр ват ске, 
Иве Са на де ра, је на ја вље на као ко рак као по бољ ша њу и уна пре ђе-
њу од но са две ју зе ма ља. Ова ква ква ли фи ка ци ја су сре та два пре-
ми је ра је, у нај ма њу ру ку, по ра жа ва ју ћа за срп ске др жа ве и срп ски 
на род, јер Хр ват ска ни је по зва на на од го вор ност за би о ло шко уни-
ште ње Ср ба, Ро ма и Је вре ја у Дру гом свет ском ра ту и ни ко је не 
оба ве зу је да от кло ни по сле ди це зло чи на ге ни ци да и ет нич ког чи-
шће ња над Ср би ма Кра ји шни ци ма од 1990. до 1995. го ди не. Ова-
кав по сту пак је нај о чи глед ни ји на ста вак зло чи на ге но ци да над Ср-
би ма. Он омо гу ћа ва да Хр ват ска, не сме та но, про ду жа ва оку па ци ју 
Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не и да не вра ћа у Устав др жа во твор ност 
срп ског на ро да...Због пот пу ног обес пра вљи ва ња Ср ба Кра ји шни ка 
Вла да и Скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не по зи ва ју Кра ји шни-
ке и оста ле гра ђа не Ре пу бли ке Ср би је да до ђу на про тест ни ми тинг 
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про тив по ли ти ке Вла де Хр ват ске пре ма Ср би ма Кра ји шни ци ма-на 
дан до ла ска др Иве Са на де ра у Бе о град – 20. мар та 2009“.32)

До ми ни рао је тран спа рент на ко ме је пи са ло: „ПРИ ЗНА ЛИ СУ 
КО СО ВО –ПРИ ЗНАЈ ТЕ РЕ ПУ БЛИ КУ СРП СКУ КРА ЈИ НУ“

Пред сед ник Ср би је, Бо рис Та дић, из нео је зва нич ни став Ср-
би је: „Хр ват ско при зна ње Ко со ва, за Ср би ју је би ло из у зет но те-
шко, уз на по ме ну, да ће „пи та ње Ко со ва и Ме то хи је ре ша ва ти пред 
ме ђу на род но прав ним ин сти ту ци ја ма“!

За тим: „Не до во ди мо у пи та ње те ри то ри јал ни ин те гри тет дру-
гих др жа ва, јер су та кве иде је опа сне. Иде ја гра ни це Кар ло баг-Ви-
ро ви ти ца-је про шлост“.

Што се ти че ре ци проч ног при зна ња РС Кра ји не зва нич ни од-
го вор Ср би је је био да она сма тра Ср бе у Хр ват ској хр ват ским др-
жа вља ни ма, чи ме је ски ну то пи та ње при зна ња не за ви сно сти Ре пу-
бли ке Срп ске Кра ји не.

Ни је тра же но од Хр ват ске да ре ци проч но из ја ви да Шип та ре 
на Ко со ву и Ме то хи ји сма тра за др жа вља не Ср би је.

ДУГПУТДОПРОТИВТУЖБЕИЛИ
НЕДОСТАТАКНАЦИОНАЛНОГСАМОПОШТОВАЊА

Да зва нич на Ср би ја не ра до при хва та хр ват ску ту жбу а ти ме 
и при ли ку да раш чи сти од но се са на след ни цом хр ват ске уста шке 
др жа ве ко ја је по би ла сто ти не хи ља да Ср ба, го во ри и ини ци ја ти ва 
Вла де Ср би је да Хр ват ска по ву че ту жбу, па ће он да и Ср би ја по-
ву ћи кон тра ту жбу, ко ја још ни је ни на пи са на!!! Пред сед ник Вла де 
Ср би је, Мир ко Цвет ко вић, уочи су сре та са сво јим хр ват ским ко ле-
гом Ивом Са на де ром, от крио је свој план: „Ср би ја ће по зва ти зва-
нич ну Хр ват ску да по ву че ту жбу про тив Ср би је за ге но цид, а на ша 
др жа ва ће у том слу ча ју, од мах по ву ћи кон тра ту жбу про тив Хр ват-
ске...Јед но од нај ва жни јих пи та ња је та ту жба. То је ве ли ка пре-
пре ка раз во ју до брих од но са. Да кле, по зва ће мо Хр ват ску да сво ју 
ту жбу за ге но цид про тив Ср би је по ву че из про це ду ре. Ср би ја би у 
том слу ча ју од мах би ла спрем на да по ву че сво ју кон тра ту жбу. То 
је мо гућ ност да, на ду жи рок, нор ма ли зу је мо од но се две ју зе ма ља 
и ја сно по ка же мо да смо као су се ди от кло ни ли ту пре пре ку, на сле-
ђе ну из бли ске про шло сти и на мет ну ту из по ли тич ких мо ти ва“.33)

32) Ви ди сајт Вла де РСК у про гон ству од 19. мар та 2009.
33) П. Ва си ље вић, “Ту жбе тре ба по ву ћи”, Новости, Бе о град, 19. март 2009, стр. 2.
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Ср би ја се, да кле, опет из ви ња ва и пред ла же по ми ре ње, а Хр-
ват ска во ди ра чу на са мо о сво јим ин те ре си ма. Ср би ја по ка зу је да 
ни је спрем на да се су о чи са утвр ђи ва њем од го вор но сти за ге но цид, 
не са мо у „Бље ску“ и „Олу ји“, већ од кле ро-уста шке НДХ до да-
нас.С дру ге стра не, хр ват ски пре ми јер Са на дер је за вре ме бо рав ка 
у Бри се лу из ја вио да „има ва жни јих те ма за би ла те рал не су сре те“ 
од пред ло га за по вла че ње ту жби!!!34) 

Су де ћи пре ма над ме ном уве ре њу Хр ват ске у оправ да ност и 
успех ту жбе и срп ске  из ви ња ва ју ће и без у слов не по мир љи во сти, 
сва је при ли ка да је  аутор овог жа ло сног сце на ри ја, ко јим се срп-
ске жр тве још јед ном уби ја ју  а срп ске др жа ве по ни жа ва ју, је дан 
– и да је то – Ва ти кан. На ова кав за кљу чак упу ћу је не ко ли ко чи-
ње ни ца: Вла да Ср би је је де сет го ди на иг но ри са ла хр ват ску ту жбу, 
а за тим у ду жем пе ри о ду за ма ја ва ла и ла жно ин фор ми са ла срп ску 
јав ност, ко ке ти ра ју ћи и ма шу ћи про тив ту жбом, два ме се ца на кон 
од ла га ња под но ше ња про тив ту жбе Вла да пред ла же по вла че ње не-
под не ше не про тив ту жбе, да би је ко нач но под не ла тек 4. ја ну а ра 
2010. го ди не; по се та пред сед ни ка Ср би је Бо ри са Та ди ћа Све тој 
сто ли ци и по зив упу ћен па пи да по се ти Ср би ју, не по сред но уочи 
смр ти па три јар ха Па вла; као и ор ке стри ра на ак ци ја „не вла ди ног 
сек то ра“, по сле из бо ра но вог па три јар ха Ири не ја, за што ско ри ју и 
без у слов ну по се ту па пе Ср би ји; нај зад, Ме ђу на род ни суд прав де у 
Ха гу је од ре дио но ве ро ко ве за ту жбе, Хр ват ској до  20. де цем бра 
2010, а Ср би ји до 4. но вем бра 2011, што не дво сми сле но упу ћу је на 
фа во ри зо ва ње ван суд ског по рав на ња.35) Сва је при ли ка да је од у-
ста ја ње од ту жби и по се та па пе Ср би ји, ко ју тре ба да ини ци ра Срп-
ска пра во слав на цр ква, пла ни ра но да се ре а ли зу је  у па ке ту. Ово ме 
34) „Sa na der uz dr ža no na Cve ko vi će vu iz ja vu“, Nezavisne,Ba nja Lu ka. На сај ту за гре бач ког 

Večernjeglistaсла те су по ру ке Са на де ру: „Hr va ti sma tra ju da je „srp sko pi ta nje“ za u vi jek 
ri je še no „Olu jom“,Иву Са на де ра упо зо ра ва ју да не сме по ву ћи ту жбу про тив Ср би је:
„Sr bi ja je ge no cid na. Sa na der ni je smio da ide u Be o grad! Tre ba tra ži ti od šte tu za uni šte no 
go spo dar stvo, po bi je ne po ro di ce. Mo je uni šte no dje tinj stvo“;„Sa mo ne ka pro ba da po vu če 
tu žbu za ge no cid! Svi mi bra ni te lji zna mo ko pro te stu je u Be o gra du“: „E, moj Sa na de ru, 
ni kad od te be po li ti ča ra i Hr va ta. Ne ma ski da nja op tu žni ce za ge no cid, jer ćeš i ti on da na 
sud“!....“Sr bi ja je ge no cid na“,Правда, Бе о град, 21-22. март 2009, стр. 3.

35) „...МСП је узео у об зир чи ње ни це из кон тра ту жбе ко ју је Ср би ја под не ла 4. ја ну а ра, 
у ко јој се од Су да тра жи да пре су ди и про гла си да је Хр ват ска пре кр ши ла оба ве зе из 
Кон вен ци је ти ме што је у то ку и по сле „Олу је“, у ав гу сту 1995, на ме ра ва ла да уни шти 
срп ску на ци о нал ну и ет нич ку гру пу ко ја је жи ве ла у Кра ји ни уби ја њем при пад ни ка 
те гру пе, иза зи ва њем озбиљ них те ле сних и мен тал них по вре да чла но ви ма гру пе и на-
мер ним под вр га ва њем чла но ва гру пе жи вот ним усло ви ма ко ји је тре ба ло да до ве ду до 
њи хо вог де ли мич ног уни ште ња-на ве де но је у са оп ште њу.

 У са оп ште њу се под се ћа да Ср би ја од Хр ват ске тра жи да „при хва ти по сле ди це сво јих 
ме ђу на род но не за ко ни тих де ла“. Новости, Бе о град, 19. фе бру ар 2010, стр. 2.
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за са да као пре пре ка сто ји имо ви на Ср ба у Хр ват ској и Кра ји ни, од 
чи јег обе ште ће ња би се или од у ста ло или би оно би ло сим бо лич-
ког зна ча ја.Та ко је, из гле да, за ми шље на нор ма ли за ци ја и кон со ли-
да ци ја хр ват ско-срп ских од но са.  

Раз мо три ће мо још два пи та ња: ка ко на ту жбу и про тив ту жбу 
гле да струч на јав ност у Ср би ји, а ка ко они ко јих се овај суд ски по-
сту пак жи вот но и суд бин ски не по сред но ти че Ср би из Хр ват ске и 
Кра ји не?

Про фе сор Ра до слав Сто ја но вић, шеф ти ма за од бра ну Ср би је 
и Цр не Го ре по ту жби БиХ за ге но цид пред Ме ђу на род ним су дом 
прав де, ка же: „Оно про тив че га сам ја, и за то не ћу уче ство ва ти у 
то ме, то је да се под но си про тив-ту жба про тив Хр ват ске, та ко ђе за 
ге но цид, јер ће мо ми ту ту жбу из гу би ти, као што ће Хр ва ти из гу-
би ти сво ју ту жбу. За што он да гу би мо вре ме?! 36)

Ми лан Бу ла јић нас под се ћа, да је уме сто су о ча ва ња са ту жбом 
про тив Ју го сла ви је-Ср би је од стра не му сли ман ске БиХ за зло чи не 
ге но ци да (1993) прав ни агент, про фе сор пра ва пред ла же ди пло мат-
ске пре го во ре („une so lu tion di plo ma ti que de nos con flicts”)37). Ми-
ни стар ино стра них по сло ва Го ран Сви ла но вић је, пре ко прав ног 
аген та проф. др Ти бо ра Ва ра ди ја, јед но став но по ву као про тив ту-
жбу без усло ва, ве ро ват но у на ди, да ће му сли мабнска БиХ по ву ћи 
основ ну ту жбу.38)

Про фе сор Во јин Ди ми три је вић, ди рек тор Бе о град ског цен тра 
за људ ска пра ва, та ко ђе по др жа ва по вла че ње ту жбе и про тив ту жбе, 
сма тра ју ћи „да ни хр ват ска ту жба ни евен ту ал на срп ска про тив ту-
жба не би има ле из гле да на успех“.39)

По зна ти хр ват ски адво кат Ан то Но би ло сма тра „да ге но ци да 
ни је би ло ни са хр ват ске, али ни са срп ске стра не, да ту жба и кон-
тра ту жба не ма ју сми сла“.

Срп ски на род из Хр ват ске и Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не про-
те ран са свог ог њи шта у Ср би ју, Ре пу бли ку Срп ску, европ ске и 
пре ко мор ске зе мље за ин те ре со ван је за по ди за ње ту жбе за ге но цид 
про тив Хр ват ске и за пре па шћен ње ном по ли ти за ци јом од стра не 
вла сти у Бе о гра ду. На зах тев мно гих срп ских ин те лек ту а ла ца и 
удру же ња у све ту, Вла да Ре пу бли ке Срп ске  Кра ји не у про гон ству 
36) Press klub – B92, Ми ли ца Ду чић-Ча вић, “Хр ват ска ће из гу би ти ту жбу за ге но цид”, Бе-

о град, 14. јун 2009.
37) Пи смо аген та Ср би је-Цр не Го ре, од 24. но вем бра 2003. 
38) Пи смо аген та Ср би је-Цр не Го ре, од 22. ок то бра 2003.
39) М. П. Р., “По вла че ње ту жби за бо ље од но се”, Политика, Бе о град, 20. март, 2009, стр. 5.
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са чи ни ла је пе ти ци ју  ко ја се пот пи су је у свим ме сти ма у Ср би ји и 
Ре пу бли ци Срп ској. Њен са др жај је сле де ћи:   

„Ми до ле пот пи са ни зах те ва мо да Ре пу бли ка Ср би ја без у слов-
но оста не при ту жби про тив Хр ват ске за зло чин ге но ци да по чи њен 
над срп ским на ро дом. Зах те ва мо да Скуп шти на Ср би је до не се од-
го ва ра ју ћу ре зо лу ци ју“.

По зна ва о ци хр ват ско-срп ских од но са уоча ва ју два ак ту ел на 
фе но ме на, ко ји се  од и гра ва ју у Хр ват ској  а ве за ни су за ту жбе. 
Пр ви је ве зан за по сту пак ко ји Ри мо ка то лич ка цр ква и хр ват ски 
би ску пи во де у про це су про гла ша ва ња Сте пин ца за све ца, ко ји је 
већ унет у ка то лич ки ка лен дар као „бла же ник“, а дру ги пред ста вља 
по ку шај ус по ста вља ња Хр ват ске пра во слав не цр кве, по узо ру на 
Па ве ли ће ву Хр ват ску пра во слав ну цр кву из пе ри о да НДХ. И јед но 
и дру го пред ста вља гру бо фал си фи ко ва ње исто ри је и обе сми шља-
ва ње срп ских жр та ва.

Јед ну од нај дра стич ни јих не и сти на је из го во рио, 10. фе бру а ра 
2010, у Кар лов цу, вој ни ор ди на риј би скуп у Хр ват ској, Ју рај Је зе-
ри нац. На вер ској про сла ви по све ће ној ри мо ка то лич ком хр ват ском 
кар ди на лу, Алој зи ју Сте пин цу, би скуп Је зе ри нац је ис та као, да је 
кар ди нал Алој зи је Сте пи нац спа сао мно ге Ср бе, Ро ме и Је вре је – 
осу ђе не (по ра сним за ко ни ма НДХ) на би о ло шко ис тре бље ње у 
Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској. 

Оби ље исто риј ске гра ђе и ли те ра ту ре, ка ко до ма ће та ко и стра-
не, не дво сми сле но ука зу је да је за гре бач ки кар ди нал Алој зи је Сте-
пи нац је дан од нај од го вор ни јих за спро во ђе ње би о ло шког ис тре-
бље ња Ср ба, Ро ма и Је вре ја, јер су ор га ни Ри мо ка то лич ке цр кве у 
Хр ват ској, па и све ште ни ци, мо на си и мо на хи ње би ли ан га жо ва ни 
на на о ру жа ва њу хр ват ске вој ске, а сто ти не све ште них ли ца је ру-
ко во ди ло ак ци ја ма уби ја ња ци ви ла у кон цен тра ци о ним ло го ри ма 
смр ти и на дру гим стра ти шти ма. Ка то лич ки све ште ник фра Ми ро-
слав Мај сто ро вић-Фи ли по вић је био и ко ман дант Кон цен тра ци о-
ног ло го ра смр ти у Ја се нов цу. 

По се би се раз у ме, да се ова ко оп ште ан га жо ва ње ри мо ка то-
лич ких све ште ни ка, мо на ха и мо на хи ња на ис тре бље њу Ср ба, Ро-
ма и Је вре ја не би мо гло оба вља ти, да се то ме су прот ста вљао кар-
ди нал Алој зи је Сте пи нац, јер је био на нај ви шем вер ском по ло жа ју 
Ри мо ка то лич ке цр кве у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској.
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У Хр ват ској се пред у зи ма но ви вер ски зло чин над пра во слав-
ним Ср би ма - осни ва њем „Хрватскеправославнецркве“. 40) На-
ме ра  је, да се по ред 30.000 пре ве де них Ср ба у Ри мо ка то лич ку ве ру, 
пре о ста ли Ср би у Ре пу бли ци Срп ској Кра ји ни и Хр ват ској учла не 
у „Хр ват ску пра во слав ну цр кву“ и да се, на тај на чин, оне мо гу ћи 
Ср би ма да ис по ве да ју ве ру у хра мо ви ма Срп ске пра во слав не цр-
кве. 

Син таг му „пра во слав ни Хр ва ти“пр ви је упо тре био пра ваш 
Еуген Ква тер ник41) у дру гој по ло ви ни 19. ве ка, а у жи вот про вео 
дру ги пра ваш, а за тим уста ша-Ан те Па ве лић, ус по ста вља њем Хр-
ват ске пра во слав не цр кве42) 1942. го ди не. Ову иде ју при хва ти ли су 
не ки во де ћи хр ват ски по ли ти ча ри из вре ме на хр ват ског оса мо ста-
ље ња, а ак ту ел на је, као што ви ди мо, и да нас. 

На кра ју овог члан ка, а по во дом на ме ре, не и оба ве зе, скуп-
шти не Ре пу бли ке Ср би је да до не се ре зо луц, сма тра мо да тре ба ис-
та ћи сле де ће: Ако смо оба ве зни, а је смо, да зло чин ге но ци да по не-
40) За са да се ра ди о „Хр ват ској пра во слав ној за јед ни ци“, ко ја би за пет го ди на, ко ли ко је 

рок за ре ги стра ци ју не ке ор га ни за ци је, пре ра сла у „Хр ват ску пра во слав ну цр кву“.
41) Ви ди о то ме ви ше: Мом чи ло Су бо тић, ХрватииБосна.ГеополитичкезамислиуХр-

ватскојпремаБоснииХерцеговини, по гла вље: ХрватскиписцииполитичариоБосни
иХерцеговини, део: Ве ли ко хр ват ске иде је Стар че ви ћа, Ква тер ни ка и Фран ка, Бе ли ан-
ђео, Ша бац, 2002, стр. 71-77.

42) Ра ди за ти ра ња Срп ске пра во слав не цр кве и кро а ти за ци је срп ског на ро да, уста ше су 
по чет ком ју на 1942. го ди не оно ва ле Хр ват ску пра во слав ну цр кву, и на ме сто па три јар-
ха по ста ви ли ру ског еми гран та, ар хи е пи ски о па Гер мо ге на, Гри го ри ја Ива но ви ча Мак-
си мо ва. Овим на сил ним, ге но цид ним чи ном ус по ста вљен је и прак тич но при ме њен 
трет ман Ср ба у Хр ват ској као „пра во слав них Хр ва та“ и та ко ус по ста вљен кон ти ну и тет 
Ква тер ни ко ве и Су пи ло ве иде је, ко ју ће при хва ти ти во де ћи хр ват ски пи сци и по ли ти-
ча ри де ве де се тих го ди на 20. ве ка у вре ме хр ват ског про тив у став ног и на сил ног от це-
пље ња од СФРЈ. Ме ђу ви ше од 700.000 жр та ва уста шког зло чи на ге но ци да, уби је на су 
и три срп ско-пра во слав на епи ско па (ба ња луч ки Пла тон Јо ва но вић, гор њо кар ло вач ки 
Са ва Тр ла јић и да бро бо сан ски Па тар Зи мо њић) док је че твр ти (за гре бач ки До си теј) 
од по сле ди ца уста шког ба ти на ња по сле не ко ли ко ме се ци умро у Бе о гра ду. Ви ди наш 
рад: Пра во на са мо о пре де ље ње и „ју го сло вен ски екс пе ри мент“. Пр ва, дру га, тре ћа 
Ју го сла ви ја, ИПС, Бе о град, 2004, део: Од Ба но ви не Хр ват ске до НДХ, стр. 46-61,као 
и ши ру ли те ра ту ру о то ме: Вељ ко Ђу рић, Уста ше и пра во сла вље, Бе ле тра, Бе о град, 
1989; Дра го љуб Жи во ји но вић, Ва ти кан, ка то лич ка цр ква и ју го сло вен ска власт 1941-
1958, Бе о град, 1994; Фи кре та Је лић-Бу тић, нав. де ло; Ва са Ка зи ми ро вић, НДХ у све тлу 
не мач ких до ку ме на та и днев ни ка Гле за фон Хор сте на уа, Бе о град, 1987; Ко стић Ла зо, 
Хр ват ска звер ства у по след њем ра ту пре ма из ја ва ма њи хо вих са ве зни ка, Чи ка го, 1974; 
Кри зман Бог дан, Ан те Па ве лић и уста ше, За греб, 1986; Ми ље вић И. Ми лан/ Су бо тић 
М. Дра ган, Срп ско-хр ват ски од но си у XX ве ку, не пре ки дан ла нац ге но ци да Хр ва та над 
Ср би ма 1914-1941-1991..., Бе о град, 1997;  Vik tor No vak, Mag num Cri men-po la vi je ka 
kle ri ka li zma u Hr vat skoj, Be o grad, 1986; Ми ха и ло Ста ни шић, Ге но цид над Ср би ма-бит-
на од ред ни ца ра за ра ња Ју го сла ви је, ВИГ, Бе о град, 1995.
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се од ре ђе ни сим бол, он да је нај при род ни је да то бу де ме сто у ко јем 
су му раз ме ре би ле нај ве ће и уби ја ње ци ви ла нај мон стру о зни је.

Ци ви ли за циј ска је оба ве за, да се као сим бол са ти ра ња јед ног 
на ро да озна чи за ме сто зло чи на ге но ци да Кон цен тра ци о ни ло гор 
смр ти у Ја се нов цу, по диг нут од стра не фа ши стич ке Не за ви сне Др-
жа ве Хр ват ске, у ко јем су уби ја не сто ти не хи ља да љу ди, укљу чу ју-
ћи и де цу нај мла ђег уз ра ста. Кад су Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве 
на шле за сход но, да у Њу јор ку по диг ну спо ме ник ја се но вач ким жр-
тва ма, он да се јед но став но за кљу чу је, да су вла сти у Ср би ји по сту-
пи ле ве о ма нео д го вор но, од 1945. до да нас, кад на то стра ти ште, 
ужа сни је од оног у Аушви цу, ни су под се ти ле спо ме ни ком на те ри-
то ри ји Ре пу бли ке Ср би је. Оно што се до го ди ло са срп ским на ро-
дом у Хр ват ској и Ре пу бли ци Срп ској Кра ји ни од 1990. до 1995, па 
и по сле то га, пред ста вља  за вр ше так зло чи на ге но ци да из Дру гог 
свет ског ра та у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској.

MomciloSubotic
CURRENTCROATIAN-SERBIANRELATIONS:ACTIONOF

LAWANDCROSS-ACTIONFORGENOCIDE
Summary

InthispaperauthoranalyzedcurrentCroatian-Serbianre-
lationsintimeduringandafterdisintegrationofYugoslav
state,incontextofCroatianActionofLawagainstFederal
RepublicofYugoslavia/SerbiaforgenocideofCroats,as
wellasa“conciliatory/placable”(???)Serbianpolitics
toward theCroatsand theirgenocideofSerbianpeople
duringtheSecondWorldWarintimeofPavelicandNDH,
whosecontinuationcameinTudjman’sHDZCroatiafrom
1990to1995,whenthecrimeofgenocideandethniccle-
ansing of Serbs fromKrajina, that had started in 1941,
wasfinished.InthepaperthereisanalyzedalsotheCroa-
tian-Serbianagreementonnormalizationoftherelations,
thenCroatianrecognitionofindependenceofKosovoand
in theendthecross-actionofSerbia forgenocideof the
SerbsinCroatiaandKrajinabytheCroatsinlastwar.
KeyWords:Croatia,genocide,Serbs–RepublicofSrp-
skaKrajina,Serbia,agreementonnormalization,action
oflaw,CroatianrecognitionofindependenceofKosovo,
cross-action
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Resume
AdirectcauseofCroatian-Serbianconflictfrom1990to
1995 has roots in a decision ofCroatian parliamentary
majority toabolish constitutive statusofSerbianpeople
andreduceittothestatusofnationalminority.Thatwas
afirstobjectiveofTudjman’sneo-ustasharegime;theoth-
er onewas the expelling of the Serbs fromCroatia and
Republic of Srpska Krjaina, that even Pavelic had not
achieved before that in the past. In constitutional sense
Croatiawasabi-national stateof theCroatsandSerbs
inthesamewaythatBelgiumisthestateoftheFlemings
andWalloons.CanweimaginethereactionsofEuropean
andworldpublicsincasethattheFlemingskilledorex-
pelledtheWalloons?Horrible!Andthatiswhatexactly
theCroatsdid to theSerbs fromKrajina.Consequences
ofthepersecutionoftheSerbsaregenocideonesandare
arelapseof1941;Tudjmancompletedthecriminalactof
Pavelic.
New“democratic”Croatiawithout theSerbshasfirstly
signed theAgreementonnormalizationofrelationswith
FederalRepublicofYugoslavia/Serbia,inwhichaprovi-
siononmutualrespectof the twostatesas independent,
sovereignandequalstateswithintheirinternationalbor-
dersisacrucialone.IthasnotbeenobeyedbyCroatia,in
particulartheprovisionsregardingSerbianKrajinarefu-
gees,andwithitsrecognitionofindependencyofKosovo,
itgreatlydamagedsovereigntyandterritorialintegrityof
Serbia.Serbia reacted inamildway, insteadofmaking
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immediaterecognitionoftheGovernmentoftheRepublic
ofSrpskaKrajinainexileandtheRepublicofSrpskaKra-
jinaonthebasisofinternationallawandYugoslavCon-
stitutionandthestateoftheKrajinaSerbsintheConstitu-
tionoftheSocialistRepublicofCroatia.
Onceagainthestateleadershipshoweditsnationaland
state-related irresponsibility: it forgave Croatia for its
genocideoftheSerbianpeopleintimeoftheIndependent
StateofCroatiaintheSecondWorldWar,whenthismon-
strousCroatianstatemurderedhundredsofthousandsof
theSerbsandthetensofthousandsoftheJewsandRomas.
ThencameaCroatiancriminalparadox:intimeofbes-
tialbombingaggressiononFederalRepublicofYugosla-
viabyNATOwithstrategicobjectiveofdissappropriation
ofKosovoandMetohija–theCroatslodgedacomplaint
forgenocideagainstSerbiaattheInternationalCourtof
JusticeinHague.TheleadershipofSerbiaagaindidnot
liveuptothemoment:thepublicwasdisinformedandde-
ceived that therewouldnotbe the trialatHagueatall,
because the Court did not have jurisdiction for it, and
whentheCourtdeclareditselftohavejurisdictionregard-
ing theCroatiancomplaint, it caught thegovernmentof
Serbiaunreadyandthegovernmentsearchedforallpos-
siblewaystowithdrawthecomplaints.Thegovernmentin
Belgradeoftentalksthatiswantsgoodneighboringrela-
tions,understandingandcooperationwithCroatia!That
is totallyallright!However,howcanbeestablishedthe
relationsthatarebasedonunpunishedgenocideandeth-
niccleansingof theSerbs fromKrajina, theonlyone in
Yugoslav“breakup”andthebiggestoneaftertheSecond
WorldWar.InthecaseofthecomplainttheSerbiangov-
ernmentdidnotseeahistoricalopportunitythatCroatia
finallybecomeresponsibleforthecrimeofgenocideofthe
Serbianpeopleduringthe20thcentury,andthenthatit,
onthebasisofCroatianrecognitionandrepentance,con-
solidatetherelationswithCroatia.

 Овај рад је примљен 11. марта 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 25. 
маја 2010. године.
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