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Abstract: Constitutional (statehood) or foundation acts are those on which 
the establishment of a state is founded. These acts determine its statehood entities 
(part-owners of the state) in which the foundations of state organisation are de-
fined. All other authorities (legislative, executive and administrative, and judicial) 
are extracted from constitutional acts which are synthesised in the Constitution as 
the highest political and legal act. Constitutional acts in Bosnia and Herzegovina 
in the abovementioned period influenced each other as the domino effect, since one 
act caused the adoption of another, thus, each state-building act had the cause and 
consequence feature. Constitutional act of representatives of a nation caused the 
adoption of a similar act among representatives of another nation, which resulted in 
the statehood authority losing its unique character and being “torn apart” into three 
national state-building authorities. In this text we mention the basic constitutional 
acts preceding the establishment of the Assembly of the Serb People in Bosnia and 
Herzegovina.

Key words: Constitutionality (statehood), constitution, amendments, shared 
sovereignty, hegemony, separatism, Yugoslav ideology, unconstitutional state of af-
fairs, Council of Peoples, Serbian National Council, Serbian autonomous districts, 
regions, centralism, Memorandum, Letter of Intent, Platform, Declaration on the 
establishment of the Assembly of the Serb People in Bosnia and Herzegovina

Апстракт: Конститутивни ( државотворни) или темељни акти су 
они на којима се оснива једна држава, којима се одређују њени државотворни 
субјекти (сувласници државе) и којима се дефинишу основе уређења државе. 
Све  остале власти (законодавна, извршно-управна и судска) изводе се 
из конститутивних аката који се синтетизују у  уставу као највишем 
политичко-правном акту. Конститутивни  акти у Босни и Херцеговини у 
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наведеном периоду утицали су један на други као домино ефекат, јер је један 
акт узроковао доношење другог, тако да је сваки државотворни акт имао 
својство  узрока и посљедице. Коснтитутивни акт представника једне нације 
узороковао је доношење сличног акта код представника друге нације чиме је 
уставотворна власт изгубила свој јединствени карактер и „поцијепала“ се на 
три националне државотворне власти. У овом тексту указујемо на основне 
коснтитутивне акте који су претходили оснивању Скупштине српског народа 
у Босни и Херцеговини.

Кључни појмови: Конститутивност (државотворност) устав, аман-
дмани, заједничка сувереност, хегемонија, сепаратизам, југословенска иде-
ологија, неуставно стање, Вијеће народа, Српско национално вијеће, српске 
аутономне области, регије, централизам, Меморандум, Писмо о намјерама, 
Платформа, Декларација о оснивању Скупштине српског народа у БиХ.

1. Уставни амандман LX1

Скупштина (парламент) Босне и Херцеговине, којим је доминирао Савез 
комуниста, донијела је 31. јула 1990. године наведени уставни амандман којим 
се радикално мијењао конститутивни статус етничких нација. Наведеним аман-
дманом, Босна се дефинише као „суверена демократска држава равноправних 
грађана, народа Босне и Херцеговине - Муслимана, Срба и Хрвата и припад-
ника других народа и народности...” Владајућа партија је, кроз Скупштину 
извршила уставне промјене првог темељног члана који дефинише титулара су-
верености. У дефинисању националне и грађанске суверености примат је дат 
грађанској чиме је поремећен баланс етничког и грађанског. Уставна формула 
о заједничкој суверености нација и конститутивности грађана била је присутна 
и у ранијим уставима, као што је Устав из 1974. године: „Социјалистичка Ре-
публика Босна и Херцеговина је социјалистичка демократска држава... радних 
људи и грађана, народа Босне и Херцеговине - Муслимана, Срба и Хрвата...” 
(члан 1), али је, такође, било дефинисано „...У Социјалистичкој Републици Бо-
сни и Херцеговини зајамчена је равноправност народа и народности...”(члан 3 
Устава). Разлика између два темељна уставна одређења је у балансу грађанског 
и националног уставног садржаја. У Уставу из 1974. године наглашена је кон-
ститутивност радних људи и грађана, али је истовремено дефинисана и консти-
тутивност народа кроз одређење о загарантованој равноправности. У Уставном 
амандману из 1990. године, демократски баланс националног и грађанског је 
нарушен кроз одвајање суверености од народа и везивање овог појма за др-
жаву. Дефинише се, прво, сувереност државе као њено оригинерно - изворно 

1   Службени лист СР Босне и Херцеговине, број 32/91. У оквиру наведених уставних промјена 
у јулу 1990. године донесен је и амандман о организацији представничког тијела, па је умјесто 
дотадашња три дома (друштвено - политичко вијеће, вијеће удруженог рада и вијеће општина) 
Скупштина БиХ је организована у два дома, Вијеће грађана 130 и Вијеће општина 109 посланика.
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својство на грађанској основи, а затим народи и народности. Наведеном измје-
ном уставне норме избјегава се идентификација носиоца - титулара суверено-
сти, јер ако је држава суверена и демократска, остаје питање: Ко је ту државу 
основао, ко је субјект државотворне власти? Уставни амандман дефинисао је 
уставну основу да је Босна „старија од њених народа” и служио је као један од 
основних правних аргумента за међународно признање Босне и Херцеговине. 
Уставним промјенама успостављена је цјеловитост и недјељивост државне 
територије, као и „...сразмјерна национална заступљеност у свим органима 
државне власти, осим гдје је Уставом предвиђено једнако, паритетно пред-
стављање конститутивних народа”.2 Из наведене уставне норме произилази 
да народи не могу имати државотворни карактер constituo, у смислу да су сви 
народи равноправни, већ се равноправност редукује на одређена, уставом де-
финисана питања. Суштина Амандмана је у чињеници да овај документ, у први 
план, ставља државну сувереност на грађанској основи, а у други план етничку 
сувереност и равноправност. Овим документом утемељена је могућност пре-
гласавања у разним варијантама, што је једну од етничких нација могло дове-
сти у неравноправан положај. Посебно споран аспект било је одређење да је 
Босна, као држава, суверена сама по себи, јер онај субјект који влада сувереном 
државом и сам поприма својство сувереног субјекта. У процесу доношења на-
веденог амандмана Скупштина Босне и Херцеговине је имала легалитет, али је 
легитимитет био споран из неколико разлога.

1. Уставне промјене су извршене у вријеме изборне кампање, када не 
постоје стабилни демократски услови за измјену устава. Није уобичајено, са 
становишта теорије и праксе уставног права, да се у току изборних кампања 
мијењају суштинске одредбе устава. Кампање, на извјестан начин, мијењају 
друштвену климу и мнење, доминира политичка утакмица и не постоје стабил-
ни услови у којима се кроз јавну расправу може објективно и аргументовано 
расправљати о уставним измјенама.

2. Савез комуниста, чији су посланици (делегати) изгласали овакав аман-
дман, изгубио је изборе у новембру 1990. године, што потврђује да ова поли-
тичка партија није имала већинску подршку у народу у вријеме када је изврши-
ла уставне промјене.

3. Према традицији и логици уставног права, измјене темељних уставних 
одредби од којих битно зависи уређење и функционисање државе, врши се у 
релативно дужем периоду, уз најширу јавну демократску расправу и сагласност 
конститутивних фактора. Савез комуниста Босне и Херцеговине је током пре-
дизборне кампање у првим вишестраначким изборима, у кратком временском 
року и без демократске јавне расправе, извршио уставне промјене и нарушио 
демократски баланс између етничког и грађанског садржаја у Уставу. Био је то 
примјер да политичка партија (њена елита) злоупотријеби своју позицију на 
власти и без већинске воље народа, донесе уставне измјене. Иако је амандман 
2   Касим Трнка, Конститутивност народа,“Вијеће Конгреса бошњачких интелектуалаца“, 
Сарајево 2000.г. “ str. 26.
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донесен нелегитимно, имао је битан значај за међународно признање Босне 
и Херцеговине: „Једна од најзначајнијих одредаба тада важећег Уставног 
амандмана LX на Устав Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине била 
је она што даје нову дефиницију Босне и Херцеговине која је била уз проведени 
референдум основни правни аргумент за међународно признање Босне и Хер-
цеговине као независне државе.”3 Наведена измјена Устава Босне и Херцего-
вине имала је негативне посљедице на функционисање њене државне власти и 
продубила је међунационалне сукобе. Сукоби Хрвата и Срба у Хрватској имали 
су за посљедицу сукобљеност Срба и Хрвата у Босни и Херцеговини. Процеси 
државног осамостаљивања Босне и Херцеговине имали су за посљедицу међу-
национални сукоб с једне стране Срба, а с друге стране Бошњака и Хрвата. Бо-
сна и Херцеговина, крајем 1990. године, није била стабилно друштво и држава 
са стабилним окружењем, него је била оптерећена и спољним и унутрашњим 
проблемима. Посебно је био изражен проблем будућег државног статуса Босне 
и Херцеговине у процесу дисолуције југословенске државе. Опција самостал-
не босанске државе и опција њеног опстанка у Југославији као федералне једи-
нице представљале су непремостив проблем у постизању међунационалне са-
гласности. Наведени уставни амандман је проузроковао доношење низа других 
аката који су довели до дисолуције државне власти у Босни и Херцеговини и 
продубили међуетничке сукобе. Националне елите у владајућим партијама на-
слиједиле су кризу државне власти у Босни и Херцеговини, затим је својим дје-
ловањем продубили, при чему је поменути амандман имао битан утицај. Осим 
амандмана ЛX, донесен је и амандман LXX којим су установљена, два вијећа 
у Скупштини БиХ ( тачка 5 . амандмана)  начин избора члана Предсједништва 
СФРЈ ( тачка 9.амандмана) и формирање Савјета за питања остваривања витал-
них националних интереса –(тачка 10.амандмана) 

“Скупштина бира и разрјешава члана Предсједништва СФРЈ из СРБиХ 
тајним гласањем на приједлог Предсједништва СР БиХ на основу претходног 
непосредног изјашњавања грађана”. Функција члана Предсједништва СФРЈ у 
међупартијскиој расподјели припала је српској страни и није познато зашто 
се врх Српске демократске странке  прећутно сагласио да Богић Богићевић и 
даље остане на функцији члана Предсједништва СФРЈ испред Босне и Херце-
говине и да се питање његове замјене не покреће. Наведена функција била је 
од капиталне важности за доношење одлука на нивоу Југославије и приликом 
одлучивања Предсједништва СФРЈ о увођењу ванредног стања 1991. године, 
глас Богића Богићевича био је пресудан и ванредно стање (војни удар) није 
уведено. Занимљив је дио амандмана који се односи на заштиту виталних на-
ционалних интереса у Скупштини БиХ и успостављање Савјета за националну 
равноправност. „ У Скупштини СР БиХ образује се Савјет за питање оства-
ривања равноправности народа и народности БиХ. За чланове Савјета бира 
се једнак број посланика из реда припадника народа СР БиХ - Срба, Хрвата, 

3   Омер Ибрахимагић,  Државно-правни развитак БиХ ,“Вијеће бошњачких интелектуалаца”, 
Сарајево, 1998.,  стр. 42
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Муслимана, одговарајући број посланика из реда припадника других народа и 
народности и других који живе у БиХ. Савјет одлучује на основу сагласности 
чланова из реда свих народа и народности. Састав, дјелокруг и начин рада 
уређује се законом који се доноси двотрећинском већином од укупног броја 
посланика у Скупштини БиХ.” На иницијативу најмање 20 посланика Савјет 
разматра питања равноправности народа, а на приједлог Савјета Скупштина 
одлучује двотрећинском већином. У Уставу Савјет је постављен као специфи-
чан облик заштите и остваривања националних интереса, али је истовремено 
Устав оставио неколико „конструктивних” недостатака. Савјет није био скуп-
штински дом чија је сагласност обавезна у доношењу одлука. Организација и 
практично дјеловање Савјета требали су бити установљени на основу посеб-
ног закона, али није дефинисано шта ако Скупштина не донесе тај закон, ако 
нема сагласности за формирање Савјета. Да би се Савјет формирао требала 
је 2/3 већина, а ако нема те већине, нема ни Савјета. Једна етничка заједница 
путем својих 20 посланика могла је покренути процедуру пред Савјетом, али 
за одлуку била је потребна једногласност у Савјету и ако је нема тада одлука и 
иницијатива пропада. Наведено тијело није било адекватно за улогу која му је 
намијењена, јер посланици нису могли постићи 2/3 сагласност за закон којим 
би се формирао Савјет и одредио његов дјелокруг и начин рада.Уставни аман-
дман LX од 31. jула 1990.године је у суштини био акт Савеза комуниста БиХ 
којим је ова партија настојала да обезбиједи опстанак на власти форсирањем 
„грађанског“ и гушењем националног елемента.

2. Иницијатива за конституисање Вијећа народа у Народној скупштини 
Босне и Херцеговине

Политички савјет Српске демократске странке разматрао је садржај 
уставних измјена из јула 1990. године и закључио да је Амандман LX нулифи-
цирао дотадашњу националну равноправност дефинисану у темељним одлука 
ЗАВНОБиХ-а из 1943. и 1944. године. Закључено је да заједничка сувереност 
и национална равноправност три нације представља једину легитимну уставну 
основу од које зависи државна стабилност и функционисање политичког си-
стема у Босни и Херцеговини. У циљу неутралисања негативних посљедица 
наведених уставних промјена, Политички савјет Српске демократске странке 
је Скупштини Босне и Херцеговине  је у септемебру 1990.године упутио Ини-
цијативу за увођење Вијећа народа као институционалног облика националне 
равноправности. Вијеће народа заснивало се на  неколико основних елемената.

1. У уставу Босне и Херцеговине би се позитивном енумерацијом преци-
зирала питања виталног националног интереса која се не би могла рјешавати 
прегласавањем, на принципу један човјек- један глас, него би се о њима одлу-
чивало квалификованим етничким већинама.

2. Када на дневном реду Скупштине буде једно од питања, уставом де-
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финисано као витални национални интерес, тада се сви посланици из оба дома 
(дом грађана и дом општина) групишу у три национална клуба, (српски, хрват-
ски и муслимански- бошњачки).

3. Одлуке би биле легитимне ако за њих гласа натполовична већина у 
сваком од три национална клуба посебно тако да  различит број посланика у 
неком од националних клубова не би умањивао његов политички капацитет. 
Скупштинска већина би истовремено садржавала све три етничке већине, а 
свака од њих би имала суспензивни вето, јер се без њене сагласности одлука не 
би могла донијети.

4. Међунационално усаглашавање помјерило би се на почетак процеса 
креирања одлука, јер било би бесмислено упућивати у скупштинску процедуру 
приједлоге о којима није већ раније постигнута  сагласност националних пред-
ставника.

5. Након гласања о питању виталног националног интереса клубови би 
престали са радом и посланици би наставили дјеловање као представници 
грађана и општина.

Иницијатива Политичког савјета Српске демократске странке, уручена 
тадашњем предсједнику Скупштине СР БиХ, није прихваћена, није званично 
разматрана, нити је било расправе о том питању.4 Одбијање иницијативе био је 
индикатор да постојећа скупштинска већина, коју су чинили представници Са-
веза комуниста, није била спремна да прихвати вијеће етничких заједница као 
облик остваривања националне равноправности. Неприхватање иницијативе 
за уставне промјене од стране владајућег Савеза комуниста указивало је да 
уставни Амандман LX није донесен случајно и да није био пропуст владајуће 
партије, него је имао прикривени конститутивни циљ да омогући продужење 
власти Савеза комуниста и његову идеолошку доминацију у политичком систе-
му Босне и Херцеговине. Приједлог за увођење Вијећа народа као другог дома 
Скупштине Босне и Херцеговине није био у супротности са уставном основом 
државе и штета је што тадашњи сазив Скупштине БиХ није прихватио наведе-
ну иницијативу Политичког савјета Српске демократске странке.

        3. Одлука о оснивању Српског националног вијећа 

 Након неуспјеле Иницијативе за увођење Вијећа народа у Скупштину 
Босне и Херцеговине, представници Српске демократске странке и Српског 
покрета обнове су у Бањалуци, 13. октобра 1990. године су одржали српски 
4   Проф. др Никола Кољевић је лично предао овај акт тадашњем предсједнику Скупштине БиХ 
Златану Каравдићу. Укупна активност у вези с поменутим приједлогом свела се на неформалне 
међустраначке разговоре (СДА - СДС - ХДЗ), а делегати Савеза комуниста у Скупштини БиХ 
су прећутно одбили наведену иницијативу. Проф. Кољевић је касније успио да основне идеје 
ове иницијативе угради у садржај Дејтонског споразума, у норме о Дому народа на нивоу БиХ.



107“Политеиа”, бр. 4, Бања Лука, децембар 2012.

национални скуп „Сабор”. На овом скупу је проглашена „Декларација о на-
ционалној суверености српског народа у Босни и Херцеговини” са сљедећим 
садржајем: (С обзиром на то да је Декларација усмено проглашена, аутор ових 
редова је записао њен текст онако како је овдје и наведен).

 1. Установљена је потреба да се формира представничко тијело Срба 
које ће изражавати интересе цијеле етничке нације: “Установљава се Српско 
национално вијеће као орган Сабора које ће изражавати националне интересе 
српског народа у Босни и Херцеговини“;

 2. Српско национално вијеће било је израз суверености народа у коме 
Срби треба да имају једнака државотворна права као Хрвати и Бошњаци. Било 
која одлука о државном питању Босне и Херцеговине, донесене без заједничке 
сагласности три нације, неће се признати као легитимна и обавезујућа.“Српско 
национално вијеће неће признати ни један акт, ни одлуку органа Босне и Хер-
цеговине који буду донесени без легитимне воље представника српског народа, 
прегласавањем и који су на штету српских националних интереса”. 

3. Установљено је право на демократски отпор наметнутим одлукама. 
„Уколико се на нивоу Босне и Херцеговине донесе нека одлука битна за њен др-
жавни статус, прегласавањем српских представника или без њиховог учешћа, 
Српско национално вијеће има право на демократски одговор”. 

Садржајем Декларације реафирмисан је принцип националне равно-
правности и заједничке народне суверености као основе државне власти. На-
род, као једини носилац суверености, има природно право да не прихвати акт 
државне власти у чијем доношењу није равноправно учествовао и који је ште-
тан по његове националне интересе. Иако се то у Декларацији није директно 
помињало, један од суштинских циљева наведеног акта била је превентивна 
јавна порука другим народима да Срби неће прихватити било који облик међу-
националне хегемоније. Одржавање Сабора, установљење Националног вијећа 
и доношење Декларације представљали су уставну основу за дефинисање ста-
туса српског народа у Босни и Херцеговини у наредном периоду.

4.“За предсједника Српског националног вијећа именује се Радован Ка-
раџић“, који је тада вршио функцију предсједника Српске демократрске стран-
ке. Одлука о оснивању Српског националног вијећа била је израз легитимитета 
српске нације у БиХ да обезбиједи равноправност са друге двије нације и пред-
стављала је први камен темељац Републике Српске.

         
4. Српске аутономне области и регије  

Као резултат међунационалног политичког сукоба у свим институцијама 
државне власти, током 1991. године, међунационална нетрпељивост је захва-
тила и локалне средине (општине) при чему се исказивало неколико фактора.



108 Радомир Нешковић:  Генеза конститутивности и државотворности РС

Један од разлога незадовољства биле су општинске границе које су де-
финисане за вријеме владавине Савеза комуниста.5 Становништво је било 
незадовољно општинским границама које нису имале економску, географску 
и комуникацијску оправданост. Други разлог који је утицао на погоршавање 
међуетничких односа у локалним срединама произилазио је из ратног сукоба 
у Хрватској, јер је становништво у БиХ имало супротстављене ставове о овом 
сукобу (Срби су били на страни Српске Крајине, а Бошњаци и Хрвати на стра-
ни Хрватске).6 Трећи разлог произилазио је из потребе да се Босна и Херцего-
вина  децентрализује, а будући да о томе није било сагласности, представници 
Срба у појединим општинама су почели самостално да доносе одлуке о децен-
трализацији државе кроз регионализацију. Четврти разлог произилазио је из 
негативног односа српског становништва према државној независности Босне 
и Херцеговине. Проглашавањем регија, Срби су настојали да створе нову ре-
алност у којој би Босна и Херцеговина остала у саставу Југославије. Срби из 
Босне су Југославију схватали као гаранта својих националних интереса и као 
најоптимланију државну организацију и за све друге етничке нације и мањи-
не. Југословенски државни органи су у Србима из Босне, али и из Хрватске, 
увиђали факторе за очување Југославије као државе и настојали су да поли-
тичке капацитете Срба ставе у функцију југословенских државних интереса. 
Подударање пројугословенских ставова између Срба из Босне и Хрватске с 
једне и државних органа Југославије с друге стране било је из различитих мо-
тива и имало је привремени карактер који је трајао до краја 1991. године. Након 
пропасти југословенске државе почетком 1992. године Срби из Босне и Хер-
цеговине су измијенили политичке циљеве и умјесто пропалих југословенских 
вриједности приоритет су били витални национални интереси Срба у оквиру 
Босне и Херцеговине. Српске аутономне области су настајале од априла до 
децембра 1991. године у двије фазе: прво као заједнице општина, а затим као 
српске аутономне области и регије.

Главни проблем у стварању српских аутономних области и регија био је 
начин њиховог проглашења: области и регије су проглашаване вољом представ-
ника једног народа (Срба) против воље представника друга два народа (Хрвата 
и Муслимана). Било је то стварање преседана, с негативним посљедицама: ако 
Срби имају право да прегласавају друга два народа на локалном нивоу исто 
тако и друга два народа имају право да прегласавају Србе на нивоу Босне и 
Херцеговине. Прегласавање, као основа доношења одлука имало је негативне 
5   Нпр: Срби су чинили релативну већину у подручју Посавине (територија од Брчког до Босанског 
Брода), али ни у једној општини нису били већина, због постојећих општинских граница. Село 
Шкугрић у општини Модрича (око 800 домаћинстава), по средини села је подијељено - на дио 
који је припадао Модричи и дио који је припадао Градачцу. За такву подјелу није постојало 
рационално објашњење. Сличних примјера било је и у другим подручјима, што се у српском 
јавном мнењу поимало као намјеран акт с циљем да се умањи српска јединственост и политички 
утицај.
6   Подручја Босанске Крајине, Посавине и Херцеговине су била посебно  изложена наведеним 
сукобима.
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посљедице по међунационалне односе и државни статус Босне и Херцеговине. 
Током 1991. године проглашене су српске аутономне области и регије.7

Уставом Југославије било је дефинисано да „...Општине међусобно са-
рађују на начелима добровољности, и солидарности, удружују средства и 
оснивају заједничке органе, организације и службе за обављање послова од 
заједничког интереса и за задовољавање заједничких потреба и могу се удру-
живати у градске или регионалне заједнице”. (члан 119.) Сличну одредбу сад-
ржавао је и Устав БиХ: „Општине које су просторно и економски међусобно 
повезане, могу се, ради рационалнијег и ефикаснијег остваривања заједнич-
ких интереса и потреба радних људи и грађана и усклађивања друштвено - 
економског развоја, удруживати у заједнице општина” (члан 275). Уставна 
могућност да више општина својим одлукама могу стварати међуопштинске 
заједнице, представљала је формалну основу удруживања општина у којима 
су Срби имали већинску власт. У општинама гдје су Срби били мањина, до-
шло је до сепаратног проглашења српских општина и њиховог удруживања у 
регије. Стварни разлози стварања српских аутономних области и регија нису 
били економски, него политички. Примарни политички циљ Срба из Босне и 
Херцеговине током 1991. године био је очување интегритета Југославије, па 
су стваране територијалне цјелине које би остале у саставу Југославије. У слу-
чају да Босна и Херцеговина напусти Југославију, српске аутономне области и 
регије би напустиле Босну и Херцеговину. Српске аутономне области и регије 
имале су  уставно упориште у аспектима економије, културе, инфраструктуре, 
али су биле противуставне у областима одбране, полиције, безбједности и на-
чина проглашења, јер су ови послови излазили из уставних оквира о међуопш-
тинском удруживању. Скупштина српског народа у Босни и Херцеговини, као 
највише представничко - национално тијело, својим одлукама усмјеравала је 
процес оснивања и успостављања области и регија. На другој сједници Српске 
скупштине 21. новембра 1991. године донесена је одлука о успостављању те-
риторија општина, мјесних заједница и насеља који се сматрају територијом 
Југославије. На трећој сједници од 11. децембра исте године, Српска скуп-
штина донијела је одлуку о оснивању српских општина и органа власти на 
тим територијама. Након стварања посебних територија српских општина, 
регија и области са српском влашћу које остају у саставу Југославије, Српска 
скупштина основала је и Министарски савјет од 24 члана као извршно тијело 
за координацију процеса регионализације и успостављања посебног српског 
ентитета у Босни и Херцеговини.
7   Заједница општина Босанска крајина проглашена је 7. априла 1991. године, затим се 
трансформисала у Аутономну регију Крајину 16. септембра исте године. Заједница општина 
Романија проглашена је 8. маја 1991. године, а затим се трансформисала у Српску аутономну 
област Романија 21. септембра исте године. Заједница општина Стара Херцеговина основана је 
27. маја 1991. године, а затим се трансформисала у Српску аутономну област 12. септембра исте 
године. Српска аутономна област Бирач проглашена је 9. новембра 1991. године, и Заједница 
општина Сјеверна Босна проглашена новембра 1991. године, а 14. децембра основана је Српска 
аутономна област Семберија и Мајевица, раније Сјевероисточна Босна.
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Активности око регионализације постале су спорно питање за Владу Бо-
сне и Херцеговине и она је поднијела захтјев за оцјену уставности Уставном 
суду Босне и Херцеговине.8 Уставни суд је, одлуком од 1. новембра 1991. го-
дине, удруживање општина прогласио неуставним, полазећи од сљедећих ар-
гумената:

а) општине су биле удружене у раније међуопштинске заједнице, па су 
једнострано иступиле из тих заједница против воље других чланица, чиме је 
њихов акт неуставан;

б) процес удруживања одвијао се по хитном поступку и није проведена 
демократска процедура и јавна расправа;

ц) одборници у општинама које су се удружиле, из реда хрватског и мус-
лиманског народа, противили су се одлукама, али су прегласани од одборника 
српске националности, чиме је нарушена равноправност народа;

д) удруживањем су настале нове друштвено-политичке заједнице, а по 
важећем Уставу само су република и општина друштвено-политичке заједнице. 

Скупштина српског народа у Босни и Херцеговини, као највише пред-
ставничко тијело српске етничке заједнице, није признала ни прихватила 
одлуке Уставног суда. С обзиром на то да је државна власт била у дисолуцији, 
није постојао државни орган или институција која би могла да проведе одлу-
ку Уставног суда. Српски представници у локалним срединама су кориситили 
принцип „грађанског” прегласавања, а исти принцип су користили и бошњачки 
и хрватски представници на нивоу Босне и Херцеговине. Српски представници 
су заговарали и реализовали аутономне области и регије полазећи од принципа 
децентрализације државне власти као елемента демократије у функционисању 
државе и политичког система.  Међутим, када су у првој половини 1992. годи-
не почеле да се успостављају државне институције српског ентитета у Босни 
и Херцеговини, принцип децентрализације је добио негативну конотацију као 
дестабилизујући фактор у држави. Регије и области као демократске тековине 
воље народа одједном су изгубиле свој значај и постале елемент који нарушава 
„српско јединство“. Народна скупштина РС је усвојила уставне измјене 14. 
септембра 1992. године на основу кога су регије и аутономне области укинуте, 
што указује да децентрализација државне власти није ни била примарни циљ 
оснивања српских аутономних области и регија. Централизација државне вла-
сти против које су били српски представници уведена је управо у Републици 
Српској у јесен 1992. године од стране тих истих представника и остала је к

Циљ оснивања српских аутономних области и регија био је да се примо-
рају Хрвати и Бошњаци да у цјелини или дијелом остану са Србима у Југос-
лавији, а када је то постало немогуће тада су регије и области обједињење у 
српски државни ентитет на подручју Босне и Херцеговине.

8   Влада БиХ је 22. маја 1991. године покренула поступак пред Уставним судом БиХ о оцјени 
уставности удруживања општина Дубица, Гламоч, Градишка, Мркоњић Град у регију Босанске 
Крајине. Службени лист Републике Босне и Херцеговине, број 32, 16. октобар 1991. године.
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Оснивање српских аутономних области и регија било је супротно извро-
ним принципима ЗАВНОБиХ-а и уставној основи Босне и Херцеговине, јер не 
може једна нација сама за себе вршити територијализацију против воље друге 
двије нације.

5. Меморандум - писмо о намјерама9

 Муслимански и хрватски посланици у Скупштини БиХ су, на сједни-
ци 14. октобра 1991. године, донијели наведени конститутивни акт, а српски 
посланици су се успротивили већинском прегласавању (два народа против 
трећег) и напустили скупштинско засједање. Одредбе Меморандума су пола-
зиле од уставног амандмана LX из јула 1990. године. „Имајући у виду да су 
Република Србија доношењем новог устава, а републике Словенија, Хрватска 
и Македонија плебисцитарним и референдумским одлукама... неповратно про-
мијениле конституцију Југославије... Скупштина Социјалистичке Републике 
Босне и Херцеговине указује на одредбу важећег Амандмана LX на Устав.”…а 
овим Амандманом „...трајно је дефинисан уставни статус Босне и Херцего-
вине.” Муслимански и хрватски представници у Скупштини БиХ сматрали су 
да према садржају поменутог Амандмана није потребно обезбиједити и саглас-
ност српских представника у Скупштини приликом доношења конститутивних 
одлука о државном статусу Босне и Херцеговине. Меморандумом је дефиниса-
но  (тачка 2.) да се Босна залаже за функционисање заједничких југословенских 
институција, али неће присуствовати раду највиших органа ако нису присутне 
све републике. У тачки 5. даље се наводи: „...Ставови изнесени у овом Мемо-
рандуму изражавају вољу већине посланика ове скупштине и као такви поли-
тичку вољу већине грађана БиХ представљају обавезујући основ за понашање 
државних и политичких органа републике”. Наведени ставови откривају кон-
ститутивну суштину амандмана из 1990. године која се своди на успостављање 
уставне основе грађанске суверености која омогућава прегласавање, по прин-
ципу један човјек - један глас. Занимљива је и чињеница да Амандман, осим 
наведене грађанске равноправности, дефинише и равноправност три народа, 
али уставна снага грађанског и етничког садржаја није била избалансирана, 
јер је предност дата грађанском принципу. Lегалитет „механичког” грађанског 
прегласавања у вишенационалној држави потврђен је и тачком 6. у којој се 
наводи: „...Полазећи од права скупштинске већине да одлучује о судбини Репу-
блике као цјелине, ова скупштина истовремено признаје право скупштинској 
мањини да захтијева и остварује сваки легитимни интерес - етнички, култур-
ни, економски и социјални...”    

Наведеним садржајима Меморандума мијења се суштина заједничке 
суверености и конститутивности народа, утемељена актима ЗАВНОБиХ - а 
и свим послијератним уставним актима до 1990. године. По Меморандуму, 

9   Службени лист Републике Босне и Херцеговине, 16. октобар, Сарајево, 1991. године
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скупштинска већина (Хрвати и Муслимани) чине државотворан народ Босне, 
у аспектима constituo и constitutio, јер могу без Срба доносити уставне акте. 
Заједничка воља Хрвата и Муслимана је суверена и они као Скупштина (најви-
ша институција власти и суверености) признају право мањини (Србима). Када 
неки политички субјект има уставну позицију да својом вољом признаје право 
другом субјекту, тада је то подарено право којим, онај ко влада, преноси на дру-
гог дио власти, али на начин који је у складу с његовим интересима. Субјект, 
који одлучује о судбини државе и подарује право другом субјекту, својом су-
вереном вољом је у Меморандуму прецизирао која су то подарена права која 
ће мањина моћи остваривати. Прецизирањем појединих права (култура, еко-
номија, социјална питања, етничност) мањини се одређује оквир култур-
ног идентитета у правима, али без конститутивних политичких права што је 
покушај редуковања етничке нације у габарите културолошке етничке групе. 
Такође, у члану 3. се наводи да ће Босна бити у југословенској државној зајед-
ници, под условом да ту буду Хрватска и Србија. Меморандум је имао за циљ 
да потврди уставни значај Амандмана из јула 1990. године који би, уједно, био 
уставна основа даљих уставних измјена и организације државне власти. Мемо-
рандум је имао негативне посљедице по државни статус Босне и Херцеговине 
и није могао бити замјена одлукама ЗАВНОБиХ-а, према којима је сувереност 
народа заједничка и недјељива категорија. 

          
6. Платформа о положају Босне и Херцеговине у југословенској                           

државној заједници10

 Наведени акт је, такође, донесен на Скупштини БиХ, 14. октобра 1990. 
године, којој су присуствовали хрватски и мислимански посланици, а српски 
посланици су напустили скупштинско засједање. Док је Меморандум третирао 
унутрашње државотворно питање, фундирајући сувереност државе и грађа-
на, дотле је Платформа третирала, осим унутрашњег, и међудржавно питање 
у контексту односа република као федералних јединица и институција југо-
словенске државне заједнице. Дефинисана је Босна као грађанска република 
„...Босна и Херцеговина ће се развијати као грађанска Република... Одгова-
рајућом структуром Скупштине Републике Босне и Херцеговине осигураће се 
да се искључи могућност мајоризације у процесу одлучивања о најбитнијим 
питањима за равноправност свих народа и народности...” (члан 1). Када је 
ријеч о односима у будућој југословенској заједници дефинисана је конфеде-
рална основа са заједничким тржиштем, спољним пословима и одбрамбеним 
снагама (члан 5). Установљењем грађанске конститутивности редукована је 
заједничка национална сувереност, јер је сувереност везана за грађанина, а не 
за етничку нацију. Бројчана већина у Парламенту и осталим институцијама 
власти имала је могућност да доноси скупштинске одлуке чиме је омогућена 

10   Службени лист Републике Босне и Херцеговине, број 32. од 16. X 1991. године
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међунационална хегемонија и прегласавање. У „духу” уставности, било би ло-
гично да народ о најбитнијим питањима одлучује суверено, својом вољом, а не 
да му неки субјект државне власти одређује равноправност. Одредба да ће се 
неком народу, кроз одговарајућу структуру Скупштине, осигурати да о неким 
битним питањима буде равноправан - без мајоризације, је противрјечна. Не 
може се прегласавањем (мајоризацијом) доносити акт који гарантује да неће 
бити мајоризације. Платформом су дефинисана и нека питања међународног 
аспекта државности Босне и Херцеговине. Ако се неке републике бивше СФРЈ 
сукобе, Босна и Херцеговина ће подржати међународну арбитражу, биће неу-
трална и нудиће посредничке услуге (члан 5. и 6.). Овим одређењем Босна се 
посредно сагласила и с међународном арбитражом, када је ријеч и о њеном 
државном питању, јер унапријед прецизира арбитражу као начин рјешавања 
политичких сукоба. У члановима 4. и 5. опширно су наведени принципи де-
мократије, правне државе, интеграције, равноправности, међународног права, 
али је у члану 5. садржана и конститутивна одредба да ће Босна бити у југосло-
венској државној заједници, под условом да у њој истовремено буду Србија и 
Хрватска. Све институције или организације које буду успостављене на нивоу 
будуће државне заједнице „...морају бити састављене на принципу републич-
ког паритета”. (члан 7.) Паритет на нивоу југословенске државе се дефини-
ше као императивни принцип, док се на нивоу босанске државе овај принцип 
изоставља, уз преферирање „грађанског” прегласавања. Наведени акти од 14. 
октобра 1990. године, представљали су покушај наметања грађанске нације и 
државе без уважавања равноправности три етничке нације  што је имало нега-
тивне посљедице у међунационалним односима.  

Као федерална јединица у Југославији, Босна и Херцеговина је имала 
државност, али на основи заједничке суверености и равноправности три етнич-
ке нације и на сувереним вриједностима социјалистичког грађанског друштва. 
Проблем Босне био је у томе што је, за легитимну одлуку о њеном државном 
статусу, требала сагласност представника сва три народа, а те сагласности није 
било. Да би превазишли проблем легитимитета, муслимански и хрватски по-
сланици су себе прогласили државотворним субјектом и на тој основи, своју 
вољу прогласили као легитимну босанску вољу. Наведеним чином и актима, 
нулифициран је уставни темељ државности Босне и Херцеговине, установљен  
1943. и 1944. године на засједањима ЗАВНОБиХ - а: „...ни српска ни муслиман-
ска ни хрватска, него и српска и муслиманска и хрватска”. Платформа је била 
у складу са Амандманом LX, али је била супротна основном уставном темељу 
на коме су се развијали односи између Срба, Хрвата и Муслимана у протеклих 
педесет година. Платформа није полазила од историјског искуства функцио-
нисања државе и равноправности три народа, него је била ослоњена на садржај 
уставног амандмана који је донесен нелегитимно од стране Савеза комуниста 
Босне и Херцеговине. Меморандум и Платформа у приоритету су имали др-
жавно питање Босне и Херцеговине, а не вољу три равноправна народа иако 
су то неодвојиве категорије. Меморандум и Платформа су били засновани на 
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уставном амандману LX  по коме је држава дефинисана као  „грађанска“ и су-
верена на принципу „један човјек-један глас“

7. Одлука о оснивању Скупштине српског народа у                                                  
Босни и Херцеговини11

Српски посланици из Скупштине Босне и Херцеговине су 24. октобра 
1991. године конституисали Скупштину српског народа, као посебно нацио-
нално представничко тијело српске етничке нације. Неколико је фактора ути-
цало на то да српски посланици донесу Одлуку о оснивању Скупштине ср-
пског народа у Босни и Херцеговини. 

Први, али индиректни фактор, био је садржан у неуспјелим покушајима 
Српске демократске странке да у структуру Скупштине БиХ угради Вијеће 
народа и тиме институционално отклони опасност од прегласавања, садржану 
у Амандману LX из јула 1990. године. Када су пропали покушаји да се оснује 
Вијеће народа унутар Скупштине БиХ, српски посланици су основали посебну 
институцију која ће се старати о виталним националним интересима српског 
народа.

У јесен 1991. године успостављено је више српских аутономних области 
и регија које су означавале територијализацију српских националних интереса, 
па је настала потреба да се оснује једно представничко тијело које ће обједиња-
вати српске аутономне области и регије

Одлуке бошњачких и хрватских посланика, од 14. октобра 1992. године, 
(Меморандум и Писмо о намјерама) биле су фактор који је утицао да и српски 
посланици донесу одлуку о оснивању посебног српског националног пред-
ставништва. Настало је стање у српском  мнењу, ако представници два народа 
имају право да одлучују без трећег, тада и тај трећи има право да одлучује без 
друга два народа.

У наведеним околностима Скупштину српског народа основали су по-
сланици Српске демократске странке и Српског покрета обнове (члан 2), а 
касније су се прикључили и посланици из реда Реформских снага и Савеза 
комуниста (СДС - 72 посланика, СПО - 1 посланик, Реформисити и Комуни-
сти - 5 посланика). Иако је Српска скупштина у почетку била вишестраначка, 
чињеница је да су одлуку о оснивању Скупштине српског народа у Босни и 
Херцеговини донијели посланици Српске демократске странке који су чини-
ли 93 % од укупног броја скупштинског састава, а касније прикључење ср-
пских посланика из реда Реформиста и Савеза комуниста имало је политички 
значај, али није битније утицало на одлучивање, јер је ових посланика било 
укупно пет. 

11   Одлука је објављена у Службеном гласнику српског народа у Босни и Херцеговини, број 
1/1992.
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Скупштина је основана “као највиши представнички и законодавни 
орган српског народа у Босни Херцеговини”. (члан 1. Одлуке о оснивању). У 
трећем члану Одлуке дефинише се да ће Скупштина српског народа разматра-
ти и одлучивати о питањима равноправности српског народа с другим народи-
ма у Босни и Херцеговини и да ће штитити интересе српског народа, уколико 
буду угрожени. Одлуком је дефинисано да посланици, који су основали Српску 
скупштину, настављују дјеловање у оквиру Скупштине БиХ: у вијећима (домо-
вима) и другим радним тијелима “...осим у случајевима када се оцијени да акта 
скупштинских вијећа која се разматрају и усвајају угрожавају равноправност 
и национални интерес српског народа у БиХ.” (члан 4.). Скупштина признаје 
важност аката Скупштине Босне и Херцеговине који нису у супротности са 
интересима српског народа. (члан 5.).

 У погледу односа федеративне јединице и савезних југословенских ин-
ституција, Српска скупштина признаје супрематију савезних прописа над ре-
публичким. (члан 6) 

Одлука је представљала конститутивни акт српских посланика и била је 
супротна конститутивним актима муслиманских и хрватских посланика од 14. 
октобра. Оснивање Скупштине српског народа у Босни и Херцеговини имало 
је неколико основних карактеристика.

Одлука је полазила од политичке основе српског Сабора и Националног 
вијећа из Бања Lуке, из октобра 1990. године, да ће највише политичко пред-
ставништво Срба изражавати српске националне интересе и да неће признати 
ниједан  акт у Босни и Херцеговини донесен прегласавањем и без сагласнсоти 
легитимних српских представника. Принцип суверености  етничке нације;

Одлуком је изнова потврђена потреба увођења Вијећа народа у струк-
туру Скупштине Босне и Херцеговине, као дио законодавне власти и институ-
ционалне гаранције која ће онемогућити прегласавање. Принцип равноправне 
конститутивности етничке нације;

Скупштина је дјеловала као највише представничко и законодавно тије-
ло српског народа изван званичне структуре државне власти, али су њени чла-
нови, у исто вријеме, остали у саставу Скупштине Босне и Херцеговине. Прин-
цип вијећа народа у Скупштини  Босне и Херцеговине.

Скупштина српског народа у Босни и Херцеговини је од 24. октобра, до 
фебруара 1992. године дјеловала као највише представничко тијело српске на-
ције у Босни с циљем да се ова република у цјелини или дијелом задржи у 
оквиру Југославије. 

Одлука о формирању Скупштине српског народа била је реакција на 
Меморандум и Платфпорму и садржавала је основне идеје из Декларације о 
Српском националном вијећу.
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8. Одлука о остајању српског народа Босне и Херцеговине у заједничкој 
држави Југославији12

Одлука је донесена од стране посланика Скупштине српског народа 
БиХ 24. октобра 1991. године одмах након њеног конституисања. Прва одлу-
ка Скупштине српског народа била је останак Срба из Босне у југословенској 
држави. Одлука о остајању српског народа у заједничкој држави Југославији 
значила је негирање Босне, као независне државе која би постојала изван окви-
ра Југославије. „Српски народ у Босни и Херцеговини на основу права на са-
моопредјељење...остаје у заједничкој држави Југославији са Србијом, Црном 
Гором, САО Крајином, САО Славонијом, Барањом, Западним Сремом, те дру-
гима који се за тај останак изјасне.” (члан 1.) У случају да се Босна и Хрват-
ска издвоје из Југославије тада би се српске аутономне области издвојиле из 
ове двије државе и остале би у саставу Југославије. Одлуком је дефинисано 
да ће она постати пуноважна када буде потврђена на плебисциту српског на-
рода у Босни и Херцеговини. Одлука је садржавала противрјечност српског 
националног и југословенског државног интереса. Који од ових интереса је 
био примаран, да ли је требало жртвовати југословенство ради српства или 
српство ради југословенства? У вријеме доношења наведеног акта југословен-
ство је било примарно, а српство секундарно и то је потрајало све до краја 
1991. године. Када је дисолуција Југославије била очигледна, почетком 1992. 
године, српски национални интерес у оквиру Босне постао је примарна, а ју-
гословенство секундарана категорија.  Србија и Црна Гора су у априлу 1992. 
године формирале нову заједничку државу, Савезну Републику Југославију и 
оставили Србе из Хрватске и Босне и Херцеговине изван граница ове нове др-
жаве. Политички циљеви Срба из Србије и Срба из Босне и Хрватске, исказа-
ни кроз државна и национална руководства нису били идентични. Срби изван 
Србије (у Босни и Хрватској) настојали су да искористе државни субјективитет 
Југославије као средство за остварење српског циља, да сви Срби живе у једној 
држави. Национални циљ је био суштински и примаран, а југословенска држа-
ва средство његовог остваривања. Државно руководство Србије је настојало да 
се користи сувереношћу српског народа у Хрватској и Босни, како би сачувало 
државни субјективитет Југославије у неком могућем облику. Државни југосло-
венски циљ био је суштински и примаран, а национални српски интереси су 
били средство очувања југословенске државе. У контексту самоопредјељења 
Срба из Хрватске и Босне према Југославији налазио се крупан конститутивни 
проблем, утемељен још 1918. године. Срби на југословенском простору никад 
се у историји нису опредјељивали као јединствена нација, као један политич-
ки субјект, нити су територијализовали свој укупни национални субјективитет. 
Почетком двадесетих година прошлог вијека постојала је могућност да се Срби 

12   Одлука је објављена у Службеном гласнику српског народа у Босни и Херцеговини, број 
1/1992. године
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искажу као један национални територијално - државни субјект, али ову могућ-
ност тадашња Србија је одбацила преферирајући „више” заједничке југосло-
венске циљеве и илузију о „једном народу од три племена”. Руководство Србије 
било је фокусирано на стварање заједничке државе са Хрватима и Словенцима 
и српски национални интерес му није био примаран. Представници Срба из 
Хрватске и Босне су током 1991. године прокламовали потребу стварања зајед-
ничке државе свих Срба, али то више није било могуће, јер крајем двадестог 
вијека међународне околности су се измијениле, више није било Вилсонових 
тачака, ни Lондонског пакта, а Србија није имала статус из 1918. године

          Закључак

У процесу дисолуције Југославије и у драматичним догађајима пропа-
дања ове вјештачке државне творевине, дијелови српске нације изван Србије 
и Црне Горе нашли су се у тешком и противрјечном положају. Друге нације су 
јасно прокламовале  циљеве да створе своје националне државе на темељу до-
ташњих републичких граница, а српска нација је и даље била заробљена про-
палим југолосвенским вриједностима. Конфедерални устав из 1974. године, 
међународне околности и реални однос снага створили су погодан амбијент за 
реализацију посебних национлних држава. Руководство Србије није истакло 
национални циљ (као остала републичка руководства) него је опет као и 1918. 
године, истакло југолосвенски циљ и очување заједничке југословенске државе 
као оптималног оквира за остваривање српских националних интереса. Срби 
изван Србије били су у тешкоћама, јер су имали наметнути југословенски циљ 
с једне и српски национални циљ с друге стране. Настао је проблем, чему дати 
приориотет, очувању југословенске државе или остваривању српских нацио-
налних циљева, сепаратно по републикама. Током 1990. и 1991. године српски 
представнци у БиХ су очување југословенске државе третирали као највиши 
национални циљ и дошли су у сукоб са представнцима Муслимана и Хрвата, 
не због српских националних интереса, него због југословенских државних 
интереса.

Од фебруара 1992. године Срби у БиХ су напустили илузорни циљ очу-
вања југословенске државе и своју политику преусмјерили на остваривање ле-
гитимних  српских националних циљева у Босни и Херцеговини. Неведени 
проблем је присутан када се национални интереси Срба изван Србије не покла-
пају са државним интересима Србије. Настаје дилема да ли треба жрвтвовати 
српске  националне интересе ради остваривања државних интереса Србије или 
треба остваривати српске национални интересе и онда када нису у складу са 
политком руководства Србије. Посланици Српске демократске странке, као 
оснивачи српског државног ентитета у Босни и Херцеговини, су ову дилему 
разријешили тако што су приоритет давали националним интересима Срба из 
БиХ и када се поклапају и када се не поклапају са интересима државног руко-
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водства Србије. Оснивање Скупштине српског народа у Босни и Херцеговини 
од стране посланика Српске демократске странке и Српског покрета обнове 
проистекло је из реалне ситуације и из раније донесених конститутивних аката. 
Оснивањем наведене институције створен је темељ српском државном ентите-
ту у БиХ који је настао обједињавањем српских аутономних области и регија.

Без Декларације Српског националниог вијећа, без Платформе о вијећу 
народа и без српских аутономних области и регија не би било ни Скупштине 
српског народа у БиХ ни Републике Српске као ентитета. У укупној фази борбе 
српског народа за равноправност у Босни и Херцеговини оснивање Скупшти-
не српског народа представља историјски догађај, када је ингитуционализова-
на суверена воља српске нације у Босни и Херцеговини. Оснивање Скупштине 
српског народа је формално везано за 24. октобар 1991. године, али у суштини  
Скупштина је оснивана од августа 1990. до октобра 1991. године и  у том про-
цесу су обједињени доташањи српски конститутивни акти. Територијална де-
централизација била је у темељу стварања српског државног ентитета у Босни 
и Херцеговини и данашњи апсолутни централизам државне власти у Републи-
ци српској супротан је њеним изворним вриједностима и циљевима .

Када државотворне нације ( у овом случају Срби, Мулимани, Бошњаци и 
Хрвати) доносе посебне констиутивне акте супротне важећем уставу тада оне 
формално крше устав, а у суштини мијењају устав. С обзиром да је устав поли-
тичко-правни израз воље државотворних нација, оне могу ту вољу да мијењају, 
гдје промјена воље значи и промјену устава. Три нације у БиХ су током 1990. и 
1991. године мијењале своју конститутивну вољу и тиме су и промијениле по-
стојећи устав на начин да су га дерогирале, а нови устав нису могле да донесу. 
У реалности непостојања новог сагласног устава и нулификације постојећег, 
настало је неуставно стање у коме је свака државотворна нација сама за себе 
изграђивала уставно-државни поредак. Није постојала сагласност државотвор-
них нација (Срба, Хрвата и Муслимана.Бошнјака) да се Босна и Херцеговина 
одвоји од Југославије, али није постојала  ни сагласност тих нација да БиХ 
остане у Југославији. Настала су два супротстављена национала  легитимите-
та гдје су Хрвати и Мулимани били за Босну као независну државу, а Срби су 
били за останак Босне у Југославији. Слични и тешко премостиви конститу-
тивни проблеми постоје и данас у Босни и Херцеговини, јер домаће владајуће 
елите нису у стању да  разријеше ниједно битно државотворно питање. Наве-
дену реалност можемо назвати двострука немогућност, јер представнци три 
нације не могу да се усагласе о заједничкој држави, а истовремено не могу да 
створе посебне националне државе.
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