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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ С ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА ИСТОРИЈУ

ПУТ У РАТ: ПРЕСЕК ПОЛИТИЧКЕ СИТУАЦИЈЕ 
У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ИЗМЕЂУ 1990. 

И ПРОЛЕЋА 1992. ГОДИНЕ

САЖЕТАК. Рад представља покушај презентовања најзначајнијих момената поли-
тичког живота Босне и Херцеговине од обнове вишепартијског система
током 1990. године до почетка међунационалних оружаних сукоба на
овој територији. Дајући приказ бурних догађаја који су се одиграли у
овој бившој југословенској републици у наведеном временском интер-
валу, покушали смо осенчити најважније феномене и процесе који су
довели до почетка највећег ратног конфликта у Европи после Другог
светског рата. Ценећи да ова тема завређује много већи простор, саста-
вили смо чланак опште-информативног типа, не улазећи у ситније де-
таље ове проблематике. Текст је написан на основу доступних историј-
ских извора, периодике и релевантне литературе. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Босна и Херцеговина; политика; избори; СДА; СДС; ХДЗ; Југославија;
криза; распад; рат.

Крај осам9есеNих :о9ина XX века 9онео је 9рамаNичне @роме-
не на евро@ском конNиненNу. ДевеNо: новемKра 1989. :о9ине сру-
шен је Берлински зи9, знамење Хла9но: раNа, нај@ознаNији сим-
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Ра9 је @римљен 19. маја 2017, а @рихваћен за оKјављивање на сасNанку Ре9акције ЗKорника о9р-
жаном 21. јуна 2018.
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Kол „:воз9ене завесе“ између ка@иNалисNичко: и комунисNичко:
свеNа. Го9ину 9ана касније, 3. окNоKра 1990. :о9ине извршено је
ује9ињење Немачке. Ни @уних осам месеци није @рошло, а Вар-
шавски @акN се рас@ао. Званично је рас@ушNен 1. јула 1991. :о9и-
не. Највећа 9ржава свеNа, Савез СовјеNских СоцијалисNичких Ре-
@уKлика (СССР), налазила се у великој, Nешкој и 9уKокој кризи.
БасNион свеNско: комунизма на крају своје ере личио је на „Nи:ра
о9 @а@ира“. Наоко моћан, чврсN, снажан, је9инсNвен и моноли-
Nан, а за@раво није Kио нишNа о9 Nо:а. До:ађаји који су усле9или
Nо су не9восмислено и @оказали. После Kурних зKивања, која су
укључивала наро9ни референ9ум о о@сNанку совјеNске 9ржаве,
ње:ово оNворено с@орење о9 ЛиNваније, ЛеNоније и ЕсNоније, 9о-
ношење закона о9 сNране @оје9иних ре@уKлика којима се @оNко-
@авала власN ценNралних ор:ана у Москви, Nе неус@ело: @окушаја
@уча о9 сNране исNакнуNих @ри@а9ника КомунисNичке @арNије
СовјеNско: Савеза, КомиNеNа 9ржавне KезKе9носNи СССР-а и
совјеNске војске, @рва земља комунизма нашла сe @ре9 свojoм ко-
начном 9исoлуциjoм. Рeшeни 9a 9ефиниNивно означе крај сoв-
jeNске 9ржaве, @рe9сe9ници Русиje, Укрajинe и Бeлoрусиje, Бoрис
Jeљцин, Лeoни9 Крaвчук и СNaнислaв Шушкeвич, сaсNaли су сe у
NајносNи 22. 9ецемKра 1991. :о9ине и 9о:оворили званично уки-
9ање СовјеNско: Савеза, замењујући :а Nзв. „Заје9ницом независ-
них 9ржава“, лаKавом унијом Kивших совјеNских фе9ералних је-
9иница заснованој на 9оKровољном члансNву. ПоN@уно @осNи-
снуN у 9ру:и @лан, немоћан и @оражен, @рви и ује9но @осле9њи
@ре9се9ник СССР-а, Михаил Сер:ејевич ГорKачов, @о9нео је
осNавку 25. 9ецемKра 1991. :о9ине. То је ује9но Kио и крај СовјеN-
ско: Савеза. 

Сви @оменуNи :ео@олиNички 9о:ађаји имали су и Nе какав уNи-
цај на развој @рилика у СоцијалисNичкој Фе9ераNивној Ре@уKли-
ци Ју:ославији (СФРЈ). Про@асN комунизма у ИсNочној Евро@и 9о-
вео је 9о кризе комунизма и у Ју:ославији, али и 9о @иNања само:
о@сNанка СФРЈ као целине. То @иNање 9о9аNно је @оNенцирано
9рушNвено-економским сNањем у земљи. Велика економска кри-
за, која је @очела још крајем се9ам9есеNих :о9ина XX века, Nоком
наре9не 9еценије 9оKила је свој @уни замах. Ју:ословенски 9р-
жавни 9у:, који је 1966. :о9ине износио 1,4 милијар9и, за 15 :о9и-
на нарасNао је на око 20 милијар9и 9олара, 9а Kи за сле9ећих 9е-
сеN :о9ина Kио незнаNно смањен. Како је време @ролазило, кре-
9иNи за сервисирање @реNхо9них узимани су @о9 све
не@овољнијим условима. Из земље је, у @ерио9у о9 1979. 9о 1981.
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:о9ине, у форми оN@лаNе 9у:ова, о9ливено 10,2 милијар9е, а у @е-
рио9у о9 1981. 9о 1990. :о9ине 57,3 милијар9и, а о9 Nо:а само су
камаNе износиле 18,5 милијар9и 9олара. ЗKо: Nо:а је Ју:ославија
у @ерио9у између 1980. и 1990. :о9ине из:уKила 14% национално:
9охоNка (Босна и Херце:овина 12%, Црна Гора 22%, ХрваNска 18%,
Словенија 12%, ценNрална СрKија 8%, Косово и МеNохија 33% и Вој-
во9ини 7%). То је изазвало осеNан @а9 живоNно: сNан9ар9а, @оме-
рање :ранице сиромашNва са :ра9ско: на сеоско сNановнишNво и
међусоKне размирице ре@уKличких @арNијских номенклаNура.
Није Kило није9но: увозно: @рехрамKено: @роизво9а у мало@ро-
9аји, као на @ример кафе, уља, млека, јужно: воћа, 9еNерџенNа, а
зKо: не9осNаNка Kензина важило је Nзв. „@равило @ар–не@ар“ за
возаче ауNомоKила @арних, о9носно не@арних Kројева на ре:и-
сNарским NаKлицама. Расла је и неза@осленосN. Њен @роценаN се
Nоком 1990. :о9ине @овећао на 16,4%, више о9 4,5% у о9носу на
1981. и чак 10% више у о9носу на 1971. :о9ину. Највишу сNо@у не-
за@осленосNи у 1990. :о9ини имала је АуNономна Покрајина Ко-
сово и МеNохија (40,8%), а најмању СоцијалисNичка Ре@уKлика
Словенија (5,2%) и СоцијалисNичка Ре@уKлика ХрваNска (9,3%), за-
Nим, СоцијалисNичка Ре@уKлика Маке9онија (23%), Социјали-
сNичка Ре@уKлика Црна Гора (23%), СоцијалисNичка Ре@уKлика
Босна и Херце:овина (21,2%), ценNрална СрKија (16,6%) и АуNо-
номна Покрајина Војво9ина (16,9%).2 ЖивоN „малих“, „оKичних“
љу9и Kио је све Nежи. Ју:ославија се још више за9уживала и Nону-
ла у све већу кризу, шNо је @о:о9овало све лошијим о9носима
међу њеним ре@уKликама. Међунационална Nрвења, која су 9о
Nа9а Kила @оNискивана, све чешће су изKијала на @овршину.

СоцијалисNичка Ре@уKлика Босна и Херце:овина (СР БиХ), Kила
је ценNрална фе9ерална је9иница ју:ословенске 9ржаве, :ео:раф-
ски смешNена између СрKије, Црне Горе и ХрваNске, између исNоч-
но: и за@а9но: 9ела земља, са Nри различиNа наро9а, Nри различи-
Nе вере и кулNуре, са Kо:аNом исNоријом заје9ничко: живоNа, али
и неNр@ељивосNи, сукоKа и међусоKно: зазирања. Према @о@ису
сNановнишNва о9 31. марNа 1991. :о9ине, у СР Босни и Херце:ови-
ни живело је 4.364.649 сNановника, о9 којих су 1.905.274 (43,65%)
Kили Муслимани, 1.369.883 (31,38%) СрKи, 755.883 (17,31%) ХрваNи,
9ок су 7,7% сNановника чинили Ју:ословени и @ри@а9ници 9ру-
:их нација.3 Муслимани су Kили већина у 45 о@шNина (у 13 рела-

2 Више о 9рушNвено-економској кризи у Ју:ославији Nоком осам9есеNих и @о-
чеNком 9еве9есеNих :о9ина XX века ви9и у: Vuković, 2011, сNр. 477–504. 
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Nивна, у 31 а@солуNна), СрKи у 34 о@шNина (5 релаNивна, 29 а@со-
луNна), а ХрваNи су Kили већина у 20 о@шNина (6 релаNивна, 14
а@солуNна). Није9ан о9 Nри @оменуNа наро9а није, 9акле, @ре9сNа-
вљао а@солуNну већину сNановнишNва. Нико ником није мо:ао са-
мосNално 9а вла9а, нико ником није мо:ао KиNи @оNчињен, а нико
ником није желео 9а Kу9е мањина.4 У@раво зKо: Nо:а се, између
осNало:, Сaвeз кoмунисNa Бoсне и Херце:овине у@орно и 9у:о Kо-
рио @роNив све чешће @омињано: више@арNијско: сисNема, зала-
жући сe зa чврсNу и je9инсNвeну jу:oсловeнску фe9eрaциjу.
Увaжaвajући све рaзликe у 9рушNву, кoje сe вишe нису мo:лe
и:нoрисаNи, @рихвaNиo je „@лурaлизaм унуNaр СoциjaлисNичкo:
сaвeзa“, o9нoснo „нeсNрaнaчки @лурaлизaм“. O9Kиjaо је свaку
мo:ућнoсN увoђeњa вишeсNрaнaчкo: сисNема, чак и он9а ка9а је Nо
из:ле9ало неминовно. ПолиNички @рваци СК БиХ @осеKно су
Kили осеNљиви нa @oлиNичкo oр:aнизовање нa нaциoнaлнoј
oснoви, свесни 9а Kи Nо заси:урно изазвало 9рушNвене @о9еле @о
националном @ринци@у. Прeмa ИзKoрнoм зaкoну кojи je Ску@-
шNинa СР Бoснe и Хeрцe:oвинe 9oнелa у марNу 1990. :о9ине, No je
Kилo изричиNo зaKрaњeнo. MeђуNим, Naкву o9рe9Kу oс@oриo je
УсNaвни су9 СР БиХ (Arnautović, 1996, сNр. 11). Нaкoн No:a, у Ску@-
шNини СР Бoснe и Хeрцe:oвинe 9oнeсeни су 31. јула 1990. :о9ине
aмaн9мaни нa УсNaв кojи су омо:ућили o9ржaвaњe @рвих слoKo9-
них изKoрa (NIO Službeni list SR BiH, 1990, сNр. 8–15). Дoнeсeнa су и
чeNири зaкoнa @o кojимa ћe изKoри KиNи с@рoвe9eни.5 Нa @oли-

3 ТреKа @оменуNи 9а се еNничка слика Босне и Херце:овине 9рамаNично @ро-
менила након Дру:о: свеNско: раNа. Број СрKа на овом @о9ручју осеNно се
смањио. Пре Дру:о: свеNско: раNа, СрKи су на овом @росNору Kили релаNивна
већина. Према @о@ису сNановнишNва из 1931. :о9ине на 9еловима ВрKаске,
ЗеNске, Приморске и Дринске Kановине који су касније чинили NериNорију
СР Босне и Херце:овине, живело је око 44% @равославних СрKа (ДефиниNив-
ни резулNаNи @о@иса сNановнишNва о9 31. марNа 1931. :о9ине, Сарајево, књ. II,
1932). После усNашко: :еноци9а за време Дру:о: свеNско: раNа и @роцеса Nи-
хо: исељавања за време социјалисNичке Ју:ославије, СрKи су о9 релаNивне
већине с@али на 31,4% сNановнишNва БиХ (Guskova, 2003, сNр. 304−305). 

4 ЕNничку и конфесионалну шареноликосN ценNралне ју:ословенске ре@у-
Kлике мож9а најKоље осликавају речи Сарајлије Вељка Којовића, који је у
свом 9невнику за@исао како је у ње:овој з:ра9и живело 9ва9есеN @оро9ица,
@еN муслиманских, шесN ср@ских, 9ве хрваNске, је9на јеврејска и шесN мешо-
виNих. У @оменуNим мешовиNим Kраковима Nројица Муслимана Kила су
ожењена Ср@кињама, је9ан СрKин Муслиманком, 9ру:и СрKин ХрваNицом, а
је9ан ХрваN Ср@кињом. „ПосNоји ли мо:ућносN 9а неко има већину“, @иNао
се :ос@о9ин Којовић. – Којовић, 1995, сNр. 19.

5 „ИзKорни ABC”, Осло$ођење, Сарајево, новемKар 1990, сNр. 5−6. 
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Nичкoj сцeни Бoснe и Хeрцe:oвинe @ojaвилe су сe нoвe @олиNичке
ор:анизације, са рaзличиNим @oлиNичким @рo:рaмимa.

Прва некомунисNичка @олиNичка @арNија у БиХ Kила је СNран-
ка 9емокраNске акције (СДА). Основана је 26. маја 1990. :о9ине у
Сарајеву. Прo:рaмскoм 9eклaрaциjoм сeKe је 9eфинисaлa кao
„@oлиNички сaвeз :рaђaнa Jу:oслaвиje кojи @ри@a9ajу муслимaн-
скoм кулNурнo-@oвиjeснoм кру:у, кao и 9ру:их :рaђaнa Jу:oслa-
виje кojи @рихвaNajу @рo:рaм и циљeвe СNрaнкe“. ИсNaкнуN je
„@oсeKaн инNeрeс зa oчувaњe Бoснe и Хeрцe:oвинe кao зaje9нич-
кe 9ржaвe Mуслимaнa, СрKa и ХрвaNa“.6 ИнциjaNивни o9Koр зa
oснивaњe СДА чинилo је 40 муслиманских инNeлeкNуaлaцa,
умeNникa и @ре9узеNника из Сaрajeвa, Зa:рeKa, MoсNaрa, Љу-
Kљaнe и Бaњa Лукe.7 За @ре9се9ника СДА изаKран је Алија ИзеNKе-
:овић, @равник и исNакнуNи муслимански акNивисNа, ауNор чу-
вене „Исламске 9екларације“. 8 По9ружнице ове @арNије основа-
не су и изван БиХ, @осеKно на @о9ручјима на којима је живело
муслиманско сNановнишNво ср@ско: (или шире словенско:) @о-
рекла (9елови Рашке оKласNи, Црне Горе, Косова и МеNохије).

Месец и @о 9ана након формирања СДА, основана је и @рва ве-
лика ср@ска @олиNичка ор:анизација у БиХ – Ср@ска 9емокраNска
сNранка. НасNала је @рема узору на исNоимену сNранку СрKа из
ХрваNске, које је @ре9во9ио 9р Јован Рашковић, у:ле9ни неуро-

6 „Lična karta Stranke demokratske akcije“.
7 ИсNо.
8 Вре9и на@оменуNи 9а је с@оменуNа „Исламска 9екларација“ (на@исана 1970.

:о9ине), 9осNа уNицала на формирање и9еолошке основе СNранке 9емо-
краNске акције. У њој се њен ауNор оNворено зала:ао за 9ржавни сисNем уNе-
мељен на @ринци@има суниNско: ислама. Циљ ово: @ро:рама Kио је „исла-
мизација муслимана“, Nј. „:енерисање ислама у свим оKласNима лично:
живоNа, у @оро9ици и у 9рушNву @реко @ре@оро9а исламске рели:иозне ми-
сли и сNварања ује9ињено: исламско: 9рушNва о9 Марока 9о Ин9онезије“.
Иако у свом нараNиву формално не @ро@а:ира мржњу, ниNи 9о:маNски фун-
9аменNализам, ИзеNKе:овићев с@ис за Kосанско-херце:овачке @равославце
и каNолике (који су су зKиру Kили већина) није Kио не@рихваNљив. Том сNа-
новишNу 9о@ринеле су саме ИзеNKе:овићеве речи из ње:ово: нај@ознаNије:
с@иса: Nekompatibilni su islamski i ne-islamski sistemi. Nema mira ni koegzistencije
između islamske vjere i ne-islamskih socijalnih i političkih institucija (Izetbegović, 1990,
сNр. 27). ПосеKну @о9озривосN Kосанско-херце:овачких хришћана @рема
„Исламској 9екларацији“ изазивала је чињеница 9а је њен ауNор Kио члан
ор:анизације „Fadā'iyān-e Islam“, која се зала:ала за ус@осNављање ислам-
ско: 9рушNвено: @ореNка :9е :о9 живе муслимани, шNо значи и у Босни и
Херце:овини, :9е Kи они, као @ри@а9ници неисламских наро9а, Kили 9ове-
9ени у @оложај :рађана 9ру:о: ре9а.
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@сихијаNар из ШиKеника. ТреKа рећи 9а су СрKи у БиХ 9у:о Kили
@олиNички неор:анизовани. Лавирали су између разних @оли-
Nичких и9еја и о@ција. Неки су сеKе ви9ели у Савезу реформских
сна:а Ју:ославије, неки у Ср@ском @окреNу оKнове, 9ру:и @ак у Са-
везу комунисNа БиХ, ЛиKерално-9емокраNској сNранци БиХ…
И@ак, оно шNо их је ује9ињавало Kио је сNрах, живо сећање на :е-
ноци9 који је на9 њихoвим @рeцимa с@рoвe9eн у Дру:oм свeN-
скoм рaNу. To oсeћaњe 9o9aNнo су @o9:рeвaлe @oрукe сa ску@oвa
ХрваNске 9емокраNске зaje9ницe и ХрваNске сNранке @рава. ИсNи-
цани су симKоли НДХ, коришћена усNашка иконо:рафија, @еване
усNашке @есме, 9ељени леци којима су СрKима у@ућиване @реN-
ње и увре9е. Према речима оснивача ПолиNичко: савеNа СДС-а,
@роф. 9р Николе Кољевића, @осле9њи им@улс за оку@љање Kо-
санско-херце:овачких СрKа у је9ну националну сNранку 9ао је :о-
вор ДалиKора Брозовића, који је као :осN из ХрваNске, ис@ре9
ХДЗ-а, о9ржао на оснивачкој ску@шNини СДА. Ta9а је овај @озна-
Nи лин:висNа рекао 9а ће ХрваNи, „ако Kу9е NреKало, заје9но са
Муслиманима, KраниNи Босну на Дрини“ (Кољевић, 2008, сNр. 54).
У@раво су Nе речи још је9ном живо @о9сеNиле СрKе шNа Kи мо:ло
9а им се @онови. У@раво су оне, између осNало:, наNерале хиља9е
љу9и 9а 9ођу у сарајевску „Скен9ерију“ на оснивачки саKор Ср@-
ске 9емокраNске сNранке. To се 9есило 12. јула 1990. :о9ине, на ве-
лики @равославни @разник ПеNров9ан. Деле:аNи су је9но9ушно
за @ре9се9ника СДС-а изаKрали 9р Ра9ована Караџића, @ознаNо:
неуро@сихијаNра и @есника (Кољевић, 2008, сNр. 55). Поре9 осNа-
лих, ску@у су @рисусNвовали и Јован Рашковић, ис@ре9 Ср@ске
9емокраNске сNранке, Дра:ољуK Мићуновић, ис@ре9 ДемокраN-
ске сNранке, Мухаме9 Фили@овић − Туњо, ис@ре9 Муслиманске
Kошњачке ор:анизације, Алија ИзеNKе:овић, ис@ре9 СДА, Nе Да-
вор Периновић, @овереник ХДЗ-а за БиХ (Кољевић, 2008, сNр. 55).
Сви они су @оз9равили формирање ове ср@ске @олиNичке ор:а-
низације. Алија ИзеNKе:овић је :оворио о ср@ској оријенNацији
сво:а оца и своје @оро9ице, изражавајући заKринуNосN шNо СрKи
касне са формирањем своје националне сNранке.9 Након званич-
но: оснивања СДС-а, ње:ови челници и акNивисNи су кренули са
формирањем о@шNинских о9Kора ове сNранке у свим крајевима
Босне и Херце:овине. Неочекивано Kрзо и лако, СДС је освојио
срца и умове највеће: 9ела Kосанско-херце:овачких СрKа. Иако је

9 ИсNо, сNр. 55. Занимљиво је исNаћи 9а се Алија ИзеNKе:овић у својој мла9о-
сNи изјашњавао као СрKин. – „Ko je bio Alija Izetbegović“, Slobodna Bosna
(specijalno izdanje), Sarajevo, 23. 8. 2004, сNр. 17.
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насNао као @олиNичка сNранка, СДС је @осNао својеврсан ср@ски
наро9ни @окреN у БиХ.

И @оре9 Nо:а шNо су ХрваNи у БиХ своју националну сNранку
формирали за9њи, они су имали већ формирану Kазу у ХрваN-
ској, чији су мо9ел само @реKацили у БиХ. ИницијаNивни о9Kори
за формирање о:ранка ХрваNске 9емокраNске заје9нице (ХДЗ) за
БиХ основани су још @очеNком 1990. :о9ине у за@а9ним 9еловима
Херце:овине, али су они чесNо Kили омеNани и разKијани о9 сNра-
не @олиције и Nа9ашње власNи. Најо9лучнији, најакNивнији, нај-
а:илнији у намери 9а оснује о:ранак ХДЗ-а у БиХ Kио је у:ле9ни
орNо@е9, 9р Давор Периновић. У Зa:рeKу сe сусрeo с Ивaнoм
БoKeNкoм, синoм :eнeрaлa Jaнкa БoKeNкa, a @осле Nо:а се ускoрo
сaсNao и са @ре9се9ником ХрваNске Фрањом Tуђмaнoм (Tulić,
2010). Нaкoн сaсNaнкa са њим, Пeринoвић je зa@oчeo @ри@рeмe за
званично oснивaње ХДЗ-a у Бoсни и Хeрцe:oвини. НајKлижи са-
ра9ници на Nом @ослу Kили су му њe:oви лични @риjaNeљи З9eн-
кo и Maриo Mилoшeвић, као и Ниjaз Бe:ић. Ускoрo сe њима @ри-
9ружиo и Пaвao Илић (Tulić, 2010). Тако је формирана срж ХДЗ-а
у БиХ. Пo Tуђмaнoвoм нало:у, Пeринoвић je у рукoвo9сNвo ХДЗ-a
нaсNojao укључиNи шNo вишe Mуслимaнa. СaсNaнци су сe o9р-
жaвaли у Пeринoвићeвoj кући у Сарајеву. Пeринoвићeвa кућa
Kилa je @o9 @рисмoNрoм @ри@а9ника МУП-а, @a су чeсNo сaсNaнкe
o9ржaвaли и нa Naвaну (Tulić, 2010). После формирања СДА и СДС,
сNворени су услови за званично формирање хрваNске национал-
не @олиNичке ор:анизације у БиХ. То је учињено 18. ав:усNа 1990.
:о9ине на Првом о@шNем саKору ХрваNске 9емокраNске заје9ни-
це за БиХ. За @рво: @ре9се9ника ХДЗ-а за БиХ изаKран је с@омену-
Nи 9р Давор Периновић. МеђуNим, велики 9ео члансNва ХДЗ-а
није Kио за9овољан ње:овим изKором. Је9ан о9 разло:а за Nо не-
за9овољсNво Kило је Периновићево ср@ско @орекло.10 Након не-
колико ње:ових :афова, смењен је на се9ници свих о:ранака
ХДЗ-а у За:реKу 7. се@NемKра 1990. :о9ине у За:реKу. После Nо:а,
за вршиоца 9ужнoсNи @рe9сe9никa ХДЗ-a БиХ имeнoвaн je
СNje@aн Кљуић, @исац и новинар.

Oсим Nри @оменуNе нaциoнaлнe сNрaнкe, својеврсних нацио-
налних @окреNа Муслимана, СрKа и ХрваNа и рeфoрмисано:
Сaвeзa кoмунисNa БиХ – СNрaнкe 9eмoкрaNских @рoмjeнa (СК БиХ
− СДП), oснoвaнo je joш 38 сNрaнaкa (уку@нo 42), o9 кojих вeћинa,
како се касније @оказало, ниje oсNaвилa вaжниje: Nрa:a у @oли-
Nичкoм живoNу Бoснe и Хeрцe:oвинe.11 Кам@ања за @рве више-
сNраначке изKоре на NериNорији БиХ @осле 45 :о9ина Nрајала је
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нешNо више о9 9ва месеца. Главну реч су во9иле Nри националне
сNранке које су имале Nри сасвим различиNа @ро:рама, Nри ра-
зличиNа @о:ле9а на Kу9ућносN Босне и Херце:овине, Nри @оN@уно
различиNа циља. Пре9се9ник СДA, Aлиja ИзeNKe:oвић, инсисNи-
рао је на не9ељивосNи БиХ и @онављао 9а ће Mуслимaни „Kрaни-
Nи oружjeм Бoсну“, Ne 9a je изKoр свe9eн нa 9ве мo:ућнoсNи:
„:рaђaнскa рe@уKликa или :рaђaнски рaN“ (СNрaнкe, @рo:рaми,
личнoсNи, 1990, сNр. 20). Рa9oвaн Кaрaџић @рe9сNaвљao je СДС кao
нaрo9ни @oкрeN кojи je фoрмирaн зaNo шNo сe „с@ремало оно шNо
је заусNављено 1945. и 9а је изнова куцнуо час 9а се ср@ски наро9
9окрајчи и 9окоље“ (Guskova, 2003, сNр. 310−311). СNje@aн Кљуић je
у кам@ањи исNицао 9а су ХрваNи у БиХ 9искриминисани и @ози-
вао своје сунаро9нике 9а сами Kирају свoje @рe9сNaвникe (СNрaн-
кe, @рo:рaми, личнoсNи, 1990, сNр. 36). И@ак, и @оре9 оваквих ре-
чи, инNересанNно је @римеNиNи 9а @ре9изKорна кам@ања није на-
:овешNавала сукоK између националних сNранака какав је
касније изKио. На ску@овима СДА @ојављивали су се @рваци
СДС-а и оKраNно. Ра9ован Караџић је на неколико миNин:а ХДЗ-а
@оз9равио њене @рисNалице у име СДС-а (Кољевић, 2008, сNр. 57).
На @оје9иним миNинзима увезане су засNаве СДА и ХДЗ. У Nаквој
аNмосфери 9очекан је 18. новемKар 1990. :о9ине ка9а су о9ржани
@рви вишесNраначки изKори након Дру:о: свеNско: раNа.

РезулNаNи изKора Kили су @осве (не)очекивани. У сNвари, @о9-
сећали на @о@ис сNановнишNва – ман9аNе и @оKе9у на изKорима
су о9неле Nри скоро формиране, националне сNранке, освојивши
84% ман9аNа. СNранка 9емокраNске акције освојила је уку@но (ра-

10 Давор Периновић је 9оисNа Kио СрKин @о оцу. КршNен је @о @равославном
оKре9у. Ње:ов оNац, 9р Миленко Периновић, Kио је ре9овни @рофесор ин-
Nерне ме9ицине на УниверзиNеNу у Сарајеву. На Даворово хрваNско нацио-
нално о@ре9ељење уNицала је ње:ова мајка, која је Kила ХрваNица. РаNне
1993. :о9ине 9ао је инNервју Keo:рa9скoм нe9eљнику НИН, који је завршио
oвим речима: „Пo мajци jeсaм Хрвa�, oсjeћaм сe кao Хрвa� и имaм Gрирo�нo
Gрaвo �a $у�eм Хрвa�, иaкo ми je крш�eницу из�ao Gрaвoслaвни GoG. Meђу Хрвa�и-
мa зa мeнe мjeс�a нeмa, Go нeким Gрaвилимa кoje GрoGисaшe Goкa�oличeни
Gрaвoслaвци, �aнaс Goзнa�и кao љу�e ус�aшe, зaGa�ни ХeрцeFoвци. Лaкo $их мoFao
$и�и Ср$ин, jeр ми je Gрирo�нo Gрaвo o� oцa и o� Gрaвoслaвних �je�oвa oс�aлo �a $у-
�eм Ср$ин. Meђу Ср$e нe мoFу jeр ћe ми, �у$oкo увjeрeни �a су у Gрaву, сиFурнo
зaмjeри�и ш�o сaм у врeмeну зa њих o�су�нoм, рa�иo зa Хрвa�e. Кaкви су нeGoвjeр-
љиви и oGрeзни нe $и ми вjeрoвaли кa� $и им рeкao �a сaм и зa њих рa�иo“. − „Нови
фељNон: ДрaмaNичнa ис@oвeсN СрKинa кojи je oснoвao ХДЗ БиХ“, НИН,
Kр. 2230, 24. 9. 1993.

11 „СNрaнкe, @рo:рaми, личнoсNи“, Oслo$oђeњe (@oсeKнa Kрoшурa), oкNoKaр
1990.
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чунајући изKоре за Вијеће :рађана и Вијеће о@шNина Ску@шNине
СР БиХ) 86, СДС 72, а ХДЗ 44 ман9аNа, 9ок је осNалих се9ам @арла-
менNарних сNранака имало 24 @осланика, о9 уку@но 15 сNранака
које су се самосNално или у коалицији @ојавиле на изKорима
(Arnautović, 1996, сNр. 11). На изKорима за Пре9сје9нишNво СР БиХ
највише :ласова су 9оKили ФикреN АK9ић и Алија ИзеNKе:овић из
СДА, Биљана Плавшић и Никола Кољевић из СДС-а, Нена9 Кецма-
новић из Савеза реформских сна:а БиХ, СNје@ан Кљуић и Фрањо
Борас из ХДЗ БиХ и Еју@ Ганић као Ју:ословен из ре9ова СДА. За
@ре9се9ника Пре9сје9нишNва изаKран је Алија ИзеNKе:овић, у@р-
кос Nоме шNо је ФикреN АK9ић 9оKио више :ласова на изKорима.12

По 9о:овору СДА, СДС-а и ХДЗ-а, за @рво: @ре9се9ника Пре9сје9-
нишNва изаKран је Муслиман (већ @оменуNи Алија ИзеNKе:овић),
за @рво: @ре9се9ника Вла9е ХрваN (Јуре Пеливан), а за @рво:
@ре9се9ника Ску@шNине СрKин (Момчило Крајишник). Дакле,
БиХ се ра9икално национално и @олиNички @о9елила. Након @р-
вих вишесNраначких KорKи формирана је коалиција Nри нацио-
налнe сNранке (СДА – СДС – ХДЗ) која је @реузела власN на ре@у-
Kличком нивоу.

МеђуNим, несу:ласице међу коалиционим @арNнерима @очеле
су :оNово о9мах @о консNиNуисању @рво: вишесNранакчко: сази-
ва Ску@шNине СР БиХ. Први сукоK Nицао се језика и @исма ра9них
маNеријала. Ср@ски @осланици Nражили су рa9нe мaNeриjaлe нa
ћирилици, хрвaNски зaсNу@ници нa хрвaNскoм jeзику, a мусли-
мaнски нa лaNиници с @oшNoвaњeм „Koсaнскoхeрцe:oвaчкe с@e-
цифичнoсNи“.13 Приликoм уса:лaшaвaњa Свeчaнe изjaвe ср@ски
зaсNу@ници хNeли су нa:лaсиNи 9ржaвнoсN Jу:oслaвиje и вeзa-
нoсN БиХ зa њу. ХрвaNски зaсNу@ници Kили су @рoNив No:a, 9oк су
муслимaнски зaсNу@ници Kили с@рeмни нa кoм@рoмис. O9нoс
@рeмa Jу:oслaвиjи и њeним инNe:рaNивним eлeмeнNимa, @ре
свe:a @рeмa Jу:ословенској наро9ној армији (ЈНА), Kила je :лaвнa
„јаKука раз9ора“ у мeђусoKним o9нoсимa Nри националне Kосан-
ско-херце:овачке сNранке. Ср@ски зaсNу@ници зaлa:aли су сe зa
шNo чвршћу Jу:oслaвиjу, хрвaNски зaсNу@ници Kили су у:лaвнoм
@рoNив Kилo кaквe Jу:oслaвиje, 9oк су сe муслимaнски зaсNу@ни-
ци изjaшњaвaли зa Jу:oслaвиjу у кojoj Kи Бoснa и Хeрцe:oвинa

12 Занимљиво је исNаћи  9а је Алију ИзеNKе:овића @рви јавно @ре9ложио нико
9ру:и не:о Никола Кољевић, :осNујући у је9ној Nелевизијској емисији, у@р-
кос Nоме шNо су @ри@а9али различиNим, су@роNсNављеним @олиNичким о@-
цијама (Кољевић, 2008, сNр. 58). 

13 „Ћирилицa и хрвaNски @рeвo9“, Oслo$oђeњe, 21. 12. 1990, сNр. 2–3.
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имaлa шNо снажнији, самосNалнији уNицај. Муслимански @оли-
Nички @рваци @о9ржавали су о@сNанак Jу:oслaвиjе, jeр су значај-
ни 9eлoви муслимaнскo: нaрo9a живели извaн БиХ. Било је са-
свим jaснo 9a je су9Kинa БиХ Kилa везана за су9Kину Ју:ославије.
ДезинNе:рација ју:ословенске 9ржаве @реју9ицирала је и 9езин-
Nе:рацију БиХ. Велика анкеNа која је с@рове9ена Nоком 1990. :о-
9ине у СР БиХ @oкaзaлa je 9a je 69,3% сNaнoвнишNвa Kилo зa
фe9eрaNивнo урeђeњe Jу:oслaвиje, a Neк 30,7% зa њено кoнфe9e-
рaлнo урeђeњe (Bojić, 2001, сNр. 285). Из Nо:а се може јасно закљу-
чиNи Nо 9а је највећи 9ео и СрKа и Муслимана Kио за о@сNанак за-
је9ничке 9ржаве, 9ок је највећи 9ео ХрваNа Kио @роNив.

Нa jу:oслoвeнскoj @олиNичкој сцeни @aрaлeлнo сe o9виjaлo
нeкoликo изузeNнo вaжних @рoцeсa. Нa je9нoj сNрaни, усвajaни су
рe@уKлички усNaви, нoви изKoрни зaкoни, o9ржaвaни вишeсNрa-
нaчки @aрлaмeнNaрни изKoри и рeфeрeн9уми кojи су и @рaвнo
@oсNaвљaли Neмeљe @уNa кa независносNи Словеније и ХрваNске.
С 9ру:е сNране, о9вијали су се Kес@ло9ни сасNанци шесN ре@у-
Kличких @ре9се9ника са циљем размене мишљења о мо:ућој ре-
консNрукцији ју:ословенске фе9ерације. Oви сaсNaнци су у сре9-
сNвима јавно: информисањаa чeсNo нaзивaни „@уNуjућим цирку-
симa @рe9сe9ничких сaмиNa“ и у:лaвнoм су о@исивани кao
ку@oвина врeмeнa @ре9 о9лучујуће 9о:ађаје. Пojaвљивaли су сe
рaзличиNи @рojeкNи зa @рeурeђeњe Jу:oслaвиje. У окNоKру 1990.
:о9ине словеначки и хрваNски @равници oKjaвили су свoj @ре-
9ло: зa рeкoнсNрукциjу Jу:oслaвиje @o9 нaзивoм „НaцрN у:oвoрa
o Jу:oслaвeнскoj кoнфe9eрaциjи – сaвeзу jу:oслaвeнских рe@у-
Kликa“. AуNoри oвo: @ре9ло:а Nвр9или су 9a су :a крeирaли
@рeмa искусNву формирања Eвро@ске зaje9ницe. НaцрNoм су Jу-
:oслaвиjу @ре9ви9ели кao сaвeз сувeрeних 9ржaвa @oвeзaних
кoнфe9eрaлним у:oвoрoм кao aкNoм мeђунaрo9нo: @рaвa кojи Kи
искључивao мo:ућнoсN oKвeзивaњa 9ржaвa Kилo кojим 9ру:им
у:oвoрoм или 9oкумeнNoм кojи Kи o:рaничaвao њихoв сувeрeни-
NeN. Измeђу oсNaлo:, @рeмa Noм @лaну, кoнфe9eрaциja Kи Kилa
9oKрoвoљнa, oмo:ућaвaлa Kи свaкoj члaници улaзaк у Eврo@ску
зaje9ницу. O9 зaje9ничких @oслoвa нaцрN je @рe9виђao зaje9нич-
кe @oслoвe цaринскe и мoнeNaрнe униje, зaje9ничкo NржишNe,
инфрaсNрукNурну кooр9инaциjу, слoKo9у крeNaњa рa9нe снa:e и
рoKe Ne зaje9нички вojни кoнNин:eнN у случajу нe@oсрe9нe o@aс-
нoсNи @o9 за@ове9нишNвом зaje9ничкe кoмaн9e 9o:oвoрeнe кoн-
сeнзусoм (Cupek Hamill, 2008, сNр. 48). Овај @ре9ло:, међуNим, није
Kио @рихваћен о9 сNране ре@уKличко: руково9сNва СрKије, које је
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конфе9ерализацију већ конфе9ерализоване Ју:ославије ви9ело
као еуфемизам за расNурање заје9ничке 9ржаве.

Криза се @ро9уKљивала. Словенија се о9лучила за @уN ка @оN-
@уној самосNалносNи. Два9есеN Nреће: 9ецемKра 1990. :о9ине
рас@исала је референ9ум о својој независносNи. На овом @леKис-
циNу о:ромна већина :рађана Словеније о@ре9елила се за неза-
висносN (88,5% свих :ласача, о9носно @реко 90% @осNо иза-
шлих).14 МеђуNим, ни Nо није Kило све. ДрамаNични 9о:ађаји су
Nек усле9или. Крајем јануара 1991. :о9ине, у „Дневнику“ Телеви-
зије Бео:ра9, у у9арном Nермину, емиNован је ви9ео-снимак Nај-
но: сасNанка минисNра о9Kране ХрваNске :енерала МарNина Ш@е-
:еља и још 9ве осоKе, који се о9и:рао Nоком 1990. :о9ине, на којем
је Ш@е:ељ изјавио 9а су они у раNу са ЈНА, 9ао им инсNрукције око
иле:ално: увоза оружја и @ре@оручивао како 9а се @осNу@а са
официрима ЈНА размешNеним @о хрваNским :ра9овима.15 До
ово: ви9ео-снимка 9ошла је ју:ословенска КонNраоKавешNајна
служKа (КОС), захваљујући ра9у својих о@ераNиваца. ЈНА је о@Nу-
жила :енерала Ш@е:еља и за суKверзивну 9елаNносN @роNив 9р-
жаве, шверц оружја и @окушај сNварања @осеKне хрваNске војске
(шNо је у Nо време Kило @роNивзакониNо, јер је је9ина ле:иNимна
војна сила у Ју:ославији Kила ЈНА). Овај 9о:ађај @роизвео је вели-
ки скан9ал, @осNавио @иNање о реакцији ЈНА у случају неле:алне
сецесије Словеније и ХрваNске, 9о9аNно @о:оршао о9носе ХрваN-
ске са фе9ералном вла9ом, али @осеKно са СрKијом и СрKима у
ХрваNској, који су у @ланском наоружавању ове ју:ословенске ре-
@уKлике ви9ели е:зисNенцијалну о@асносN.

Сва ова 9ешавања имала су велики уNицај на развој @рилика у
Босни и Херце:овини. ПраNећи @оNезе Словенаца и ХрваNа, чини-
ло се 9а и Муслимани @олако крећу њиховим сNо@ама. Крајем
феKруара 1991. :о9ине клуK @осланика СДА је Ску@шNини БиХ
@о9нео „Декларацију о 9ржавној сувереносNи и не9јељивосNи
Босне и Херце:овине“, која је изазвала жусNру рас@раву, како у
Kосанско-херце:овачком @арламенNу, Nако и у јавносNи (Guskova,
2003, сNр. 311). Алија ИзеNKе:овић је неоKично ошNро насNу@ио и
јавно за@реNио 9а ће „ако NреKа KираNи између сувереносNи и ми-
ра, изаKраNи сувереносN“ (Кољевић, 2008, сNр. 59). Ра9ован Кара-
џић му на Nо није осNао 9ужан, @а му је о9:оворио исNакавши 9а
је „за ср@ски наро9 суверениNеN Ју:ославије @рвенсNвени сувере-

14 Razstava Razglasitev plebiscita 1990.
15 Afera Spegelj – Ilegalno naoruzavanje Hrvatske.
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ниNеN“ (Nikolić, 2011, сNр. 14). ХрваNи су се у овом муслиман-
ско-ср@ском сукоKу у:лавном 9ржали @о сNрани, ослушкујући
реакције званично: За:реKа.

Након Nо:а, кao рeзулNaN мeђунaциoнaлнo: @oлиNичкo: сукoKa
у свим инсNиNуциjaмa 9ржaвнe влaсNи, Noкoм 1991. :o9инe, мeђу-
нaциoнaлнa нeNр@eљивoсN je зaхвaNилa и лoкaлнe срe9инe (o@-
шNинe) у БиХ, @ри чeму сe искaзивaлo нeкoликo фaкNoрa. Je9aн
o9 рaзлo:a нeзa9oвoљсNвa Kилe су o@шNинскe :рaницe кoje су
9eфинисaнe у 9оKа влa9aвинe кoмунисNa. Њима је @осеKно Kило
неза9овољно ср@ско сNaнoвнишNвo, јер нису имaлe eкoнoмску,
:eo:рaфску и кoмуникaциjску o@рaв9aнoсN, а @риNом су онемо-
:ућавале њихову националну хомо:енизацију. Дру:и рaзлo: ме-
ђуеNничко: Nрвења Nицао се @очеNка сукоKа у ХрвaNскoj, jeр je
сNaнoвнишNвo у БиХ о њему имaлo су@рoNсNaвљeнe сNaвoвe (Ср-
Kи су Kили нa сNрaни ЈНА и крајишких СрKа, a Муслимани и Хр-
вaNи нa сNрaни ХрвaNскe). Tрeћи рaзлo: @рoизилaзиo je из @o-
NрeKe 9a сe Бoснa и Хeрцe:oвинa 9eцeнNрaлизуje, a Kу9ући 9a o
Noмe ниje Kилo сa:лaснoсNи, @рe9сNaвници СрKa у @oje9иним o@-
шNинaмa су @oчeли сaмoсNaлнo 9a 9oнoсe o9лукe o 9eцeнNрaли-
зaциjи 9ржaвe крoз рe:иoнaлизaциjу (Nešković, 2013, сNр. 134).
Се9мо: а@рила 1991. :о9ине формирана је Зaje9ницa o@шNинa Бo-
сaнскa крajинa, која се @еN месеци касније, 16. се@NемKра 1991. :о-
9ине Nрансформисала у AуNoнoмну ре:ију Крajину. Тим @уNем
кренуле су и ср@ске о@шNине @о9но Романије, које су 8. маја 1991.
:о9ине @ро:ласиле своју Зaje9ницу o@шNинa. НешNо више о9 че-
Nири месеца касније, 21. сe@NeмKрa исNe :o9инe, Заје9ница о@-
шNина Романије Nрaнсфoрмисaлa се у Ср@ску aуNoнoмну oKлaсN
Рoмaниjу. Након Nо:а, 21. новемKра с@ојила се са Ср@ском ауNо-
номном оKласNи Бирач и Nа9а је насNала Ср@ска ауNономна
оKласN Романија-Бирач. Зaje9ницa o@шNинa СNaрa Хeрцe:oвинa
oснoвaнa je 27. мaja 1991. :o9инe, a зaNим сe 9. новемKра 1991. :о-
9ине Nрaнсфoрмисaлa у Ср@ску aуNoнoмну oKлaсN Хeрцe:oвину.
Зaje9ницa o@шNинa Сjeвeрнa Бoснa @рo:лaшeнa je нoвeмKрa 1991.
:o9инe (кaсниje СAO Сjeвeрнa Бoснa), 9a Kи 14. 9eцeмKрa исNe :o9и-
нe фoрмирaнa и Ср@скa aуNoнoмнa oKлaсN СjeвeрoисNoчнa Бoснa,
кaсниje СAO СeмKeриja и Majeвицa (Nešković, 2013, сNр. 135).

И@ак, и @оре9 :оренаве9ених разло:а, чини се 9а су сNрах и ко-
лекNивно сећање на ужасе Дру:о: свеNско: раNа Kили :лавни ка-
NализаNори сNварања ср@ских ауNономних ре:ија у БиХ. То је 9о-
9аNно @о9:ревало наоружавање Nзв. „ПаNриоNске ли:е“, @аравој-
не формације СДА.16 УKрзано су се наоружавали и хрваNски
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ексNремисNи. Према речима еминенNно: ср@ско: исNоричара
Милора9а Екмечића, војно крило ХрваNске сNранке @рава (ХСП) је
9о јуна 1991. :о9ине имало око 10.000 наоружаних 9оKровољаца,
који су носили и корисNили @ре@ознаNљиве усNашке симKоле
(црне униформе, „шаховницу“ са @рвим Kелим @ољем, @о9и:ну-
Nу 9есну руку и @оз9рав „За 9ом − с@ремни“ − Екмечић, 2001, сNр.
64). Пре9се9ник и вођа ХСП-а ДoKрoслaв Пaрa:a je 13. јуна 1991. :о-
9ине, нaкoн @oврaNкa из САД-а, oр:aнизовао у ЉуKушкoм @рo:лa-
шeњe „Ли@aњскe @oвeљe o oKнoви и ус@oсNaви Нeзaвиснe Држaвe
ХрвaNскe нa цjeлoку@нoм @oвиjeснoм и eNничкoм @рoсNoру с ис-
Noчним :рaницaмa СуKoNицa, Зeмун, Дринa, Сaнџaк и Бoкa Кo-
Noрскa“ (Pavelić, 1995, сNр. 87). То је СрKе 9о9аNно узнемирило.
По9сеNило их је на оживљавање НДХ. Зла коK раNа @осеKно се осе-
Nила 12 9ана касније. Он9а ка9а је ХрваNска @ро:ласила 9ржавну
самосNалносN и сувереносN. ИсNо: 9ана исNо Nо учинила је и Сло-
венија. У ноћи @осле усвајања о9луке о 9ржавној независносNи
Словеније, је9инице ЈНА кренуле су ка :раничним @релазима
СФРЈ у Словенији, са циљем њихово: @овраNка @о9 своју конNро-
лу. МеђуNим, руково9сNво Словеније је на Nо реа:овало ан:ажова-
њем око 35.000 резервисNа и 9оKровољаца ТериNоријалне о9Kра-
не са наређењем 9а се сви @уNеви којима се крећу је9инице ЈНА
Kлокирају и @ре@рече Kарика9ама. Је9ној Nенковској колони @уN
је за@речен већ у ХрваNској, у Чаковецу и ЈасNреKарском. Први
оружани сукоK између словеначких NериNоријалаца и ЈНА о9и-
:рао се ко9 Орможа. КраNкоNрајни, 9есеNо9невни раN између ЈНА
и Словеније, у којем је @о:инуло 44 војника ЈНА и Nри словеначка
NериNоријалца, окончан је уз @осре9нишNво Евро@ске заје9нице,
на Брионима, :9е је 9онеNа 7. јула 1991. :о9ине 9онеNа Заје9ничка
9екларација о мирном решавању ју:ословенске кризе, @ознаNија
као Брионска 9екларација. Њоме су 9о:оворени @реки9 ваNре у
Словенији, @овлачење ЈНА из Nе ре@уKлике и насNавак @ре:овора
о Kу9ућносNи СФРЈ. Пре9се9нишNво СФРЈ :ласовима @ре9сNавни-

16 Иако је „ПаNриоNска ли:а“ званично основана 31. марNа 1991. :о9ине, NреKа
исNаћи 9а су се @рве ор:анизоване наоружане муслиманске је9инице @оја-
виле још @ре @рвих вишесNраначких изKора у БиХ.  Je9aн o9 најисNакнуNијих
@ри@а9ника СДA, a кaсниje и Aрмиjе РБиХ, Хaли9 Чeн:ић, oснoвao je, @o
свeму су9eћи, @рву @aрaвojну ор:анизацију у БиХ. Он је касније лично @о-
све9очио 9а је Nу је9иницу формирао 2. ав:усNа 1990. :о9ине у УсNиколини
ко9 Фоче. Nas 18 se zaklelo na Kur’an da ćemo se boriti za svoju vjeru, za svoj narod, za
svoju državu i da nećemo jedan drugog izdati (Hodžić, 1998, сNр. 248).
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ка Бео:ра9а и ЉуKљане о9лучило је 9а се ЈНА @овуче из Словени-
је, шNо је и учињено @осле 9о:овора на Брионима.17

СлуNећи у ком ће @равцу „@ловиNи ју:ословенски Kро9“, @рви
љу9и 9ве ју:ословенске ре@уKлике @окушали су наћи неку врсNу
Соломонско: решења које Kи за9овољило све сNране. Прe9сe9ник
Прe9сјe9нишNвa БиХ Aлиja ИзeNKe:oвић и @рe9сe9ник Maкe9o-
ниje Кирo Гли:oрoв @рe9aли су свој @ре9ло: o @рeурeђeњу Jу:o-
слaвиje члaнoвимa висoкe мисиje „евро@ске 9вaнaeсNoрицe“,
кojу су @рe9вo9или Жак СaнNeр, @рe9сe9aвajући Евро@ске зaje9-
ницe (ЕЗ) и Жак Дeлoр, @рe9сe9ник Извршнe кoмисиje ЕЗ, крајем
маја 1991. :о9ине, кa9a су сe сaсNaли с рe@уKличким ли9eримa у
Бeo:рa9у са намером 9a @oмo:ну окончање @oлиNичкe кризe у Jу-
:oслaвиjи. Плaн ИзeNKe:oвић−Гли:oрoв @ре9виђао је разрешење
ју:ословенске кризе сNварањем неке врсNе асимеNричне фе9ера-
ције „@о сисNему 2+2+2“. Сле9ећи Nај @лан, СрKиja и Црнa Гoрa
Kилe Kи срe9ишNe фe9eрaциje (или кoнфe9eрaциje), Бoснa и Хeр-
цe:oвинa и Maкe9oниja @oлусaмoсNaлнe, aли и кoнсNиNуNивнe
рe@уKликe, a ХрвaNскa и Слoвeниja oнoликo сувeрeнe и aуNoнoм-
нe унуNaр кoнфe9eрaциje кoликo су смaNрaлe @oNрeKним (Katz,
2013, сNр. 214). ИзeNKe:oвић и Гли:oрoв су сe нa9aли 9a ћe овим
@ре9ло:ом KиNи „и вуци сиNи и овце на Kроју“ − и жeље СрKa зa
je9инсNвeнoм 9ржaвoм осNварене и Neжњe Слoвeнaцa и ХрвaNa зa
сувeрeниNeNoм зa9oвoљeнe. И@ак, њихов @ре9ло: није ни усвојен
ни @рихваћен о9 сNране Словеније и ХрваNске (које су већ Kиле
решене за независносN), али ни о9 СрKије (која је смаNрала 9а Nај
@лан @о:ађа ср@ске инNересе, јер су @рема њему @рaвo нa oNцe-
@љeњe имaли сaмo нaрo9и у ре@уKликама, a нe цeo je9aн нaрo9 у
jу:oслoвeнскoj зaje9ници, шNо је значило 9а СрKи у БиХ и Ср@ској
Крајини нису имали @раво на о9лучивање о својој су9Kини), Nако
9а је @ро@ао још је9ан @окушај с@асавања заје9ничке 9ржаве. Си-
Nуација у Ју:ославији се све више ком@ликовала.

Словенија се @ракNично оNце@ила. У ХрваNској је увелико Kе-
снео раN. Босна и Херце:овина је леNо 1991. :о9ине @ровела миру,
али уз сNално @рисусNво сNраха о9 @реливања сукоKа из ХрваNске
на њену NериNорију. Челни љу9и СФРJ су 18. јула 1991. :о9ине
9oнели o9луку o званичном @oвлaчeњу JНA из Словеније, o9-
нoснo 9ислoкaциjи војних ка@ациNеNа из ове (са9а већ Kивше) ју-
:ословенске ре@уKлике у Бoсну и Хeрцe:oвину, СрKиjу и Црну

17 Више о 9есеNо9невном раNу у Словенији ви9и у: Dokumenta Predsedništva SFRJ
1991. tom 2, (jun–jul 1991): rat u Sloveniji, 2012; Kolšek, 2005; Јовић, 1995. 
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Гoру (Ка9ијевић, 1993, сNр. 121). То је наишло на о9оKравање СрKа
и не:о9овање ХрваNа и Муслимана, који су ЈНА већ Nа9а 9ожив-
љавали као неку врсNу ср@ске војне силе са ју:ословенским @ре9-
знаком. ХрваNско сNановнишNво у за@а9ном 9елу Херце:овине је
неколико @уNа Kлокирало колоне ЈНА које су ишле ка ХрваNској.
Насу@роN Nоме, СрKи су у МосNару и исNочним 9еловима Херце-
:овине више @уNа ор:анизовали ску@ове @о9ршке ЈНА. На@еNосN
је расла. МеђусоKно не@оверење Nакође. Ор:анизовале су се сео-
ске сNраже. По9ела на „наше“ и „њихове“ @оце@ала је Босну и
Херце:овину @о свим шавовима.

У Nаквој аNмосфери 9очекана је Осма се9ница Ску@шNине СР
БиХ, која је @очела 9есеNо:, а Nрајала, са @реки9има, 9о 15. окNо-
Kра 1991. :о9ине. Бурне рас@раве око Nо:а ко је највише у:рожен,
ко је крив за кризу и расN међунационалних Nензија, Nе каква је
уло:а ЈНА, 9о9аNно су рас@алиле иницијаNиве за смиривање си-
Nуације у БиХ и решавање jу:oсловeнскe кризе. По9неNо је више
Nаквих 9окуменаNа, са разних сNрана: ПлaNфoрма Прe9сje9ни-
шNвa БиХ, Из9вojeнa мишљeњa (ПлaNфoрма) ср@ских члaнoвa
Прe9сje9нишNвa, ИнициjaNива зa мирнo рeшeњe jу:oсловeнскe
кризe која је 9онеNа нa сaсNaнку у Бeo:рa9у (Nзв. „Бeo:рa9скa ини-
циjaNивa“),18 План Социјал9емокраNске @арNије БиХ o мo:ућeм
мирнoм решeњу, и, кoнaчнo, Meмoрaн9ум-@исмo СДА о сувере-
носNи БиХ, кojи je @o9ржaлo joш нeкoликo @олиNичких ор:аниза-
ција. После9ње наве9ена иницијаNива изазвала је @рави верKал-
ни раN у Ску@шNини. Посланици СДС-а и СПО-а о9лучно су о9Kа-
цили Меморан9ум СДА, у@озоривши 9а @уN сувереносNи БиХ
во9и ка оNце@љењу о9 Ју:ославије, а самим Nим и у :рађански
раN. Алија ИзеNKе:овић је на Nо о9:оворио 9а се „неће о9рећи су-
вереносNи БиХ, ма шNа Kило“.19 У међусоKним о@NужKама и же-
сNоким @ре@уцавањима @роNекао је 11. окNоKар 1991. :о9ине у
Ску@шNини СР БиХ. У @аузи засе9ања, Nоком викен9а, 12. и 13. ок-
NоKра 1991. :о9ине, у Сaрajeву je o9ржaн сaсNaнaк @ре9сNавника
муслимaнских и ср@ских @олиNичких @арNија, са циљем @рева-
зилажења разKукNале кризе. Но, Nо је Kио само у је9ан у низу јало-

18 „Бео:ра9ска иницијаNива“ @ре9сNављала је неку врсNу уса:лашено: 9о:ово-
ра СлоKо9ана Милошевића и @ре9се9ника ску@шNина СрKије, Црне Горе и
Босне и Херце:овине око очувања „крње Ју:ославије“, у чијем Kи сасNаву Kи-
ла и БиХ. ДонеNа је 9ва месеца @ре @очеNка ове се9нице, 12. ав:усNа 1991. :о-
9ине у Бео:ра9у. – Прим. ауN. 

19 Sjednica parlamenta BiH − SDS, HDZ i SDA o državnom uređenju.
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вих сасNанака, који нишNа нису ни  9онели ни решили. Рас@рава
у Ску@шNини СР БиХ насNавила се 14. окNоKра 1991. :о9ине.

СNавови су Kили не@омирљиви. Дискусија је Kивала све жу-
сNрија и све на@еNија. Рa9oвaн Кaрaџић, нес@орни ли9ер Kосан-
ско-херце:овачких СрKа, исNакао је 9а он и ње:ова сNранка не
креирају, нe:o Nумaчe вoљу ср@скo: нaрo9a. ЗахNевао је о9 @ре9-
сNавника СДА и ХДЗ 9а се Nа воља @ошNује и 9а СрKи, као и сви
осNали, имају @раво на о9лучивање о свом сNаNусу, Nј. 9а ли желе
осNаNи или изаћи из Ју:ославије. На крају сво: изла:ања, изрекао
је реченице које су му се касније @ри@исивале као нека врсNа раN-
но: @оклича, иако оне 9ефиниNивно нису имале Nакав смисао,
ако се има и ви9у цео Караџићев :овор и конNексN у којем је он
из:оворен.20 На ње:ове ошNре речи о9:оворио је Алија ИзeN-
Ke:oвић, кojи je рeкao „9a изрeчeнe @риjeNњe нe служe нa чaсN
ср@скoм нaрo9у, и 9a муслимaнски нaрo9 нeћe нeсNaNи“.21 У ова-
квим и сличним Nоновима рас@рављало се 9о 9уKко у ноћ.
Зaсe9aњe, како се касније @оказало, исNоријске Осме се9нице
Ску@шNинe СР БиХ, о9ужило се 9о раних јуNарњих часова. Посла-
ници СДС-а и СПО-а су на@усNили се9ницу. Без њихово: @рису-
сNва, Kез @ре9се9ника Ску@шNине СР БиХ (којом је, умесNо Мом-
чила Крајишника, @ре9се9авао Мариофил ЉуKић из ХДЗ-а) из-
:ласана је ПлаNформа Пре9сје9нишNва БиХ и Меморан9ум СДА о
сувереносNи БиХ (Nikolić, 2011, сNр. 23). Поре9 Nо:а, о9Kачена је
Бео:ра9ска иницијаNива.22

Пово9ом ових о9лука, већ суNра9ан се о:ласила Ср@ска 9емо-
краNска сNранка својим званичним сао@шNењем којим је осу9ила
„@окушај 9ржавно: у9ара“, „@роNивусNавне о9луке“ СДА и ХДЗ и
@оручила 9а ће „Ср@скa 9eмoкрaNскa сNрaнкa и њeни @рe9сNaв-
ници нa свим нивoимa влaсNи оси:ураNи у свaкoj сиNуaциjи Keз-
Kиje9нoсN ср@скo: нaрo9a @o свaку циjeну и свим срe9сNвимa“.23

20 „Ја вас још је9ан@уN молим, не @ријеNим, не:о молим, 9а озKиљно схваNиNе
Nумачење @олиNичке воље ср@ско: наро9а коју ов9е засNу@а Ср@ска 9емо-
краNска сNранка, Ср@ски @окреN оKнове а и @онеки СрKин из неких 9ру:их
сNранака. Ово није 9оKро шNо ви ра9иNе. Овај @уN на који желиNе 9а изве9еNе
Босну и Херце:овину је исNа oнa aуNoсNрa9a @aклa и сNрa9aњa кojом су
@oшлe Слoвeниja и ХрвaNскa. НeмojNe 9а мислиNе 9a нeћeNe o9вeсNи Бoсну и
Хeрцe:oвину у @aкao a муслимaнски нaрo9 мoж9a у нeсNaнaк, jeр мусли-
мaнски нaрo9 нe мoжe 9a сe o9Kрaни aкo Kу9e рaN oв9je.“ – The famous Rado-
van Karadžić speech.

21 Alija Izetbegovic − Muslimanski narod nece nestati, https://www.youtube.com/
watch?v=8AQN0sxn0mM 

22 Službeni list SR Bosne i Hercegovine, broj 32, Sarajevo, 16. oktobra 1991. 
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Као свој конкреNан о9:овор на усвајање Меморан9ума СДА о су-
вереносNи БиХ ср@ски @осланици су све:а 9евеN 9ана касније,
24. окNоKра 1991. :о9ине, основали Ску@шNину ср@ско: наро9а
Босне и Херце:овине (ХронолоFија 1990–1995, 2002, сNр. 139).

Прво шNо је ор:анизовала новоформирана ср@ска ску@шNина у
БиХ Kио је наро9ни @леKисциN, на којем се :ласало о осNанку у Ју-
:ославији.24 На @леKисциNу који је о9ржан 9. и 10. новемKра 1991.
:о9ине, 1.162.032 :рађана, у:лавном ср@ске националносNи, изја-
снило се за осNанак у Ју:ославији. ПроNив је Kило 398 :ласача, 9ок
је @оре9 СрKа изашло и 48.895 :рађана 9ру:их националносNи
који су :ласали за осNанак у Ју:ославији (Наро�на скуGш�ина РеGу-
$лике СрGске 1991–2011, 2012, сNр. 36).

МеђуNим, ни ово:а @уNа није узеNа у оKзир јасно изречена воља
ср@ско: наро9а у БиХ. Пре9сје9нишNво БиХ је 20. 9ецемKра 1991.
:о9ине, уз @роNивљење ње:ових ср@ских чланова, 9онело о9луку
9а о9 Евро@ске заје9нице заNражи @ризнавање независносNи Бо-
сне и Херце:овине. Као о9:овор на овај чин, ср@ски @oлиNички
@рe9сNaвници су суNрa9aн, 21. 9ецемKра 1991. :о9ине, 9онели
о9луку о формирању Ре@уKлике ср@ско: наро9а Босне и Херце:о-
вине, кoja je с@рoвe9eнa у 9eлo 9. јануара 1992. :о9ине (Наро�на
скуGш�ина РеGу$лике СрGске 1991–2011, 2012, сNр. 55–57).

ПуNем своје националне хомо:енизације кренули су и Kосан-
ско-херце:овачки ХрваNи. ДванаесNо: новемKра 1991. :о9ине
основали су ХрваNску заје9ницу Босанску Посавину, у чији су са-
сNав укључили о@шNине Бoсaнски Брo9, Mo9ричa, Бoсaнски
Шaмaц, Брчкo, ДeрвeнNa, Oџaк, Oрaшje и Грa9aчaц.25 ИсNo: 9aнa, у
Гру9aмa су сe сaсNaлe Хeрцe:oвaчкa и Tрaвничкa рe:иoнaлнa
зaje9ницa и 9oнелe зaкључкe 9a у случajу рaс@a9a Бoснe и Хeрцe-
:oвинe, хрвaNски нaрo9 мoрa @oвeсNи o9лучну aкNивну @oлиNи-
ку, кoja NрeKa 9oвeсNи 9o зaje9ничкe хрвaNскe 9ржaвe.26 План хр-
ваNских @олиNичких @ре9сNавника Kио је оснивање ХрваNске Kа-

23 „Сао@шNење СДС-а @ово9ом усвајања Меморан9ума СДА о сувереносNи и са-
мосNалносNи БиХ“, Јавнос�, 19. 10. 1991, сNр. 2–3.

24 ПиNање на које су се СрKи у БиХ изјашњавали на референ9уму :ласи: „Да ли
с�е саFласни са о�луком СкуGш�ине срGскоF наро�а у БиХ о� 24. ок�о$ра 1991. �а
срGски наро� ос�ане у заје�ничкој �ржави ЈуFославији са Ср$ијом, Црном Гором,
САО Крајином, САО Славонијом, Барањом и ЗаGа�ним Сремом, �е �руFим крајевима
који се за �ај ос�анак изјасне“? (ХронолоFија 1990–1995, 2002, сNр. 140).

25 Факсимил 9окуменNа у@ућен @ре9се9нику ХрваNске Фрањи Туђману којим
се оKавешNава 9а је формирана ХрваNска Заје9ница Херце:-Босна. 

26 Закључци са сасNанка Хeрцe:oвaчке и Tрaвничке рe:иoнaлне зaje9нице.
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новине на NериNорији БиХ (@о узору на Бановину ХрваNску из
1939. :о9ине), која Kи Kила нека врсNа @релазно: решења 9о ује9и-
њења ових крајева са ХрваNском. На Nом Nра:у, у Гру9ама је
18. новемKра 1991. :о9ине формирана ХрвaNскa зaje9ницa Хeр-
цe:-Бoснa, сa сe9ишNeм у MoсNaру. У њeн сaсNaв ушлo je 30 o@-
шNина: Jajцe, Крeшeвo, Бусoвaчa, ВиNeз, Нoви Tрaвник, Tрaвник,
Кисeљaк, Фojницa, ДoKрeNићи, Кaкaњ, Вaрeш, КoNoр Вaрoш, Toми-
слaв:рa9, Ливнo, Ку@рeс, Бу:ojнo, Ускo@љe, Прoзoр, Кoњиц, JaKлa-
ницa, Пoсушje, MoсNaр, Ширoки Бриje:, Гру9e, ЉуKушки, ЧиNлук,
Чa@љинa, Нeум, СNoлaц и Рaвнo.27. За @рво: @ре9се9ника ХрваN-
ске заје9нице Херце:-Босне изаKран је МаNе БоKан. Током јануара
1992. :о9ине, oснoвaнe су хрвaNскe зaje9ницe и у осNалим 9елови-
ма Бoснe и Херце:овине у којима су ХрваNи Kили већина, или
@ак, чинили значајан @роценаN сNановнишNва. ЧеNрнаесNо: јану-
ара основана је ХрваNска заје9ница Усора, а 27. јануара ХрваNска
заје9ница Сре9ња Босна. ХрвaNску зaje9ницу Усoру сaчињaвaли
су @рoсNoри нaсeљeни ХрвaNимa o9 нajсeвeрниjих сeлa у усoрскoj
9oлини (Присa9e, Maкљeнoвaц) @рeкo Teслићa, СNу9eнaцa и
СлaNинe 9o Рajшeвe. TeриNoриjа ХрвaNскe зaje9ницe Срe9њa Бo-
снa Kила је мале @овршине и o9:oвaрa NeриNoриjи 9aнaшњe o@-
шNине Жe@чe и зa@a9нoм 9eлу 9aнaшњe o@шNине Ma:лaj. Нa сe9-
ници Прe9сe9нишNвa ХДЗ-a БиХ, 16. јануара 1992. :о9ине, заNра-
жено је и формирање Сaрajeвскe хрвaNскe зaje9ницe, у oним о@-
шNинама кoje :рaвиNирajу :рa9у Сaрajeву, a нису укључeнe у
ХрвaNску зaje9ницу Хeрцe:-Бoсну.28 То се, међуNим није 9есило,
иaкo је касније @ро:лашено ује9ињење ових крајева са Хер-
це:-Босном, шNо је осNало само „мрNво слово на @а@иру“.

После9ња се9ница Ску@шNине СР Бoснe и Хeрцe:oвинe @ре @о-
чеNка оружаних сукоKа о9ржана је 24. и 25. јануара 1992. :о9ине.
На њој је, Kез @рисусNва ле:иNимних @олиNичких @ре9сNавника
ср@ско: наро9а у БиХ, 9онеNа о9лука o рaс@исивaњу рeфeрeн9у-
мa зa уNврђивaњe сNaNусa Бoснe и Хeрцe:oвинe. Билa je No o9лукa
кoja je вo9илa ка сaмoсNaлнoсNи ове ре@уKлике, aли и ка раNном
сукоKу на њеној NериNорији. Планирано референ9умско @иNање
је :ласило: „ЈeсNe ли зa сувeрeну и нeзaвисну Бoсну и Хeрцe:oви-
ну, 9ржaву рaвнo@рaвних :рaђaнa, нaрo9a БиХ − Mуслимaнa, Ср-
Ka, ХрвaNa и @ри@a9никa 9ру:их нaрo9a кojи у њoj живe?“ Овако

27 Факсимил 9окуменNа у@ућен @ре9се9нику ХрваNске Фрањи Туђману којим
се оKавешNава 9а је формирана ХрваNска Заје9ница Херце:-Босна. 

28 „Sjednica Predsjedništva HDZ-a BiH, 16. siječnja 1992.“
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@осNављено @иNање није за9овољило ХДЗ БиХ, која је @ону9ила
сле9еће референ9умско @иNање: „JeсNe ли зa сувeрeну и нeзaви-
сну Бoсну и Хeрцe:oвину, 9ржaвну зaje9ницу кoнсNиNуNивних и
сувeрeних нaрo9a хрвaNскo:, муслимaнскo: и ср@скo: у њихoвим
нaциoнaлним @o9ручjимa (кaнNoнимa)?“ Иако @ре9ло: ХДЗ БиХ
није размаNран у Ску@шNини СРБиХ, Kио је уважен о9 сNране ме-
ђунаро9не заје9нице, @а је као Nакав нашао свој израз и у Kу9ућем
КуNиљеровом @лану.

ПоменуNи КуNиљеров @лан Kио је @осле9њи @окушај мирно:
решавања кризе у Босни и Херце:овини. Завршни @ре:овори о9
којих се очекивало 9а ће се сиNуација у БиХ смириNи и решиNи на
KезKолан начин о9вијали су се у ЛисаKону, уз велико @осре9сNво
Евро@ске заје9нице и њених @ре9сNавника Жозеа КуNиљера и
ПиNера Карин:Nона. КуNиљеро је @рво у Сарајеву @ре9ложио
NексN с@оразума @рема којем Kи се у БиХ ус@осNавила је9на врсNа
конфе9ерације, са @о9елом на канNоне. После Nо:а, у насNавку
Nих сусреNа ИзеNKе:овића, Караџића и Кљујића у ЛисаKону, КуNи-
љеро је @ре9ложио NексN о новом уређењу БиХ којим Kио она
Kила @о9ељена на Nри енNиNеNа.29

Два9есеN 9ру:о: феKруара 1992. :о9ине @oсNaвљeни су Neмeљи
@лана „КуNиљeрo-Карин:Nон“ који је @рe9виђao сNвaрaњe Nри
кoнсNиNуNивнe нaциoнaлe je9иницe у кoje Kи ушлe вeћинскe o@-
шNинe свe Nри сNрaнe. Mуслимaнскoj кoнсNиNуNивнoj je9иници
@ри@aле Kи 52 o@шNине, o9нoснo 44 o9сNo NeриNoриje, ср@скoj
кoнсNиNуNивнoj je9иници 37, o9нoснo 44 o9сNo NeриNoриje (зKo:
@овршине o@шNинa и влaснишNвa у кaNaсNру), a ХрвaNскoj 20 o@-
шNинa или 12 o9сNo NeриNoриje БиХ. Ли9ери све Nри сNране, @оN-
@исавши „Основне @ринци@е усNавно: решења БиХ“, 9о:оворили
су се 9а ће БиХ осNаNи у @осNојећим :раницама као је9инсNвена
9ржава са Nри консNиNуционалне је9инице, оформљене @рема
националном @ринци@у. Према овом @лану, све:а 12−15% сNанов-
нишNва осNало Kи ван :раница својих националних канNона.
Оформљена је ра9на :ру@а која је NреKало 9а изра9и карNе @о9еле
БиХ, узимајући у оKзир криNеријуме који Kи 9овели 9о ком@ро-
мисно: решења за сва Nри наро9а. Плaн су 18. мaрNa 1992. :о9ине
@oN@исaлa свa Nри нaциoнaлнa ли9eрa − Aлиja ИзeNKe:oвић, Рa9o-
вaн Кaрaџић и MaNe БoKaн. Ра9ован Караџић је, коменNаришући

29 Према овом @ре9ло:у, енNиNеNска @о9ела Kи се NреKала осNвариNи на основу
економских, :ео:рафских, исNоријских, конфесионалних, кулNуролошких и
саоKраћајних криNеријума, уз консулNовање воље сва Nри наро9а (Guskova,
2003, сNр.  29–30).
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@осNи:нуNе 9о:оворе, назвао овај 9ан великим за Босну и Херце-
:овину. „Са9а, ако Kу9емо @ошNовали Nо о чему смо се 9о:овори-
ли, можемо рећи 9а узрока за :рађански раN у Босни и Херце:о-
вини нема – @о9вукао је он. – ОсNало је само 9а раз:раничимо
ком@еNенције међу о@шNим инсNиNуцијама и ор:анима консNи-
Nуционалних је9иница, шNо је, како нам се чини, мно:о лакше“.30

Из:ле9ало је 9а је 9о:овор о БиХ @осNи:нуN. Чинило се 9а раNа
неће KиNи. МеђуNим, ИзeNKe:oвић je вeћ 28. мaрNa, нaкoн рaз:oвo-
рa с aмeричким aмKaсa9oрoм у Jу:oслaвиjи Вoрeнoм Цимeрмa-
нoм, o9Kaциo @лaн. Цимeрмaн je Na9a oKeћao ИзeNKe:oвићу 9a ћe
СAД @ризнaNи независносN БиХ aкo o9Kaци КуNиљeрoв @лaн
(Guskova, 2003, сNр. 30). Тако је @ро@ао и @осле9њи @окушај с@ре-
чавања раNа у овој ре@уKлици.

Рас@исани рeфeрeн9ум на којем се :ласало о 9ржавном сNаNу-
су Бoснe и Хeрцe:oвинe o9ржан je 29. феKруара и 1. марNа 1992. :о-
9ине. Глaсало je уку@нo 2.073.568 Kирача (излaзнoсN 63,6%), о9 ко-
јих је 99,7% Kилo je зa нeзависнoсN, a 0,3% @рoNив. СрKи су рефе-
рен9ум KојкоNовали.

Муслиманско-хрваNски @леKисциN у БиХ не@ланирано је 9о-
нео и @рве љу9ске жрNве. Прво: марNа 1992. :о9ине, на 9ру:и 9ан
о9ржавања референ9ума, @ри@а9ник „Зелених KереNки“ Рамиз
Делалић – Ћело @уцао је на ср@ску сва9Kену @оворку на Башчар-
шији, уKио мла9ожењино: оца Николу Гар9овића и ранио @раво-
славно: свешNеника Ра9енка Миковића (СNојаковић, 2005). То су
Kили @рви меци :рађанско: раNа у Босни и Херце:овини. Ср@ска
9емокраNска сNранка је из9ала званично сао@шNење у којем је ис-
Nакла 9а се више не ра9и само о живоNима љу9и, 9а на@а9 на ср@-
ску сва9Kену колону није Kио само на@а9 на @оро9ицу Гар9овић
и ТамKур, већ и на „9oсNojaнсNвo и инNe:риNeN циjeлo: ср@скo:
нaрo9a“.31 Као о9:овор на ово уKисNво, наоружани СрKи су исNе
вечери @о9и:ли Kарика9е у својим 9еловима Сарајева, а у @ерио-
9у о9 1. 9о 5. марNа Nо исNо ура9или и у још неким Kосанско-хер-
це:овачким сре9инама. УKрзо је @очело са муслиманско-ср@-
ским @ушкарањем у @ресNоници БиХ. Не9у:о заNим, сNи:ле су ве-
сNи о @рвим разменама ваNре и у 9ру:им крајевима Босне и
Херце:овине. ЧеNврNо: а@рила 1992. :о9ине Пре9сје9нишNво БиХ
@ро:ласило је моKилизацију ТериNоријалне о9Kране, резервно:
сасNава милиције и Цивилне зашNиNе, @ре:ласавањем ср@ских

30 „Грађански раN више не @реNи“, Дневник, 29.03. 1992, сNр. 1.
31 „Почело @уцањем на сва9Kи“, Осло$ођење, 2. 3. 1992, сNр. 2. 
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чланова Пре9сје9нишNва Николе Кољевића и Биљане Плавшић.
МоKилизацији су се о9азвали само Муслимани и ХрваNи. СрKи су
о@еN каснили: своју војску су формирали Nек 12. маја 1992. :о9и-
не. ПроNивећи се раNном сценарију који се @исао @ре9 њиховим
очима, 5. а@рила је на улице Сарајева изашло неколико 9есеNина
хиља9а љу9и. На њих је, међуNим, оNворена ваNра. ШеснаесN 9е-
монсNранаNа је @овређено, а 9ве жене су и @о:инуле. Муслиман-
ско-хрваNска сNрана је за ово о9мах о@Nужила СрKе. ДемонсNра-
ције су се насNавиле и суNра9ан. На 9емонсNранNе је о@еN @уцано.
СрKи су @оново о@Nужени, иако мно:и који су @рисусNвовали
овом 9о:ађају Nвр9е 9а се не може са си:урношћу рећи ко је и са
ко: месNа @уцао на оку@љене Сарајлије.32 У међувремену, исNо:
9ана, СавеN минисNара Евро@ске заје9нице 9онео је 9екларацију
којом је својим чланицама @ре@оручио 9а @ризнају независносN
Босне и Херце:овине. Већ суNра9ан, 7. а@рила, Nо су учиниле Сје-
9ињене Америчке Државе, Евро@ска заје9ница и ХрваNска. Као
о9:овор на Nај чин, СрKи су у Бањалуци @ро:ласили независносN
Ср@ске Ре@уKлике Босне и Херце:овине, са мо:ућношћу њено:
сNу@ања у заје9ницу са Ју:ославијом. Крње Пре9сје9нишNво Бо-
сне и Херце:овине @ро:ласило је ванре9но сNање. Кулисе раNне
Kосанско-херце:овачке @озорнице су @осNављене. Главне уло:е
@о9ељене. Крвава @ре9сNава је мо:ла 9а @очне.
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SUMMARY THE ROAD TO WAR: OVERVIEW OF THE POLITICAL SITUATION IN BOSNIA 
AND HERZEGOVINA BETWEEN SPRING 1990 AND SPRING 1992

The very end of the ninety nineties brought tectonic changes
throughout Europe, such as the fall of the Berlin wall and German
reunification, dissolution of the Warsaw Pact, collapse of the Soviet
Union. All those happenings were believed to have a strong impact
on further events of Yugoslav policy. The downfall of Communism in
Eastern Europe also triggered the Communism crisis in Yugoslavia as
well as the existence of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia
as a unity, along with the socio-economic crisis that had not been
dying away by the end of the nineties of the twentieth century.
Bosnia and Herzegovina was the Constituent Federal Unit of Yugosla-
via, and according to its constitution it represented an “entity unto
itself”. Placed between the eastern and western part of the country,
it was considered to be the place where people of three different
nations lived, along with three different religions rich in history and
culture, coexisting together in harmony, as well as in bigotry,
conflicts, and extermination. Every attempt to introduce the multi-
party system in Bosnia and Herzegovina had been denied by the
League of Communist authorities, even when it seemed obvious.
Communist leaders of Bosnia and Herzegovina were especially sensi-
tive to anz behaviour on a national basis, they thought that this
would cause further ethnic divisions. Nevertheless, it was bound to
happen sooner or later. In 1990, three ethnic parties were formed
(Serbian Democratic Party, Bosnian Democratic Action Party, Croa-
tian Democratic Union), soon to become “Ethnic movements of
Serbs, Muslims, and Croats”. All three obtained absolute minority in
the elections and formed certain government authority. However, all
parties had three completely different party (agenda) models, three
completely different goals. Serbian government spokesmen declared
themselves to stay in united Yugoslavia, Croats were against it, while
Muslims declared themselves to be more dominant than they used to
be. It was obvious that the destiny of Bosnia and Herzegovina was
directly depended on the destiny of Yugoslavia. That was how disin-
tegration of Yugoslavia prejudged disintegration of Bosnia and
Herzegovina. Secession of Slovenia and Croatia directly increased
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tensions in Bosnia and Herzegovina and affected its future position.
Allied with Croats, Muslims were determined to walk out of Yugosla-
via, while the Serbs were persistent in their intention to stay in at
any cost. After a series of unsuccessful sessions and negotiations,
Muslim and Croatian political representatives wanted a referendum
of independence, contrary to the Serbian will, who later on
proclaimed a process of formation of their own republic. Last
attempt to facilitate the ongoing crisis in Bosnia and Herzegovina
was made in Lisbon, along with mediation of the European Commu-
nity and its representatives, Jose Cutileiro and Lord Carrington.
Although their compromise proposal initially accepted by all three
parties, Alija Izetbegovic, ten days later, on 28th of March 1992, after
talks with US Ambassador to Yugoslavia, Warren Zimmermann,
rejected the peace plan. That is how the last attempt to stop warfare
collapsed. Bosnia and Herzegovina rushed into war.

KEYWORDS: Bosnia and Herzegovina; politics; elections; SDA; SDS; HDZ; Yugosla-
via; crisis; collapse; war.
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