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ЗНАЧАЈ ЈЕДИНСТВА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА У ОДБРАНИ ВИТАЛНИХ 

НАЦИОНАЛНИХ ИНТЕРЕСА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ДЕЈТОНСКОЈ СТРУКТУРИ 

БИХ   

Босна и Херцеговина је земља коју је тешко разумјети. Чини се да је 

свијет тешко разумије, али тешко је разумију и они који у њој живе. Њу не чини 

један државотворни  народ, већ је она држава три народа. Због тога се она 

често посматра као тројство политика, култура, религија, геоплитика и ко зна 

чега још. Срби и Хрвати су стари народи који претходе БиХ као држави, а 

Муслимани, данас Бошњаци су настали упоредо са настанком ове државе. 

Балканска и глобална геоплитика се у много чему укрштају у Босни и 

Херцеговини. Многи интереси на овом малом троугластом простору се 

преплићу, сукобљавају или подударају. Вјековима се овдје дешавају сукоби. 

Сукобљавају се народи, културе, религије. Водиле су се овдје и борбе против 

окупатора, агресора или неистомишљеника, али често нисмо били сагласни 

око тога ко је заиста окупатор, односно агресор. Распад отоманске империје и 

њен нестанак са ових простора покренуо је друге борбе. Данас, односе у БиХ 

карактерише неограничена употреба силе међународних представника чија 

концентрација нема примјера у ближој политичкој историји послије пада 

колонијализма. Не постоји примјер да је на неком мјесту било толико 

ароганције међународних фактора као што је у примјени Дејтонског мировног 

споразума. На тај начин дошло је до афирмације антиправа у БиХ. Прва линија 

одбране Дејтонског споразума требао је бити Високи представник, као тумач 

Анекса 10, међутим он се претворио у институцију која је произвела ново 

право наметањем закона. Дакле, постао је креатор, умјесто тумач закона. 

Таквим понашањем Високог представника БиХ је добила преко 300 

нежељених закона који су омогућили креирање новог политичког система и 

нових политичких односа који су сложену стварност у БиХ учинили још 

сложенијом. Посматрано с тог становишта, потпуно је очигледно да се ради, 

не само о ревизији принципа Дејтонског споразума, већ и принципа на којима 

је БиХ уопште могућа као држава. Блиска прошлост и садашњост непобитно 

доказују да она није могућа као унитарна држава без спољног утицаја који би 

обезбиједио унутрашњу превласт ослоњену на државотворни статус 



Бошњака, који себе сматрају природним носиоцем државности Босне и 

Херцеговине. У БиХ је на сцени реалност националних идентитета и снажна 

подјела условљена трагичним, ближим и даљим, историјском догађајима због 

чега је апсолутно немогуће њену будућност темељити на идеалитету позиције 

човјека као грађанина. Зато је важно слиједити поуке које су опредијелиле 

креаторе Дејтонског споразума, као акта који је зауставио рат и успоставио 

мир и дефинисао равноправну државотворност три конститутивна народа, као 

базични и трајни принцип који обезбијеђује стабилну перспективу постојања 

БиХ као државе. Република Српска је постала нова чињеница, настала као 

гаранција одбране конститутивности српског народа међународним 

мировним споразумом креираним у Дејтону. Из тог се може, недвосмислено, 

закључити да РС није резултат ратом освојене конститутивности у БиХ, већ као 

резултат изнуђене ратне одбране тог статуса. Инсистирање на измјенама 

Дејтонског споразума у правцу јачања централне власти и у смјеру укидања 

надлежности ентитета представља довођење у питање демократије и воље 

народа Републике Српске. Она је самоодржива, не само економски, већ и због 

јасног пута који изражава вољу народа који живи у њој. Демократски темељи 

националног идентитета Републике Српске су изражени у њеним настојањима 

да се оствари равноправност и миран суживот у БиХ, заснован на начелима 

слободе и једнакости. Протекли догађаји обиљежени насилним покушајима 

прекрајања Дејтонског мировног споразума, праћени неразумним одлукама 

Уставног суда БиХ које на директан начин наносе штету Републици Српској 

деградирају њену уставну позицију у државној заједници са осталим 

народима. Национални идентитет Републике Српске битно је и европски 

идентитет, а њене вриједности су европске вриједности. Одбрана Дејтонског 

споразума и ових вриједности излази из оквира идеологије и прогарама 

политичких партија Републике Српске, независно од положаја у оквиру власти. 

Ове вриједности се морају одсудно бранити од стране свих политичких актера 

без обзира да ли су позиција или опзиција, што намеће обавезу свим 

политичким субјектима да по тим питањима мора постојати консензус. 

Занемаривање ове обавезе се мора третиратти као најтеже дјело против 

интереса Републике Српске.  

 

 


