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Реконструкција полиције у Босни и Херцеговини

  

Подсетник 

  

  Резимеи:

  

Слободан Дурмановић

  

БиХ између бриселског интервенционизма и унутрашњег компромиса 

  

(Република Српска и БиХ на прелазу из "дејтонске" у "бриселску" фазу)

  

Сажетак: У овом прилогу аутор се фокусира на највећу политичку кризу у БиХ од
потписивања Дејтонског споразума, указујући на генезу и развој кризе, с посебним
освртом на захтеве Европске уније за реструктурисањем полицијских снага у БиХ и за
уставним променама, који се политичарима у БиХ постављају као кључни услови за
приступање Европској унији. Аутор указује на интервенционистички карактер политике
коју ЕУ води путем Канцеларије високог представника у Би Х (OHR) у правцу
смањења политичког утицаја Републике Српске на креирање "функционалних"
институција БиХ, односно умањења политичке аутономије РС у оквиру БиХ кроз пренос
надлежности са ентитетских институција на ниво заједничке државе БиХ. Аутор
показује кључне разлике у концептима уставног (пре)уређења БиХ међу политичким
елитама конститутивних народа у БиХ (Срби, Бошњаци и Хрвати), указујући на то да ће
одговор на питање о новом уставном аранжману представљати тест за опстанак или
нестанак БиХ. 

  

Кључне речи: Босна и Херцеговина, Дејтонски споразум, устав, Република Српска,
полиција. 
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Милорад Екмечић 

  

Историјске и стратешке основе Републике Српске

  

Сажетак: У овом тексту аутор је покушао да супротстави историјска права Срба у
областима западно од Дрине и стратешке интересе западних земаља у оквирима
Републике Српске, као и етничко чишћење спроведено над српским становништвом у
Хрватској. Срби никада нису били придошлице нити уљези на територији других народа
западно од Дрине. Према мишљењу свих релевантних научника, сматра се да су Босну и
Херцеговину прво населили православни Срби. Овај закључак прихваћен је не само у
српској етнологији и историји, већ и у водећој европској литератури. Новија дела, као
што је нпр. Кратка историја Босне (Bosnia. A Short History, London, 1994.) Ноела
Малколма, требало би посматрати као савремену западну идеолошку процену српске
историјске импровизације. Водећи француски антрополог Ежен Питар истраживао је
антрополошке карактеристике балканских народа између 1903. и 1915. У Питаровим
књигама, објављеним након 1910, закључено је да је српско православно становништво
најстарије. Питар је упоредио скелете из неолитских гробница са скелетима живих
људи, тврдећи је да је становништво Босне и Херцеговине, етнолошки и по националном
идентитету, исто, али да је подељено на "верске народе". На тај начин је нестао
заједнички српски идентитет. У Хрватској (укључујући и Војну крајину) Срби су
сачињавали чак 26 одсто становништва, у Далмацији 17 одсто, заједно са 25.000 "Срба
католика". Стратешки интереси САД и њихових европских савезника били су главни
фактори који су повлачили границе "Српске" после 1995. Аутор је навео и процене
председникâ Изетбеговића и Туђмана о томе шта је стратегија САД на савременом
Балкану. То је урађено на заједничкој конференцији од 27. марта 1993, само један дан
од повратка Алије Изетбеговића из Вашингтона. Америка на Балкану жели – како је
рекао Туђман – савез Хрвата и босанских Муслимана за смиривање евентуалне српске
гериле у случају америчког сукоба са Русијом. Изетбеговић је сажео америчке пројекте
једном једином реченицом: "Америка ће срушити све српске мостове према будућности." 

  

Кључне речи: историјска права, стратешки интереси, етничко чишћење, насељавање. 

  

Рајко Кузмановић 
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Процес конституисања РС и БиХ 

  

Сажетак: Процес конституисања Босне и Херцеговине као државе трајао је веома дуго.
Од потпадања Босне под турску власт 1463. до Дејтонског мировног споразума из 1995.
Босна и Херцеговина није постојала као држава у пуном смислу. Сви покушаји у том
смеру нису успевали постићи више од високог степена аутономије или статуса
федералне јединице. Вољом сва три њена конститутивна народа, Босна и Херцеговина
постала је комплексна држава са два ентитета – Републиком Српском и Федерацијом
Босне и Херцеговине. Међутим, неке ретроградне политичке снаге из Федерације желе
да створе унитарну Босну и Херцеговину са доминацијом најбројније нације. То се ни у
ком случају неће и не сме десити зато што Босна и Херцеговина може да постоји само
као комплексна држава заснована на компромису. 

  

Република Српска створена је вољом српског народа у Босни и Херцеговини и
међународне заједнице. Локални закони и међународно право установили су је као
сталну категорију. Република Српска поштује Дејтонски мировни споразум и Устав Босне
и Херцеговине. Данас је стабилнији и просперитетнији део Босне и Херцеговине, а сва
три народа уживају у једнакости и слободи. Она неће дозволити рушење Дејтонског
мировног споразума, већ ће свом снагом приступити процесу завршетка конституисања
и уставног организовања Босне и Херцеговине како би је тиме учинила функционалном,
али искључиво у оквиру Дејтонског споразума и структуре федерације. 

  

Уколико ретроградне снаге наставе да инсистирају на нереалном политичком решењу за
устројство државе, нанеће штету свим народима Босне и Херцеговине, чије ће се
друштво још више поделити. 

  

Кључне речи: конституисање БиХ, Дејтонски споразум, Република Српска,
редефинисање односа.

  

Петар Кунић 

  

Ентитетска структура и функционалност БиХ 
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Сажетак: За све народе и грађане Босне и Херцеговине пожељна је функционална
држава. Међутим, за постизање овог циља потребни су политичка воља и амбијент у
коме се не блокира рад институција, што се чини зарад остварења политичких циљева.
Ентитети, односно федералне јединице, нису препрека стварању функционалне
државе. Важно је, дакле, реформисати организациону структуру Федерације Босне и
Херцеговине. Да ли ће Федерација остати као једна федерална јединица, или ће се
поделити на две или више, зависи од консензуса народа који живе у том ентитету. 

  

Овај политички тренутак захтева од политичке елите Републике Српске да окупи народ
око идеје јединства, прикупи расуту енергију и да буде на нивоу свог историјског
задатка. Требало би одбацити културу сервилности и потчињености, јер она негира
ослањање на сопствене вредности. 

  

Кључне речи: функционална држава, реформа институција, консензус народа, однос
ентитета у БиХ. 

  

Мирослав Микеш

  

Колективна и индивидуална права у РС и БиХ 

  

Однос колективних и индивидуалних људских права и слобода у светлу
конститутивности народа

  

Сажетак: Појединачна људска права највећи су и најсветији идеал демократије и
владавине права. Примарна заштита људских права и слобода огледа се у томе што су
предвиђена и унета у устав као највећи политички и правни акт. Секундарна заштита
ових права остварује се путем судског поступка. У Босни и Херцеговини и даље нису
сазрели политички односи за примену искључиво индивидуалних права и слобода, а
потребно је заштитити и колективна национална права конститутивних народа Босне и
Херцеговине. Права равнотежа између људских права и права народâ важан је
предуслов за дуготрајну и легитимну Босну и Херцеговину. 
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Кључне речи: заштита људских права, РС, проблем заштите колективних права. 

  

Драган Ђукановић

  

Хрватско питање у (пост)дејтонској Босни и Херцеговини 

  

Сажетак: Незадовољство Хрвата властитим статусом унутар дејтонске Босне и
Херцеговине, а посебно унутар ентитета са бошњачко-хрватском већином – Федерације
Босне и Херцеговине, ескалирало је 2001. године проглашењем самопрокламоване
Привремене хрватске самоуправе. Но, ова територијална аутономија није заживела
захваљујући брзој реакцији Високог представника и смени хрватских представника у
централним органима власти БиХ. Ипак, 2005. године у јавности се појавио предлог
Бискупске конференције БиХ, који почива на формирању регија у којима нити један од
три конститутуивна народа (Бошњаци, Хрвати и Срби) не би имао више од 40 одсто
учешћа у укупном броју становника. Са друге стране, шест водећих политичких партија
босанскохерцеговачких Хрвата (ХДЗ, ХДЗ 1990, ХСС БиХ, ХСП, ХКДУ) крајем
септембра 2007. године потписало је Крешевску декларацију. У наведеном документу се
водеће хрватске политичке странке залажу за федерализацију Босне и Херцеговине, и
то путем формирања три етничке јединице "средњег" нивоа власти и успостављањем
специјалног статуса града Сарајева. За разлику од досадашњих, најчешће оштрих,
реакција представника међународне заједнице у БиХ на сличне покушаје
"заокруживања" хрватских етничких простора у овој земљи, оне су овим поводом
изостале. 

  

Кључне речи: Хрвати, Босна и Херцеговина, уставне промене, Федерација БиХ,
Република Српска, федерализација, регионализација, кантони, Бискупска конференција
БиХ, етничка подела. 

  

Душан Николиш и Миодраг Комарчевић 

  

Деструктивна фаза реструктурирања полицијског комплекса у Босни и
Херцеговини 
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Сажетак: Међународне и европске полицијске снаге у БиХ (ИПТФ и ЕУПМ) наступале су
и делују у улози супервизора реформе локалног полицијског комплекса. Структурни
интегритет и капацитет полицијске службе БиХ није био у средишту реформског
интересовања ИПТФ, тј. налазио се ниско на његовој скали приоритета. Примарни циљ
процеса реформе полицијског комплекса у БиХ је трансформација из традиционалног
полицијског модела у модел тзв. полиције у заједници и изградња модела рада полиције
компатибилног са стандардима земаља ЕУ. ЕУПМ је своју мисију усмерио на реализацију
одрживе и самосталне полицијске структуре у БиХ у складу са најбољом европском
праксом и стандардима. Европска комисија сматра реформу полицијских структура и
читаве предимензиониране и вишеслојне јавне управе нужним кораком у успостављању
владавине права и кључним предусловом за приступање БиХ ЕУ. Садашњи полицијски
систем је финансијски неодржив у склопу преобимног јавног сектора. Концепт
јединствене полицијске структуре. 

  

Кључне речи: Полицијски комплекс, "полиција у заједници", полицијске агенције,
полицијски менаџмент, IPTF, EUPM, OHR,ЕУ, деструкција,
реструктурирање, реформа, јавна управа. 

  

Томас Мелман

  

Реконструкција полиције у Босни и Херцеговини: проблеми реформе система
безбедности под међународним вођством

  

Сажетак: Напори око реконструисања полиције у Босни и Херцеговини, које је
покренула међународна заједница, особито користећи моћ европских интеграција, имали
су за циљ реформу која би трансформисала веома фрагметарни систем полиције у
деполитизовану јединствену структуру, а окончали су се усаглашавањем око поприлично
слабог политичког договора. Високи представник, лорд Ешдаун, насилно је спроводио
своја овлаштења, намећући тешке санкције домаћим учесницима, укључујући ту и широку
употребу бонских овлашћења. Да би ојачао међународни утицај, покушао је да повеже
реформу полиције са питањем европских интеграција, инструментализујући преговоре о
чланству како би задовољио циљеве своје реформе, ризикујући тако будућност
европских интеграција Босне и Херцеговине. При томе, приступ који је изабрала
међународна заједница имао је озбиљних слабости, чему је допринео модел комисије
реформе полиције, пошто најважнији играчи нису били упознати са земљом и њеном
политичком културом. 
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Кључне речи: реформа система безбедности, Босна и Херцеговина, реконструкција
полиције, европске интеграције, ефективно одржавање реда. 
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Summaries:

  

Slobodan Durmanović

  

BOSNIA AND HERZEGOVINA BETWEEN BRUSSELS INTERVENTIONISM AND INTERNAL
COMPROMISE

  

Summary: The author focuses on the worst political crisis in Bosnia and Herzegovina since
Dayton Peace Accords were signed, points to the origins of this crisis and how it developed,
and makes a reference to EU demands to restructure the police force in Bosnia and
Herzegovina and to introduce constitutional changes. These are the key requirements for the
accession of Bosnia and Herzegovina to the European Union that Bosnian politicians have to
fulfill. The author also points to the EU's policy of interventionism implemented through OHR
(The Office of the High Representative), which is aimed toward reducing political influence of
the Republic of Srpska and thus create "functional" institutions of Bosnia and Herzegovina, i.e.
minimizing political autonomy of the Republic of Srpska within Bosnia and Herzegovina by way
of transfer of power from entity institutions to the federal level. The author points to the key
differences in concepts of the constitutional framework of Bosnia and Herzegovina offered by
the political elites of the country's three constituent peoples (Serbs, Bosnians and Croats) and
predicts that the constitutional re-arrangement of Bosnia and Herzegovina will be a test of its
viability. 

  

Key words: Bosnia and Herzegovina , Dayton Agreement, constitution, the Republic of Srpska ,
police. 

  

Milorad Ekmečić 

  

HISTORICAL AND STRATEGIC FOUNDATIONS OF REPUBLIC OF SRPSKA

  

Summary: In this essay the author attempts to juxtapose the historical rights of the Serbs in the
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regions west of the Drina River and strategic interests of western countries within the
boundaries of the Republic of Srpska, as well as the ethnic cleansing of the Serb population in
Croatia. The Serbs have never been newcomers or intruders on other nations' territories west of
the Drina River. According to eminent scientists, first inhabitants of Bosnia and Herzegovina
were Orthodox Serbs. This conclusion is adopted not only among Serb ethnologists and
historians, but among mainstream European scientists as well. More recent works, like Bosnia.
A Short History by Noel Malcolm (London, 1994) should be taken as a contemporary Western
ideological assessment of the historical improvisation of the Serbs. Eugene Pittard, a leading
French anthropologist, was examining the anthropological features of the Balkan peoples in the
period between 1903 and 1915. In his books published after 1910 Pittard concludes that the
Orthodox Serb population is the oldest one. Pittard compared skeletons from Neolithic graves in
Bosnia with those of living men, claiming that the population of Bosnia and Herzegovina is,
ethnologically and in terms of national identity, the same, but divided into "nations by religion".
In this way, the common Serb identity disappeared. In Croatia (including Vojna Krajina [Military
Frontier]), Serbs made up 26% of the population, 17% in Dalmatia, including 25,000 "Catholic
Serbs". Taking into account their native language, the whole population of Dalmatia, excluding
urban Italian communities, were officially described as Serbs. In this way, the present "Republic
of Srpska" is but "a remnant of remnants" of much larger territories and population west of the
Drina River. Strategic interests of the United States and their European allies were crucial in
drawing up the borders of "Srpska". The author quotes the assessments made by presidents
Tuđman and Izetbegović of what American strategy in the contemporary Balkans was. They
were made at a joint conference on 3/27/1993, just one day after Izetbegović's return from
Washington D.C. What America wants in the Balkans – said Tuđman – is an alliance of Croats
and Bosnian Muslims in order to neutralize possible Serb guerrillas in case of American conflict
with Russia. Izetbegović summarized American projects in a single sentence: "America will burn
all Serb bridges to the future". 

  

Key words: historic rights, strategic interests, ethnic cleansing, settlement. 

  

Rajko Kuzmanović 

  

CREATION OF THE REPUBLIC OF SRPSKA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

  

Summary: The process of creating the state of Bosnia and Herzegovina lasted quite long. In the
period between the fall of Bosnia under the Turkish rule in 1463 and Dayton Peace Agreement
in 1995 Bosnia and Herzegovina never existed as a state in its full capacity. All attempts
towards statehood could yield no more than a high degree of autonomy or the status of a
federal unit. By the will of its three constitutive peoples, Bosnia and Herzegovina became a
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complex state with two entities – the Republic of Srpska and the Federation of Bosnia and
Herzegovina. However, some retrograde political forces from the Federation wish to create a
unitary Bosnia and Herzegovina with the domination of the largest ethnic group. In any case,
that will not and must not happen because Bosnia and Herzegovina can exist only as a complex
state founded on compromise. 

  

The Republic of Srpska was created by the will of the Serb people in Bosnia and Herzegovina
and by the international community. Local and international law defines it as a permanent
category. The Republic of Srpska is devoted to Dayton Peace Agreement and the Constitution
of Bosnia and Herzegovina. Today it is the more stable and prosperous part of Bosnia and
Herzegovina, with all three constitutive nations equal and free. It will not allow any undermining
of the Dayton Peace Agreement, but will instead enthusiastically enter the process of the
completion of constituting and constitutional organizing of Bosnia and Herzegovina in order to
create a functional Bosnia and Herzegovina, but solely within the boundaries of the Dayton
Agreement and a federal framework. 

  

If retrograde forces keep on insisting on an illusory political solution for the organization of the
state, they will simply harm all nations of Bosnia and Herzegovina, further dividing its society. 

  

Key words: constititing Bosnia and Herzegovina, Dayton agreement, the Republic of Srpska,
redefining relations. 

  

Petar Kunić 

  

ENTITY STRUCTURE AND THE FUNCTIONALITY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

  

Summary: A functional state is desirable for all nations and citizens of Bosnia and Herzegovina.
However, achieving this aim requires political will and an obstruction-free environment for the
work of institutions, which is still lacking as a result of a desire to score political goals. Entities,
i.e. federal units, do not pose an obstacle for the creation of a functional state. Hence, it is
necessary to reform the organizational structure of the Federation of Bosnia and Herzegovina.
Whether the Federation will remain as a single federal unit, or will be divided into two or more
units, depends on the consensus of the peoples living in that entity. 
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The current political moment requires that the political elite in the Republic of Srpska should
gather people around the idea of unity, muster up the dispersed energy and live up to its historic
task. The culture of servility and submission ought to be rejected, because it denies resting on
one's own values. 

  

Key words: functional state, reform of institutions, consensus of nations, relations between the
entities in Bosnia and Herzegovina. 

  

iroslav Mikeš

  

RELATION BETWEEN COLLECTIVE AND INDIVIDUAL HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS
IN THE LIGHT OF THE CONSTITUTIVE NATURE OF NATIONS

  

Summary: Individual human rights and freedoms are the greatest and holiest ideal of
democracy and rule of law. The primary protection of human rights and freedoms is
demonstrated by the fact that they are stipulated in the Constitution as the highest political and
legal act. Secondary protection of these rights is achieved by taking legal measures. In Bosnia
and Herzegovina we still do not have mature political relations needed for the implementation of
solely individual rights and freedoms. It is also necessary to protect the collective national rights
of constitutive nations of Bosnia and Herzegovina. The proper balance between human rights
and the rights of nations is an important precondition for a long-lasting and legitimate Bosnia
and Herzegovina. 

  

Key words: protection of human rights, the Republic of Srpska, collective rights protection issue.

  

Dragan Đukanović 

  

CROATIAN ISSUE IN (POST)-DAYTON BOSNIA AND HERZEGOVINA 
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Summary: Croats' discontent with their status within the Dayton Bosnia and Herzegovina, and
particularly within the entity with Bosnian and Croat majority – the Federation of Bosnia and
Herzegovina – escalated in 2001 when the self-styled Temporary Croatian Autonomy was
proclaimed. But this territorial autonomy did not come into effect due to High Representative's
prompt response and deposition of Croatian representatives in Bosnian governmental bodies.
However, in 2005 the public learned about the proposal put forward by the Conference of
Bishops of Bosnia and Herzegovina, based on the idea that regions where none of the
constituent peoples (Bosnians, Serbs and Croats) would not exceed 40% of the population. On
the other hand, six major political parties (HDZ, HDZ 1990, HSS BiH, HSP, HKDU and "Radom
za boljitak" ["Working towards Prosperity"]) signed the Kreshevo Declaration in late September
2007. In this document all major Croatian parties propose federalization of Bosnia and
Herzegovina by forming three ethnic units with a "medium" level of power and giving special
status to the city of Sarajevo. In the past there were usually sharp responses, which came from
representatives of the international community in Bosnia and Herzegovina, when similar
attempts to make "self-contained" Croatian ethnic territories in this country were made, which is
not the case now. 

  

Key words: Croats, Bosnia and Herzegovina, constitutional changes, Federation of Bosnia and
Herzegovina, the Republic of Srpska, federalization, regionalization, cantons, Conference of
Bishops of Bosnia and Herzegovina, ethnic division. 

  

Dušan Nikoliš and Miodrag Komarčević 

  

DESTRUCTIVE STAGE OF RESTRUCTURING THE POLICE COMPLEX IN BOSNIA AND
HERZEGOVINA 

  

Summary: International and European police forces (IPTF and EUPM) act as supervisors of the
reform of the local police complex. Structural integrity and capacity of the Bosnian police force
was not in the focus of IPTF's interest and was not among its main priorities. The principal aim
of the reform of the police complex in Bosnia and Herzegovina is transformation from the
traditional into community police model and making policing compatible with EU standards.
EUPM aimed its mission toward introducing a sustainable and independent police structure in
Bosnia and Herzegovina in accordance with best European practices and standards. European
Commission considers the reform of police structures and the huge multi-layered administration
is an important step in establishing the rule of law and key requirement for Bosnia's accession
to EU. The current police system is financially unsustainable within the scope of the oversized
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public sector. 

  

Key words: Police complex, community police, police agencies, police management, IPTF,
EUPM, OHR, EU, destruction, restructuring, reform, public administration. 

  

Thomas Muehlmann 

  

Police Restructuring in Bosnia-Herzegovina: Problems of Internationally-Led Security
Sector Reform

  

Summary: The police restructuring efforts in Bosnia and Herzegovina driven by the international
community, using in particular the leverage of European integration, attempted to achieve a
reform that would transform a very fragmented police system into a de-politicised single
structure and ended in the signing of a rather weak political agreement. The High
Representative, Lord Ashdown, forcefully exercised his powers, imposing heavy sanctions on
domestic actors, including the extensive use of the Bonn Powers. To increase international
leverage, he attempted to link police reform with the question of EU integration,
instrumentalising the membership negotiations to satisfy his reform aims, thus putting at risk the
future of Bosnia's European integration. Additionally, the approach chosen by international
community had serious deficiencies. The model of the Police Reform Commission contributed
to these, because its key players were unfamiliar with the country and its political culture. 

  

Key words: security sector reform; Bosnia-Herzegovina; police restructuring; European
integration; effective policing. 
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