
Predsjednik Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alija 

Izetbegović i predsjednik Republike Hrvatske dr. Pranja Tudman zaključili su, 

nakon razgovora delegacija Republike Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske 

koji su održani 21. srpnja 1992. u Zagrebu, slijedeći 

. ( 

SPORAZUM O PRIJATELJSIVU I SURADNJI IZMEĐU 

REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE HRVATSKE 

Predsjednik Predsjedništva Republike Bosne z Hercegovine 1 

predsjednik Republike Hrvatske, 

Polazeći od zajedničkih interesa njihovih zemalja u zaštiti njihove 

nezavisnosti i teritorijalne cjelovitosti; 

Ozbiljno zabrinuti zbog nastavka agresije ostataka Jugoslavenske 

narodne armije biv.fr SFRJ i srpskih i crnogorskih vojnih regularnih i 

neregularnih snaga na njihova područja; 

Prihvaćajući rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda br. 752 
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(1992) od 15. srpnja 1992, br. 757 (1992) od 30. svibnja 1992; br. 758 (1992) 

od 8. lipnja 1992, br. 760 (1992) od 18. lipnja 1992, br. 761 (1992) od 29. 

lipnja 1992, br. 762 (1992) od 30. lipnja 1992. i br. 764 (1992) od 13. srpnja 

1992; 

Prihvaćajući mišljenja koja je do današnjeg dana donijela 

Arbitražna komisija Konferencije o Jugoslaviji, napose ona o prestanku 

postojanja dosadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, o potrebi 

prestanka njezinog članstva u međunarodnim organizacijama i o načelima na 

kojima treba riješiti pitanja sukcesije; 

Svjesni potrebe da sporazumno riješe pitanja koja su od životne 

važnosti za njihovu međusobnu suradnju i zajedničko suprotstavljanje agresz)"i; 

Dogovorili su se o slijedećem: 

1. Predsjednik Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i

predsjednik Republike Hrvatske suglasili su se da će buduće državno uređenje 

Bosne i Hercegovine polaziti od načela pune jednakopravnosti triju konstitutivnih 

naroda: Muslimana, Hrvala i Srba. Ustavno-političko uređenje zemlje temeljit 

će se na konstitutivnim jedinicama, pri osnivanju kojih će se voditi računa o 

nacionalnim, povijesnim, kulturnim, gospodarskim, prometnim i drugim 

elementima. 

2. Republika Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska će

surađivati i međusobno se sporazumijevati, polazeći od poštivanja svojih 

posebnih interesa i svjesni povezanosti interesa njihovih zemalja, o pitanjima 

gospodarske i financijske suradnje, industrijske i energetske suradnje, korištenja 

voda i zaštite ljudske okoline, suradnje u obnovi života na njihovim područjima, 

rješavanja imovinskih pitanja fizičkih i pravnih osoba jedne države u drugoj 

državi, usklađenja društvenih djelatnosti u njihovim državama, napose na polju 

2 



rada i socijalne politike, zdravstva, obrazovanja, znanosti, kulture i fizičke 

kulture, znanstvene i tehničke suradnje, kulturno-prosvjetne suradnje, 

informiranja, i o pitanjima religije. 

3. Državna delegacija Republike Bosne i Hercegovine izražava

zahvalnost Republici Hrvatskoj na prihvatu i zbrinjavanju izbjeglica iz Republike 

Bosne i Hercegovine iznad njenih mogućnosti. 

Republika Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska, suočene s 

gorućim problemom masovnih progona, posebno muslimanskog i hrvatskog 

pučanstva Bosne i Hercegovine, surađivat će na zbrinjavanju izbjeglica u 

Republici Hrvatskoj i drugim zemljama, skupljanju humanitarne i financijske 

pomoći, izgradnji izbjegličkih centara u sigurnim zonama u Bosni i Hercegovini, 

te na povratku izbjeglica iz Republike 1-lrvatske u Republiku Basnu i 

Hercegovinu. U tu svrhu potpisat će se poseban protokol o suradnji. 

4. Republika Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska surađivat

će također, polazeći od zajedničkih i posebnih interesa, na području unutrašnjih 

poslova i pravosuđa. 

5. Predsjednik Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i

predsjednik Republike Hrvatske sporazumjeli su se da će se, u nastavku 

dosadašnje suradnje, oni redovno sastajati najmanje dva puta godišnje, a njihove 

vlade i pojedina ministarstva održavati periodične međusobne sastanke na 

kojima će razmatrati postignute rezultate i eventualna nenješena pitanja i sva ta 

pitanja nastojati rješavati što je prije moguće, u mjeri u kojoj to ulazi u 

djelokrug njihova odlučivanja, odnosno upućivati svoje prijedloge za rješenje 

takvih pitanja drugim nadležnim tijelima državne uprave. 
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6. Oružani dio Hrvatskog vijeća obrane sastavni je dio jedinstvenih

oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine. Hrvatsko vijeće obrane će imati 

svoje predstavnike u zajedničkom zapovjedništvu oružanih snaga Bosne i 

H ercegovine. 

Privremena civilna vlast, nastala u ratnim uvjetima u okviru 

Hrvatskog vijeća obrane, uskladit će se što prije s ustavnopravnim poretkom 

Republike Bosne i Hercegovine, o čemu će se odmah povesti razgovori u duhu 

načela iz točke 1. ovog Sporazuma. 

7. Republika Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska uzajmno

će omogućiti svojim državljanima stjecanje dvojnog državljanstva. 

8. Predsjednik Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i

predsjednik Republike Hrvatske, polazeći od činjenice da se nastavlja agresija 

S!]Jskih i crnogorskih vojnih snaga na Republiku Basnu i Hercegovinu, ali 

velikim dijelom i na Republiku Hrvatsku, s graničnih područja Republike Bosne 

i Hercegovine, pozivaju međunarodnu zajednicu, posebno Organizaciju 

Ujedinjenih naroda, Europsku zajednicu i Sjedinjene Američke Države, da 

poduzmu stvarne i djelotvorne mjere za energično zaustavljanje agresije na 

njihove države, za sprečavanje daljnjih ljudskih žrtava, proganjanja i iseljavanja 

njihovih građana i uništavanja materijalnih dobara. 

U tom cilju obje će države nastaviti dosadašnju uspješnu suradnju 

i stalnu koordinaciju svojih obrambenih djelatnosti u graničnim zonama između 

njih. 

Svjesni činjenice da, ako se hitno ne zaustavi agresija na njih, 

objema državama prijete daljnja razaranja i uništavanja njihovog državnog bića 

i cjelovitosti, one će, u slučaju da napori međunarodne zajednice ostanu 

hezuspje.fni, razmotriti i poduzeti sve potrebne oblike šire suradnje na vojnom 

4 



polju i usklađenje vojnih operacLja radi definitivnog odhzjanja opasnosti koja im 

prijeti. 

9. Predsjednik Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i

predsjednik Republike Hrvatske složili su se da se odmah potpiše sporazum o 

uspostavy·anju diplomatskih odnosa između dviju država na razini ambasada. 

1 O. Vlade dviju država organizirat će, u najkraćem roku, prema 

potrebi, svoje sastanke i sastanke ministarstava svojih država radi zaključenja 

sporazuma iz njihove nadležnosti prema ovom Sporazumu. 

U Zagrebu, 21. srpnja 1992. 

PREDSJEDNIK PREDSJEDNIK PREDSJEDNIŠTVA 

REPUBLJ BOSNE�ILH�E�R�E&.iz_�I-P,J-/".�7 

dr. Franjo Tuđman 
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