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2012-01-14 
Dana 14. siječnja 2012. 11:07 Teja Tejakovic <marcelakaa@yahoo.com> je napisao/la: 
jako zanimljivo 
postavlja se slijedeće pitanje: ako je jugoslavija naslijedila (nazovimo to tako) imovinu ndh, 
znači li to kako je ex jugoslavija nasljednica ndh? 
hehe, dobar materijal za to da 'antifašisti' poplave od muke 
 
pozdrav, diana 
 
 
***** 
 
 
Cijenjena g. Diana, 
  
Ne. Titova Jugoslavija nikada i ni od koga nije osnovana. Postojala je samo jedna Jugoslavija: 
1918.-1991. Svuda, osim - alternativno - na području NDH. Govoriti o nekoj Novoj Jugoslaviji 
znači govoriti i o nekoj Staroj Jugoslaviji. 
 
Kad je, dakle, prestala postojati Stara Jugoslavija? 
 
U Jajcu? 
 
Tomu u prilog ne govori niti jedan dokument. 
  
* * * 
  
NDH je, prema dokumentima, osamostaljena Banovina Hrvatska. 
  
Brojni su dokazi za to, i to čisto pravni: kontinuitet propisa, ustanove, novac, ... 
  
Banovina Hrvatska je autonomno tijelo, s visokim stupnjem samostalnosti u okviru Jugoslavije. 
Nastala je pismenim sporazumom Hrvata i Srba i provedbenim propisima. 
  
* * * 
  
Ako se poñe od pretpostavke, da NDH nije bila država, tada se dolazi do sljedećih zaključaka: 
  
1.  
Kontinuitet Banovine Hrvatske seže sve do 29.11.1945. jer nikakvih promjena u tom smislu i dotad 
nije bilo. 
  
2.  
Banovina Hrvatska je bila, sporazumno sa Srbima, nadležna za sva pitanja pravosuña na svom 
području (dakle, dijelom i na odreñenom području sadašnje BiH). 
  
3.  
Na sastanku u Jalti zatraženo je od Tita da se na Ustavotvornoj skupštini (održana je tek 
29.11.1945.) verificiraju sve odluke AVNOJ-a. Tito se s tim složio, jer je to uvjetovano njegovim 
dolaskom na čelo kraljevske jugoslavenske vlade. Meñutim, ta verifikacija nikad nije provedena u 
djelo. Dakle, pravno gledano, nikakve odluke AVNOJ-a ne postoje. 
  
4.  
Što vrijedi za AVNOJ, dakako, vrijedi i za ZAVNOH. 
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5.  
Osim toga, prije 1943. nije niti bilo spomena o nekakvom ZAVNOHu. 
  
6. Tko je dakle, vladao u Hrvatskoj - primjerice - 12. travnja 1941.? Toga dana je osnovana prva 
hrvatska vlada, dakako bez Dr. Ante Pavelića. Samo tijela  Banovine Hrvatske ili, ako se to smatra 
pravo ispravnim, tijela Nezavisne Države Hrvatske. Nikakve Titove vlasti tada nije bilo. 
  
7. Što je onda utemeljio, kad je došao u Hrvatsku (došao je 15.4.1941.) Dr. Ante Pavelić? Nešto je. 
Ako to nije bila država, bila je barem - recimo tako - neregistrirana udruga. Ona je imala svoju 
imovinu, koju su mogli naslijediti samo njeni članovi, nikako nekakva Titova vlast, jer je niti 
partizani ne spominju. Zapravo, Tito i KPJ tek se o aktualnim zbivanjima oglasili polovicom 
svibnja 1941. Tzv. Nova Jugoslavija nikada nije osnovana. S druge strane, vlasnici (ovdje: NDH 
kao udruga) nisu prestali biti vlasnici time što je njihova imovina (1945.) došla nekome (Titovoj 
vlasti), na bilokakav način, u njegov posjed.  
  
PRAVNO JE JASNA RAZLIKA IZME ðU POSJEDA I VLASNIŠTVA. 
  
U ovom slučaju, dakle, najprije treba utvrditi vlasništvo NDH , a to mi sada nastojimo učiniti, a 
onda treba - na temelju toga - vratiti tu imovinu u posjed.vlasnika, odnosno njihovih sljednica ili 
nasljednika. 
  
S poštovanjem, dr. sc. Tomislav Dragun 
 


