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IX. RAZRED 

POVIJEST 

NASTAVNA TEMA: POSTANAK I RAZVOJ SAMOSTALNE HRVATSKE I BIH 

NASTAVNA JEDINICA: OD MEĐUNARODNOG PRIZNANJA DO POBJEDE U DOMOVINSKOM RATU 

NASTAVNICI:  IVAN  LOVRIĆ, RADOSLAV  BOŠNJAK, STANA  BOTO I JAKICA  MILAS 

Upute za rad:  Otvoriti stranicu 164. u udžbeniku. Ponovite pitanja ispod naslova, nastavne jedinice          

(crveni okvir).  Pročitati tekst nastavne jedinice str. 164.-176. u udžbeniku.  

 

-15.siječnja 1992. godine međunarodno priznanje Republike Hrvatske 

-22.svibnja 1992. godine Republika Hrvatska postaje punopravna članica UN-a 

-hrvatski branitelji i njihove pobjede-1995. godina provode vojno-redarstvene operacije  Bljesak i Oluju 

-završena mirna reintergracija hrvatskog Podunavlja 1998.godine 

-Vijeće sigurnosti UN-a donosi odluku 1993. godine o osnivanju Međunarodnog suda u Den Haagu za 

ratne zločine počinjene u bivšoj Jugoslaviji 

-Obnova države, povratak izbjeglica i prognanika, promicanje demokratskih načela, zaštita ljudskih i 

manjinskih prava, gospodarski i društveni razvoju u RH 

-1999. godine umire prvi hrvatski predsjednik dr.Franjo Tuđman. 

 

U bilježnicu zapisat 

Nacrtati karte: vojno-rederarstvena akcija Bljesak 167. st. , tijek vojno-redarstvene operacije Oluja 170. 

st. te graf o ratnim razaranjima u RH 176. st.  u uždbeniku. 

Objasni nove pojmove: bojište, embargo, emigracija,  međunarodno pravo, opća vojna obaveza, ratni 

zločin, reintegracija, rezolucija, privatizacija,  Uncro, .   

Vježbati po pitanjima st. 164. - 175. ( pitanja, vježbe i zadatci).  

Istražite i pročitajte preko interneta o herojima u Domovinskom ratu.  



NASTAVNA  JEDINICA:  BIH- SAMOSTALNA DRŽAVA 

 

Upute za rad:   Otvoriti stranicu 177. u udžbeniku. Ponovite pitanja ispod naslova, nastavne jedinice          

(crveni okvir).  Pročitati tekst nastavne jedinice str. 177. - 180. u udžbeniku.  

 

-Kraj 1990.godine- prvi višestranački izbori u BiH 

-Prosinac 1991.godine- BiHpodnosi zahtjev za međunarodno priznanje 

-29.veljače-1.ožujka 1992. godine - raspisan referendum za neovisnost BiH 

-7.travnja 1992. godine - EU priznala BiH-22.svibnja 1992.-BiH postala članica UN-a 

-Listopad 1991. godine- prvi oružani sukobi-napad srpskih postrojbi na hrvatsko selo Ravno 

-3.srpnja 1992. godine- proglašenje Hrvatske Repulike Herceg-Bosne 

-U proljeće 1993. godine- početak oružanih sukoba između Hrvata I Bošnjaka u BiH 

-18. ožujka 1994. godine - potpisan Washingtonski sporazum-prestanak ratnih sukoba između Hrvata i 

Bošnjaka 

-U srpnju 1995. godine- Srbi zauzeli zaštićenu zonu UN-a Srebrenicu i Žepu 

-Od 1. - 21. studenoga 1995. godine- potpisan Daytonski sporazum- završetak ratnih sukoba u BiH, kraj 

rata u BiH. 

 

U bilježnicu zapisat 

Objasni nove pojmove: agresija, blokada, bojište, dominacija, emigracija, federacija, genocid, 

humanitarno, konferencija, republika, referendum,  ratni zločin, strategija,  .   

Vježbati po pitanjima str. 155.-164. ( pitanja, vježbe i zadatci).  

Istražite preko interneta o stradanju nedužnih civila u Srebrenici 1995. god. 

U svoje bilježnice prepiši o Daytonskom sporazumu, str. 180 u udžbeniku 

 

 

 


