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Протојереј Јован М. Пламенац1 

 

АКТУЕЛНО СТРАДАЊЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ 

У ЦРНОЈ ГОРИ И ЊЕГОВА ГЕНЕЗА 

Сажетак: Црногорска Влада је у мају 2019. године усвојила Предлог 

закона о слободи вјероисповијести или увјерења и правном положају 

вјерских заједница, који предвиђа национализацију имовине Цркве 

стечене прије 1918. године. Уколико овај Предлог буде усвојен у 

Скупштини и крене се у његову реализацију, Српска православна црква 

у Црној Гори запашће у веће проблеме него на Косову и Метохији. 

Њено страдање није од јуче, оно има своју генезу од почетка Другог 

свјетског рата. Црква овога свијета, коју чине клир и вјерни народ, у 

Црној Гори страда физички и материјално. Али, приклањањем 

црногорског режима западњачком противхришћанском вриједносном 

систему, Црква у Црној Гори нападно је изложена и много погубнијем 

од материјалног, страдању на духовном плану, које такође има своју 

генезу. 

Кључне ријечи: Митрополија Црногорско-приморска, пописи 

становништва у Црној Гори, комунистички злочини, хришћанске 

вриједности. 

 

УВОД 

Судбина Српске православне цркве кроз сву њену историју у 

тијесној вези је са судбином српског народа. Црква је богочовјечанска 

институција и њу, у овом свијету, чине клир и крштени народ. 

„Црква је васељенска, саборна, богочовјечанска, вјечна, зато је 

хула, неопростива хула на Христа и Духа Светога, чинити од ње 

националну институцију, сужавати је до ситних, пролазних, времених 

националних циљева и метода…”2 

Не разумијевајући природу и суштину Цркве, црногорска 

 
1 Протојереј Јован М. Пламенац, Митрополија Црногорско-приморска, Цетиње. 
2 Јустин Поповић, „Унутрашња мисија наше Цркве (Реализација 

Православља)”, http://www.pravoslavni-

odgovor.com/Crkva_Hristova/unutrasnja_misija_Crkve.htm (посјећено 3.12.2019.). 

Чланак је први пут објављен у Хришћанском животу, 1923, број 9, потом (на 

грчком) у зборнику његових чланака Човек и Богочовек, Атина, 1969. 
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Демократска партија социјалиста, која је на власти већ три деценије, у 

предлогу свог новог политичког програма, који је усвојен на 8. конгресу 

Партије 30. новембра 2019. године, каже да ће се залагати за обнову 

Црногорске православне цркве: 

„Радићемо на обнови Црногорске православне цркве, као 

неодвојивог дијела црногорског државног и националног идентитета. 

Наша је додатна обавеза снажење црногорског националног идентитета, 

који је највише на удару оних који својим патерналистичким 

приступима и негацијом црногорског националног и културног 

идентитета суштински негирају потребу постојања Црне Горе.3 

„Свака нација има право и могућност да уђе у цркву с 

могућношћу да у њој сачува свој национални идентитет, али ниједна 

нема право да има 'своју' ексклузивну 'националну цркву', која би 

'национализовала Христа', учвршћивала национални егоизам и 

обоготворавала саму нацију”.4 

Црногорска Влада је 16. маја 2019. године усвојила Предлог 

закона о слободи вјероисповијести или увјерења и правном положају 

вјерских заједница,5 а 5. децембра 2019. утврдила је иновирани Предлог 

 
3 Побједа, Utvrđuju kandidate za predsjednika, zamjenika, novi program i Statut, 

27.10.2019, https://www.pobjeda.me/clanak/utvrduju-kandidate-za-predsjednika-

zamjenika-novi-program-i-statut (посјећено 3.12.2019.). У Програму који је 

усвојен на Конгресу, његов дио који смо цитирали дјелимично је измијењен: 

„Радићемо на обнови Црногорске православне цркве, као неодвојивог дијела 

црногорског државног и националног идентитета. Наша је посебна обавеза 

снажење црногорског националног идентитета, који је највише на удару оних 

који својим патерналистичким приступима и његовом негацијом и културном 

асимилацијом негирају потребу постојања Црне Горе.” Пада у очи да је „наша 

додатна обавеза” у усвојеној верзији наглашена као „наша посебна обавеза” и 

да је „негација црногорског националног и културног идентитета” појачана 

„културном асимилацијом” (сиц!) 
4 Радован Биговић, „Православна црква и нација”, Политика, 24.10.2007, 

http://www.politika.rs/scc/clanak/6114/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0

%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-

%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-

%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0, (посјећено 

3.12.2019.) 
5 Saopštenje sa 121. sjednice Vlade Crne Gore, 16.05.2019, 

http://www.gsv.gov.me/vijesti/199414/Saopstenje-sa-121-sjednice-Vlade-Crne-

Gore.html (посјећено 3.12.2019.) 
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овог закона.6 

Члан 62 овог Закона у предлогу каже: 

„Вјерски објекти и земљиште које користе вјерске заједнице на 

територији Црне Горе који су изграђени, односно прибављени из јавних 

прихода државе или су били у државној својини до 1. децембра 1918. 

године, и за које не постоје докази о праву својине вјерских заједница, 

као културна баштина Црне Горе, државна су својина. 

Вјерски објекти који су изграђени на територији Црне Горе 

заједничким улагањима грађана до 1. децембра 1918. године, а за које 

не постоје докази о праву својине, као културна баштина Црне Горе, 

државна су својина.”7  

Што, заправо, значи овај члан предложеног Закона, појашњено 

је у извјештају Службе за односе с јавношћу Владе Црне Горе: 

„Сви вјерски објекти који су били имовина државе Црне Горе 

прије губитка њене независности и припајања Краљевини Срба, Хрвата 

и Словенаца 1918. године, а који касније нијесу на одговарајући правни 

начин прешли у својину неке вјерске заједнице биће препознати као 

државна имовина. Међутим, ако нека вјерска заједница располаже 

доказима да је на основу некад или данас важећих прописа постала 

власник неке имовине држава ће то признати и поштовати. Тамо гдје 

таквих доказа нема, већ је ријеч о имовини коју је стварала и стицала 

држава Црна Гора и која представља културну баштину свих њених 

грађана, таква имовина биће уписана као културно благо, односно као 

државна својина Црне Горе.”8 

Најновије страдање Православне цркве у Црној Гори није 

настало ни из чега и није изнебуха. Оно има своју генезу. У посљедње 

 
6 Vlada utvrdila inovirani Predlog zakona o slobodi vjerosipovijesti: u potpunosti 

prihvaćene preporuke Venecijanske komisije, 5.12.2019, 

http://www.gov.me/vijesti/217480/Vlada-utvrdila-inovirani-Predlog-zakona-o-

slobodi-vjerosipovijesti-u-potpunosti-prihvacene-preporuke-Venecijanske-

komisije.html (посјећено 13.12.2019.) 
7 „Zakon o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih 

zajednica”, predlog, https://www.paragraf.me/nacrti_i_predlozi/predlog-zakona-o-

slobodi-vjeroispovijesti-ili-uvjerenja-i-pravnom-polozaju-vjerskih-zajednica.pdf 

(посјећено 3.12.2019.) 
8 „Vlada utvrdila Predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom 

položaju vjerskih zajednica”, 16.05.2019, http://www.gov.me/vijesti/199409/Vlada-

utvrdila-Predlog-zakona-o-slobodi-vjeroispovijesti-ili-uvjerenja-i-pravnom-

polozaju-vjerskih-zajednica.html (посјећено 3.12.2019.) 
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вријеме, придодато му је страдање у хибридном рату9 који у свијету 

воде институције глобалистичке идеологије, а чији промотер у Црној 

Гори је режим који је на власти већ три деценије. 

 

ОДРИЦАЊЕ ОД БОГА И НАЦИОНАЛНА СМУТЊА 

На попису становништва у Књажевини Црној Гори 1909. године 

око 95 одсто њених житеља изјаснило се да говори српским језиком, 

односно да су Срби. Осталима је, углавном, матерњи језик био 

албански.10 

Током Другог свјетског рата, идеолошки подупрти од 

Бољшевика и стратешки енглеским империјализмом, под окриљем 

фашистичког окупатора, Титови комунисти извели су револуцију и 

преузели власт у Југославији. „Умјесто црногорског српства”, казао је 

 
9 „'Хибридни рат', односно 'комбиновани рат', односи се на сложену војну 

стратегију која је комбинација конвенционалног и неконвенционалног, сајбер, 

психолошког и информативног ратовања и сматра се нелинеарном борбом. Ова 

нова парадигма у политичко-војно-безбедносном ратовању појавила се онда 

када је порасла сложеност претњи, обезбеђивању безбедности, посебно након 

завршетка хладног рата и почетка униполарне ере у свету, те уласка важних 

недржавних актера, паралелно с државним актерима, у сферу безбедоносне 

конкурентности у свету. Теорија хибридног рата по Франку Хофману означава 

једновремено дејство симетричних и асиметричних ратова, тактике 

конвенционалног и неконвенционалног вођења рата, једновремено учешће 

професионалник војника и разних оружаних формација. Стратегија хибридног 

рата је изграђена на комбинацији широког спектра најразличитијих облика и 

метода борбе, који у себи садржи велики број значења. Засићеност стратегије 

разним облицима и методама оружане борбе изродила је низ дефиниција 

модерног ратовања: тродимензионално, мрежно, асиметрично, неконтактно, 

информационо, итд. Свака од дефиниција одражава доминантну 

карактеристику војне конфронтације, али ниједна од њих сама не карактерише 

рат у целини. Старе геополитичке константе спаковане су у методологију 

хибридних ратова нове генерације.” (http://www.odbrana.mod.gov.rs/odbrana-

stari/vojni_casopisi/arhiva/VD_2018-5/70-2018-5-18-Rancic.pdf; посјећено 

6.12.2019.) 
10 Александар Раковић, „Национални идентитет у Црној Гори”, Принцип, 

фебруар 2004, стр. 12: „Како је у пописницама наведено, националност се 

одређивала према матерњем језику. Сви који су српски језик наводили као 

матерњи, по националности су били Срби. Број православаца је износио 

94,38% и на основу тог податка и чињенице да је националност одређивана 

према матерњем језику, долази се до прецизног процентуалног податка о 

националној структури Књажевине Црне Горе.” 
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историчар Предраг Вукић, на примјеру Цетиња, „прокламовано је 

Титово црногорство и црногорство утемељено на комунизму, које 

искључује српство као идентитет наших предака. Умјесто православља, 

прокламован је атеизам, умјесто ћирилице постепено се уводи 

латиница. Стари културни модел се руши, а нови се ствара од стране 

режима.”11 

И, већ на попису становништва Црне Горе 1948. године, број 

Срба смањује се на 1,78 одсто, и бива их мање од Хрвата (1,80 одсто).12 

На том попису, први пут, појављује се нова нација, које није било на 

ранијим пописима у Црној Гори – црногорска. На том попису етничким 

Црногорцима изјаснило се 90,67 одсто становника Црне Горе.13 

Ова нација први пут је поменута на Трећем конгресу 

Комунистичке партије Југославије у Бечу 1926. године, и то 

индиректно, као несрпска нација.14 

У агресивној идеолошкој припреми за овај попис, у 

новонасталом стању у земљи, Црногорцима који су били дубоко везани 

за своју традицију, који су се држали својих предака као дрво свога 

коријена, прокламовано (и наметнуто) је ново правило: нијеси оно што 

јеси, него си оно како се осјећаш, с тим што је људима „објашњено” да 

 
11 Мишо Вујовић, „Пеђа Вукић: Враг ђаволу дошо у сватове”, Дуга, бр. 1774, 

10-23. новембар 2001, стр. 28. 
12 Александар Раковић, „Национални идентитет у Црној Гори”, Принцип, 

фебруар 2004, стр. 12. 
13 Исто. 
14 Извори за историју СКЈ. Трећи конгрес КПЈ, Поглавље 5: „Резолуција Трећег 

конгреса КПЈ о националном питањуˮ, Издавачки центар Комунист, Београд, 

1986, Тачка 3: „Југославија је многонационална држава у којој се српска нација 

јавља као владајућа. Империјалистички режим владајуће српске буржоазије 

заснован је на политици националног угњетавања и економског исцрпљивања 

несрпских нација...”, стр. 149, Тачка 4: „Империјалистичка политика владајуће 

српске буржоазије изазвала је сасвим оправдано силно незадовољство код свих 

несрпских нација. И то незадовољство дошло је до изражаја у формирању 

националних покрета у Хрватској, Словенији, Македонији, Војводини и Црној 

Гори“, стр. 150, и фуснота 378: „Национални покрети у Хрватској, Словенији, 

Македонији, Војводини и Црној Гори настали су кроз борбу против политике 

националног угњетавања, коју је спроводила српска буржоазија на власти. 

Испољавали су се у почетку деловањем грађанских опозиционих странакаи 

организација: ХСС, СЛС, ВМРО и Црногорске федералистичке странке. 

Променом свога става у националном питању, прихватањем начела борбе за 

национално самопредељење, КПЈ је од почетка 1924, такође, утицала на јачање 

националних покрета у Југославији.”, стр. 478. 
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национално треба да се изјашњавају као Црногорци јер живе у Црној 

Гори. 

Овој националној смутњи Срба у Црној Гори претходило је 

велико страдање Српске православне цркве. 

Већ у јесен 1941. године, југословенски комунисти, па и у Црној 

Гори, отпочели су „другу фазу револуције”, односно отпочели су борбу 

за власт. Главни непријатељ им више није био окупатор, него „домаћа 

реакција”, у коју су уврстили свештенство Српске православне цркве.15 

„Тиме је почела Голгота свештенства не само на територији 

Митрополије црногорске-приморске, него и уопште у свим српским 

покрајинама, која је започета усташким геноцидом у јуну 1941. године. 

У току рата, велика већина свештенства Митрополије црногорско-

приморске била је против комуниста, или се бар дистанцирала од њих. 

То су комунисти и знали, те су већ са јесени 1941. године почели са 

учесталом ликвидацијом српског православног свештенства у Црној 

Гори.”16 

У васкршњој посланици 1942. године, митрополит Јоаникије 

пише: „Комунизам је, дакле, има више година, почео код нас своју 

разорну акцију. Вођи комуниста су секташи, заљубљени у своје идеје, 

некритични и себични као сви секташи. (...) Шта комунисти траже од 

нашега народа? Ни мање ни више него да се одрече народности и 

православља, дакле, да се одрече онога што му је најсветије и 

најмилије, што сачињава срж његовог живота и смисао његовог 

постојања. За њих не постоји Бог ни душа. Они руше све чим се је наш 

народ поносио кроз вјекове и што га је одржало у тамној ноћи 

петвјековног ропства. (...) За њих су обична глупост гусле, народна 

пјесма, тропари, стихире и друге црквене пјесме. Њих вријеђа кад им 

неко каже: Помаже Бог!, или: Христос се роди! или: Христос воскресе! 

Они кажу да све старо треба срушити, а ново зидати...”17 

„Црква је жестоко страдала. Седамнаест браће наше свештеника 

убијено је. Цркве, молитвени домови, похарани, многи манастири 

порушени и попаљени. Свештеници су били присиљени да бјеже 

испред очигледне опасности и да се склањају у градове, док се мало 

 
15 Александар Стаматовић, „Кратка историја Митрополије Црногорско-

приморске са Шематизмом за 1999. годину”, Светигора, Цетиње, 1999. стр. 55. 
16 Исто. 
17 Велибор В. Џомић, „Голгота митрополита Црногорско-приморског Јоаникија 

1945-1945”, Светигора, Цетиње, 1996. стр. 80. 
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проведри и они врате својој пастви...”18 

 

АДРЕСА ЗЛОЧИНАЦА НАД СРПСКОМ ПРАВОСЛАВНОМ 

ЦРКВОМ 

Адреса злочинаца над Српском православном црквом и 

православним српским народом у Црној Гори у Другом свјетском рату 

прецизно је наведена у Резолуцији свештенства архијерејских 

намјесништава никшићког, шавничког и колашинског, која је донешена 

на заједничком братском састанку у Никшићу 29. децембра 1943. 

године. Потписали су је 23 свештеника. У њој се, директно и пророчки, 

поред осталог, констатује: 

„1) Да је узрочник свему данашњем злу и страдању Србског 

народа – рушилачки, безбожнички и крволочни Комунизам, пропагиран 

од бјелосвјетске скитачке, јеврејске расе, прихваћен од наших домаћих 

одрода: пропалих и недоучених ђака, компромитованих службеника, 

сеоских ђилкоша, разбојника, криминалних типова, скитница и осталог 

друштвеног олоша. 

2) Да Комунизам у свом програму иде за тим да разори и 

уништи вјековно изграђиване основе Народне Цркве, Народне Државе 

и Народне Културе. Да потпуно убије националну свијест у народу. 

3) Да остварењем комунистичких идеала народ потпада под 

јарам највећих тирјана. Историја би се вратила неколико вјекова уназад. 

Крваво стечене народне тековине: националне, вјерске, моралне и 

културне биле би уништене. Све би било изложено бездушном цинизму. 

Народ би се унесрећио. 

4) Да је у теорији и пракси Комунизму основни циљ уништење: 

вјере, државне институције и нације. Ово уништење комунисти 

постижу не бирајући средства. Као најефикаснија средства су: лаж и 

насиље. Отуда безбројна и нечовјечна убиства и уморства, на превару и 

из засједа, најбољих и најистакнутијих народних људи, као носилаца 

вјерских, националних и државних идеала. Отуда препуне јаме 

безданице, шкрипови и бунари, унакажених лешева народних првака. 

Отуда злогласна јама у Радовчу, страшна касапница у Колашину и 

језива Острошка трагедија. Отуда на хиљаде у црно завијених мајки и 

 
18 Митрополит Јоаникије, Извјештај Светом архијерејском синоду СПЦ (М. бр 

138/01.01.1944.), преузето из: Александар Стаматовић, „Кратка историја 

Митрополије Црногорско-приморске са Шематизмом за 1999. годину”, 

Светигора, Цетиње, 1999. стр. 55. 
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сестара, на десетине хиљада уништених гробова и хиљадама невиних 

жртава. Отуда жалосна, али истинита наша међусобна братоубилачка 

борба. 

5) Да је Комунизам најсуровији активни, идејни и практични 

атеизам. Да он једини води тоталитарни рат против Хришћанства, и да 

Христос, односно наша Народна, Светосавска, Србска Црква није 

имала до сада у историји већег, опаснијег и огорченијег непријатеља од 

Комунизма. Дјело Христово и дјело Светога Саве излаже се данас више 

него икада порузи и обесвећењу.”19 

Током Другог свјетског рата комунисти и фашисти, и 

непосредно по његовом завршетку само комунисти, побили су преко 

сто православних свештеника из Црне Горе.20 У Букуљи, 1945. године, 

код Аранђеловца, убили су и Митрополита црногорско-приморског 

Јоаникија, који је на трон цетињских митрополита устоличен 23. 

фебруара 1941. године, када је рат већ буктао у Европи. Он је на овом 

трону поднио тегобу страдања своје пастве и својих клирика у Другом 

свјетском рату и непосредно након њега, првенствено од комуниста, 

понијевши Христов вијенац мучеништва.21 

Оно мало свештеника у Црној Гори који су преживјели 

комунистички погром у рату и одмах након њега, или су се одрекли 

свештеничке службе или су службу наставили у страху за своје животе 

и егзистенцију својих породица. Један број њих, у том страху, директно 

се приклонио комунистичким властима, прихватајући њихово поимање 

нације и устројства Цркве. 

При Предсједништву Црногорске антифашистичке скупштине 

народног ослобођења крајем 1944. године основана је Вјерска 

комисија.22 На челу са распопом Ђорђијем Калезићем, преузела је 

 
19 Велибор В. Џомић, „Страдање Србске цркве од комуниста”, књига трећа, 

Светигора, Цетиње, 2003. стр. 471. 
20 Александар Стаматовић, „Кратка историја Митрополије Црногорско-

приморске са Шематизмом за 1999. годину”, Светигора, Цетиње, 1999. стр. 56-

61. 
21 Јован Пламенац, „Душа на небу, тело у плитком гробу”, Српско наслеђе, 

Београд, 1998, број 8, стр. 60-67. 
22 Јован Јањић, „Културолошка димензија деловања Српске православне цркве 

у другој половини XX века (1945-2000)”, докторска дисертација, Београд, 2017, 

стр. 52, 

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/9212/Doktorat%20Jovan%20J

anjic.pdf?sequence=1&isAllowed=y (посјећено 3.12.2019.) 
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фактичку власт у Митрополији Црногорско-приморској.23 „Остало је 

записано да је она 31. јануара 1945. године, 'у духу народних потреба', 

постављала и премештала свештенике у Црној Гори.”24 

Под утицајем Вјерске комисије, дио свештеника који су остали у 

Црној Гори одржао је 14. и 15. јуна 1945. године у Никшићу скупштину 

и донио Резолуцију. У то вријеме већ је постојало Удружење 

свештеника Црне Горе и Боке Которске, на чијем челу је био Петар 

Капичић. За администратора Митрополије Црногорско-приморске 

Свети архијерејси синод СПЦ поставио је Митрополита скопског 

Јосифа.25 

У Резолуцији усвојеној на свештеничкој скупштини у Никшићу 

тражено је: 1) „Да се Православна црква у Југославији организује тако 

да буду равноправни сви православни без обзира на националну 

припадност”. 2) Не може примити митрополита Јосифа за 

администратора Митрополије „због његовог тобожњег противнародног 

рада и због тога што сматра да им је наметнут, него тражи за 

администратора епископа тимочког господина Емилијана”. 3) Пошто не 

постоји ни архијерејски заменик ни Црквени суд „оснива своје 

привремено Свештеничко удружење које ће предложити архијерејскога 

заменика, да он у споразуму са администратором ... оживи црквени 

живот у Црној Гори и установи искрене односе са тамошњим државним 

властима”. 4) Да ово Свештеничко удружење „преузме иницијативу за 

сазив свештеничке скупштине православног свештенства Југославије 

ради оснивања Централног свештеничког удружења са задатком да 

хитно регулише положај Православне цркве у нашој земљи и односе 

између Федеративне Југославије и наше Православне цркве, пошто то 

није учинио данашњи Синод СПЦ и да такво држање Светог синода не 

одговара интересима народа и Свете цркве, преко које се не могу 

спроводити никакве великосрпске шовинистичке идеје”. 5) „Да се 

изведе демократско црквено уређење тако да се измени Закон и Устав 

СПЦ како би се дало право народу и свештенству да директно учествује 

 
23 Александар Стаматовић, „Кратка историја Митрополије Црногорско-

приморске са Шематизмом за 1999. годину”, Светигора, Цетиње, 1999. стр. 62. 
24 Јован Јањић, „Културолошка димензија деловања Српске православне цркве 

у другој половини XX века (1945-2000)”, докторска дисертација, Београд, 2017, 

стр. 52-53, 

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/9212/Doktorat%20Jovan%20J

anjic.pdf?sequence=1&isAllowed=y (посјећено 3.12.2019.) 
25 Ђоко Слијепчевић, „Историја Српске православне цркве”, књига трећа, ЈРЈ, 

Београд, 2002, стр. 166. 
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у избору свих црквених представника.”26 

„У овој Резолуцији падају нарочито у очи две поенте: уместо 

СПЦ помиње се православна црква, а СПЦ се подмеће да спроводи 

'велико-српске шовинистичке идеје'. Затим се тражи 'демократско 

црквено уређење', принцип који није у православној цркви 

примењиван. Истакнуто је, даље, да ће 'свештеничка управа' преузети 

управу цркве до доласка администратора и одређивања архијерејског 

заменика.”27 

 

СТРАДАЊЕ МИТРОПОЛИТА АРСЕНИЈА БРАДВАРЕВИЋА 

По повратку Патријарха српског Гаврила Дожића из 

нацистичког логора Дахау у земљу,28 на засиједању Светог 

архијерејског сабора 20. маја 1947. године за Митрополита црногорско-

приморског изабран је викарни епископ моравички Арсеније 

Брадваревић.29 Када је дошао у Црну Гору, затекао је катастрофално 

стање у Цркви: Свештеничко удружење било је директно подређено 

комунистичким властима, Цркви је био одузет, и даље је одузиман, 

значајни дио имовине, свештеници су остали без прихода, па су или 

одлазили из Црне Горе или су се запошљавали у државним службама и 

предузећима да би прехранили породице,30 народ се одбио од Цркве... 

Митрополит Арсеније, ревносни служитељ Богу, потрудио се да 

Цркву у Црној Гори доведе у колико-толико редовно стање. Али, 

комунистичке власти у њему су препознале опасност по своје тековине 

уништења Цркве и, крајем јула 1954. године, са још седморицом 

свештеника Митрополије црногорско-приморске, у монтираном 

судском процесу, осуђен је на једанаест и по година робије.31 

Пресуда цетињског Окружног суда потврђена је пресудом 

Врховног суда Црне Горе. „Кривица” митрополита Арсенија била је 

због тога што је „нанио увреду Католичкој цркви у Југославији”. Наиме, 

 
26 Исто, стр. 166-167. 
27 Исто, стр. 167. 
28 1946. године. 
29 Александар Стаматовић, „Кратка историја Митрополије Црногорско-

приморске са Шематизмом за 1999. годину”, Светигора, Цетиње, 1999. стр. 62. 
30 Исто. 
31 Велибор В. Џомић, „Страдање Србске цркве од комуниста”, књига прва, 

друго допуњено издање, Светигора, Цетиње, 2003. стр. 31. 



17 

он је 1945. године, док је био администратор Митрополије загребачке, 

рекао да је Католичка црква за вријеме рата учинила велика зла 

православном живљу. Осуђен је и зато што је секретару Екуменског 

савјета цркава Роберту Тобијасу „дао податке како народне власти гоне 

Српску цркву”.32 

Митрополит Арсеније је на суђењу у својој завршној ријечи 

више од пола сата говорио о усташким злочинима над православним 

Србима у Независној Држави Хрватској, што је изазвало аплаузе 

присутних, те је судија морао да испразни салу, док је негирао да је са 

Тобијасом, када се са њим састао на Цетињу, уопште говорио о томе за 

што га оптужују.33 

Митрополит Арсеније је робијао од 1954. до 1958. године у 

Централном затвору у Котору. У затвору је оболио од астме и 

комунистичке власти су га пустиле на лијечење затворског типа, прво у 

манастир Озрен, па у београдску болницу и, на крају, у манастир 

Ваведење у Београду.34 

Казна му је истекла 1960. године. Нијесу му дозволили да се 

врати у Митрополију. Тада је Блажо Јовановић изјавио: „Арсеније не 

само што се неће вратити у Црну Гору као митрополит, него док сам ја 

жив неће је ни као туриста у авиону прелетјети”.35 

За вријеме утамничења Митрополита Арсенија, управу над 

Митрополијом црногорско-приморском преузео је Патријарх српски 

Викентије Проданов, који је на тај положај изабран по упокојењу 

Патријарха Гаврила 1950. године.36 Он се упокоји 1958. године и за 

администратора Митрополије црногорско-приморске, накратко, 

постављен је Епископ рашко-призренски Павле, потоњи Патријарх 

српски, а од маја наредне године викарни Епископ будимљански Андреј 

Фрушић.37 Када је он изабран за Епископа бањалучког, у мају 1961. 

године, за Митрополита црногорско-приморског изабран је Данило 

 
32 Исто, стр. 31-32. 
33 Исто, стр. 32. 
34 Исто, стр 33. 
35 Исто. 
36 Александар Стаматовић, „Кратка историја Митрополије Црногорско-

приморске са Шематизмом за 1999. годину“, Светигора, Цетиње, 1999. стр. 62-

63. 
37 Исто, стр 63. 
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Дајковић.38 Његовим доласком на цетињски митрополитски трон 

почиње другачије поглавље у историји Митрополије црногорско-

приморске. 

 

НОВО ДОБА И НОВА СТРАДАЊА 

Данила Дајковића је за Митрополита црногорско-приморског 

поставила комунистичка власт.39 Међутим, овај горштак родом из 

Друшића у Ријечкој нахији, обудовјели свештеник и црквени службеник 

у Македонији и Патријаршији у Београду, али и ратник у црногорској 

војсци у балканским и Првом свјетском рату, у духу својих предака и 

имајући страха од Бога, није поклекао пред комунистичким 

настојањима да у потпуности сатру Православну цркву у Црној Гори. 

Једине демонстрације у вријеме владавине Комунистичке партије 

Црном Гором организоване су на Цетињу управо против њега. 

„Напредни” ђаци Цетињске гимназије демонстрирали су пред 

Цетињским манастиром зато што Митрополит Данило нипошто није 

хтио да пристане да се руши црква Светог Петра Цетињског и на њено 

мјести гради Његошев маузолеј. На демонстрацијама испред Цетињског 

манастира 18. марта 1969. године неки демонстранти су узвикивали 

„обријаћемо те” и „очупати браду”40 Када, ипак, није успио да се 

одупре овом злочину, у вријеме док је Ловћенска црква рушена, августа 

1972. године41, отишао је у Швајцарску. 

Рушење цркве Светог Петра Цетињског на Ловћену симболична 

је круна страдања Православне цркве у Црној Гори од комуниста, као 

што ће и њена обнова бити материјални показатељ да је идеолошко 

безбожје у Црној Гори утихло. 

Митрополит Данило, такође, никада није хтио да пристане на 

 
38 Исто. 
39 Према свједочењу Крста Лековића, службеника савезне Управе државне 

безбједности, потом Службе државне безбједности, аутору овог текста 80-тих 

година 20. стољећа. На сличан начин за поглавара Српске православне цркве 

постављен је патријарх Герман Ђорић. 
40 Драгутин Паповић, „Односи Црне Горе и СПЦ током изградње Његошевог 

маузолеја”, Mатица, бр. 69, прољеће 2017, стр. 219. 

http://www.maticacrnogorska.me/files/69/12%20dragutin%20papovic.pdf 

(посјећено 6.12.2019.) 
41 Јован Пламенац, „Његошево проклетство”, Глас Боке, бр. 44, новембар 2012, 

стр. 51-58. 
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настојање комунистичких власти да Митрополију црногорско-

приморску одвоје од Српске православне цркве, по моделу расколничке 

Македонске православне цркве. Ту је он, заиста, велики пред Богом, без 

обзира на начин на који је дошао на положај Митрополита црногорско-

приморског. 

У вријеме Митрополита Данила, усљед процеса растакања 

комунистичке власти у Југославији, па и у Црној Гори, који је све више 

узимао маха, смањен је притисак на свештенике. Али, комунистичка 

идеолошка страст богоборства није престала. 

Пензионисањем престарјелог Митрополита Данила, на његову 

молбу, 1990. године, и устоличењем Митрополита Амфилохија 

Радовића на његово мјесто наредне године, за Српску православну 

цркву у Црној Гори почиње ново, и данас актуелно поглавље, 

вјероватно никада теже у њеној историји. 

Након пада Берлинског зида, 1989. године, умјесто пада 

комунистичког режима и у Црној Гори услиједила је његова 

метаморфоза, убрзано пресвлачење. Комунистички шињел замијенили 

су глобалистичким одијелима, из тоталитаризма претрчали су у 

демократију. Умјесто новог друштвеног устројстава, добили смо нову 

превару.42 

У тој наизглед разузданости слободе, а у ствари под строгим 

надзором комунистичке Службе државне безбједности која није 

дозволила да јој друштвена кретања измакну контроли, основане су 

политичке партије које су артикулисале националистичке потребе двије 

супротстављене групације Црногораца: оних који су се држали својих 

српских коријена и оних који су се уклопили у доживљај нације у духу 

комунистичке идеологије. Политичке партије које су, у том брзом 

развоју догађаја, настајале мимо контроле Службе државне 

безбједности, цјепкане су трудом њених људи у њима и утицај 

политичких партија које су преживјеле њене интервенције 

минимизиран је. 

 
42 Демократија, та највећа СИСТЕМСКА превара у историји свијета, пружила 

је људима наду у слободу. Човјека је Бог створио као слободно биће и Он му ту 

слободу не ограничава. Слободу ограничавају људи једни другима. Слобода је 

природна потреба човјека, али његов доживљај слободе замагљен је: он 

слободу дожиљава не у њеном истинском смислу, као право на живот у 

јединству са Богом, него као њену супротност – као могућност удовољавања 

материјалним потребама свога тијела и својим страстима, што му пружају 

друштвени положај и материјално благостање. 
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Већ на попису становништва 1991. године, житеља Црне Горе 

који су се изјаснили да су Срби било је 9,34 одсто, а број оних који су се 

изјаснили да су Црногорци смањен је на 61,86 одсто.43 На попису 

становништа 2003. године, број Срба у Црној Гори „порастао” је на 

31,99 одсто, а број Црногораца смањен је на 43,16 одсто.44 

На Петровдан 1991. године, организован је напад каменицама на 

Цетињски манастир. Пола године раније, 17. јануара, „Црногорска 

православна црква” своје постојање, као невладина организација, 

пријавила је станици милиције на Цетињу.45 Уз мук правосудних органа 

и полиције, услиједило је отимање цркава Митрополије, углавном у 

Катунској нахији, од стране оних који су идеолошки подржавали ову 

Удбину творевину, под изговором да су оне „власништво села” (иако 

село не постоји као правна категорија). Напади на цркве нијесу дали 

плода онима који су те нападе изводили, напротив, и у њима, углавном, 

данас богослужи канонско свештенство Митрополије црногорско-

приморске. 

„Пораст” броја Срба у Црној Гори био је аларм актуелном 

режиму да нешто хитно предузме у заустављању тог процеса и његовог 

окретања у супротни смјер. Услиједили су: преименовање српског 

језика у „црногорски”, инжењеринг у историографији, протјеривање 

ћириличног писма, политика запошљавања у јавној сфери живота која 

ригидно фаворизује Црногорце у односу на Србе, без обзира на 

стручност... 

Тако, на попису становништва у Црној Гори 2011. године, број 

оних који су се изјаснили да су Срби смањен је на 28,73 одсто, а оних 

 
43 Александар Раковић, „Национални идентитет у Црној Гори”, Принцип, 

фебруар 2004, стр. 12. 
44 https://www.monstat.org/userfiles/file/popis03/saopstenje44.pdf (посјећено 

6.12.2019.) 
45 „Црногорска православна црква (ЦПЦ) је неканонска, самозвана вјерска 

заједница која дјелује на подручју Црне Горе и у црногорским исељеничким 

круговима. Основана је 1993. године, на Цетињу, а регистрована је 17. јануара 

2000. године код Одјељења за безбједност (МУП) на Цетињу.” 

(https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D

0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0

%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1

%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0“ (посјећено 6.12.2019.) На 

званичном сајту Црногорске православне цркве не постоје подаци о њеном 

оснивању и регистрацији (http://www.cpc.org.me, посјећено 6.12.2019.) 
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који су се изјаснили да су Црногорци порастао је на 44,98 одсто.46 

И поред снажне присиле на свим нивоима друштва и у свим 

областима друштвеног живота да се смањи број Срба у Црној Гори, 

није постигнут жељени резултат и процес замјене историјског српског 

идентитета Црногораца новим, црногорским, у суштини идеолошким, у 

посљедње вријеме прерастао је у паничну, рекло би се судбинску 

интервенцију режима, израженију како истиче вријеме до пописа 

становништва 2021. године. У тој интервенцији, главном препреком 

режим је означио Српску православну цркву у Црној Гори.47 Завршни 

обрачун са њом, идеолошки, назначен је у новом политичком програму 

владајуће Демократске партије социјалиста и, правно, Предлогом 

закона о слободи вјероисповијести или увјерења и правном положају 

вјерских заједница. 

 
46 https://www.monstat.org/userfiles/file/popis2011/saopstenje/saopstenje(1) 

(посјећено 6.12.2019.), Вуксан Симоновић (Социјалистичка народна партија): 

„У њиховом утврђивању нијесмо учествовали. За разлику од 2003. године, када 

су резултате по идентитетским питањима утврдиле општинске пописне 

комисије и потом их доставиле Монстат-у да их објави, сада то, нажалост, није 

био случај. Општинске пописне комисије, иако су имале по два представника 

опозиционих партија, биле су искључене из тог процеса. 

(https://www.slobodnaevropa.org/a/objavljeni_rezultati_popisa_crnogoraca_vise_sr

ba_manje_nego_prije/24263402.html)  (посјећено 6.12.2019.) „Нешто мање од 43 

посто грађана Црне Горе говори српским језиком, а црногорским скоро 37, што 

значи да је проценат грађана који су 2003, као матерњи, навели српски језик, 

пао за 20 процената, док је постотак оних који говоре црногорски за толико 

нарастао. И поред таквог тренда, српским језиком, још увијек говори шест 

одсто више грађана”. 

(https://www.slobodnaevropa.org/a/objavljeni_rezultati_popisa_crnogoraca_vise_sr

ba_manje_nego_prije/24263402.html). Упада у очи констатација „српским 

језиком, ЈОШ УВИЈЕК говори шест одсто више грађана” (нагласио – Ј.П.). 

Овај медиј је један из корпуса медија који креирају институције глобалистичке 

идеологије. „Још увијек” свједочи о процесу насилне промјене свијести народа 

у Црној Гори. 
47 Миодраг Линта: „Већини грађана у Црној Гори познато да је Српска 

православна црква у Црној Гори једина права црква, а да је 'тзв. Црногорска 

православна црква регистрована као невладина организација коју не признаје 

ниједна канонска црква'. Додаје тој тврдњи да нови програм ДПС потврђује да 

ће црногорски режим наставити још јаче да прогони Српску православну 

цркву, јер управо њу види као главни реметилачки фактор у стварању 

црногорског идентитета.”, Радио-телевизија Војводине, 

http://www.rtv.rs/sr_ci/politika/linta-dps-potvrdio-antisrpsku-politiku-i-najavio-

progon-spc_1071991.html, 1.11.2019, (посјећено 6.12.2019.) 
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ЗАКЉУЧАК 

И раније, кроз сву своју историју, Православна црква, па и у 

Црној Гори, страдала је тако што су јој рушили богомоље, уништавали 

имовину, палили књиге и документа, паству мамили и присиљавали на 

одрицање од Христа и, често, убијали. Страдање у вријеме када су 

комунисти освајали власт у Југославији, и оно када су је освојили, 

посебно у почетку њихове владавине, подсјећа на страдање хришћана у 

вријеме гонитеља Цркве Нерона, Диоклецијана, Максимијана..., који су 

крв хришћана такође (као и комунисти) приносили на жртву својим 

боговима.48 Страдање за Распетог Христа је у природи Цркве овога 

свијета. 

Радикалним одрицањем од хришћанских вриједности живота и 

од православног Истока, који су Црну Гору и Црногорце, заједно са 

Бокезима, Приморцима, Брђанима, Старохерцеговцима... провели кроз 

сциле и харибде вјекова, актуелни црногорски режим поданички се 

приклонио богоборном западњачком вриједносном систему, 

евроатлантској породици која клања богу Новцу, утирући црногорско 

биће и сводећи Црну Гору само на њено име. 

Ововремено страдање у свијету, негдје више негдје мање, 

перфидније је него икада. Глобалистичка идеологија, у коју је, сродна 

јој по бићу и духу, природно уточила комунистичка,49 растаче породицу, 

полност, интересима капитала који је изњедрио подводи медије, 

школство, науку, културу, па и спорт, сав јавни живот, и све више 

видљивом чини своју неопаганску духовност, обезличавајући човјека и 

претварајући га у масу. 

Али, глобалистичка идеологија, највећим дијелом посредством 

медија који су под контролом њених институција, а у посљедње вријеме 

и посредством школских програма који су зготовљени под надзором тих 

истих институција, преплавила је народ, па и паству Православне 

цркве, а све више пенетрира у сам клир. Раслабљени човјек овог 

времена не види, или неће да види разлику између Бога и мамона, и 

нема воље, нити осјећа потребу, да се одупре злу овога свијета. 

Страдање Православне цркве у Црној Гори данас је опште, од 

 
48 „Свето писмо, Нови завет”, Свети архијерејски синод СПЦ, превод Комисије 

Светог архијерејског синода СПЦ, треће, исправљено издање, Београд, 1997: 

„Али долази час када ће сваки ко вас убије мислити да Богу службу приноси” 

(Јован, 16, 53). 
49 Из комунистичке идеологије исходи неопаганска идеологија актуелних 

црногорских властодржаца. 
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глобалистичке идеологије и њених институција које воде хибридни рат 

у свијету, и посебно, од режима који је промотер те идеологије. Зато је 

оно веће неко икада до сада. 
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Горан Киковић1 

 

СРБИ И ЊИХОВА ПРАВА У ЦРНОЈ ГОРИ ДАНАС 

– ПАРАЛЕЛЕ ИЗМЕЂУ ПРОШЛОСТИ И БУДУЋНОСТИ 

Сажетак: У раду се анализира положај Срба у Црној Гори, где се, са 

циљем стварања „црногорске нације” и „црногорског језика”, 

притисцима, политичком индокринацијом и пропагандом одузима 

национално биће већини Срба који тамо живе и они се, по основу 

државности, преводе у нову нацију – Црногорце. При томе, у Црној 

Гори угрожено је све што је српско: српски језик, српска православна 

црква, српска култура, а црногорски режим не обезбјеђује елементарна 

права за српску заједницу ни на нивоу националних мањина. 

Кључне речи: Црна Гора, Срби, српски језик, ћирилица, Српска 

православна црква, српска култура. 

 

Црна Гора је у својој историји доживљавана и називана 

„српском Спартом”, „Пијемонтом српског народа и српске круне”, 

„драгим камењем”, „буктињом српске слободе” (…). Тако су је сликали 

најумнији и највиђенији Срби, попут Лазе Лазаревића, Алексе 

Шантића, Сима Матавуља, Бранка Радичевића и других. Та и таква 

Црна Гора, земља Светога Петра Цетињског и Светога Василија 

Острошког, земља чојства и јунаштва, храбрости и поштења, данас у 

највећој мјери живи само у сјећањима, књигама и причама. 

Таква Црна Гора, достојанствена и достојна поштовања, часна и 

поштена, престала је да постоји након доласка комунистичког режима 

на власт 1945. године. Тада долази до покретања тзв. црногорског 

питања, а нова нација је рођена 01.05.1945. године након објављивања 

текста „О црногорском националном питању” у листу „Борба”, аутора 

књижевника и политичара Милована Ђиласа. 

Тим чином, комунисти су само наставили оно што су започеле 

црногорске усташе – Секула Дрљевић и Савић Марковић Штедимлија. 

Отада, па до данашњег дана, у континуитету, у Црној Гори траје акција 

убијања душе и националне свијести Црногораца. Тада су то радили 

комунисти, а данас њихови идеолошки сљедбеници, који се, додуше, 

 
1 Горан Киковић, српски историчар у Црној Гори и потпредсједник Скупштине 

општине Беране. 
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јесу преобукли у нова одијела и замијенили пароле, али је суштина 

остала иста. А суштина се састоји у расрбљивању, стварању лажне 

нације, брисању колективног памћења и свијести. Начин рада је остао 

исти. Разорити народ у моралном, духовном и националном смислу, 

изазивајући расколе и подјеле у становништву, спроводити атеизацију 

и аморализацију. 

Велики српски писац Јован Дучић је казао: „Вјерујем у Бога и у 

српство.” Али, некима у нашем народу није ништа свето. 

Најдрастичнији примјер јесте агресија на српски језик − у земљама 

окружења постоји крађа српског језика! Да би се убиједили грађани 

Црне Горе и свијет како постоји некаква „црногорска нација”, ствара се 

такозвани „црногорски језик”. Заправо, један дио ијекавског дијалекта 

српског језика покушава се прогласити новим језиком. 

Ради се заиста о примитивној, идеолошкој, антинаучној 

конструкцији, чији је једини циљ измишљање нових црногорских 

установа и уништење постојећих српских. Допустимо ли да се дијалект 

или провинцијализам прогласи језиком, онда бисмо добили много 

нових језика у свијету: амерички, канадски, мексички, бразилски, 

аустралијски, новозеландски, јужноафрички, итд. Наравно да је ово 

потпуно бесмислено и ниједна озбиљна држава не би себи допустила 

овако нешто, али ова наша је нешто друго и зато над српским језиком и 

народом спроводи злочин (геноцидних размјера и капацитета). Узгред, 

међународне научне и друге установе нажалост ћуте пред оваквим 

поступцима. Напоменимо да на старословенском ријеч „језик” значи 

„народ”. 

Они који су у Црној Гори до сада били Срби, па од сада не желе 

да буду Срби већ Црногорци, имају право на такво опредјељење, без 

обзира колико то бесмислено било. Али, и обрнуто, то никако не даје за 

право онима који желе да се одрекну свог поријекла и идентитета да 

краду и отимају оно што је аутентично и неприкосновено, међународно 

признато као српско. А то је, на примјер, језик. Они који се изјашњавају 

као „Црногорци” и који желе да имају свој регистрован „црногорски 

језик”, нека се већ потруде да смисле нови језик који ће се од сваког 

дијалекта српског језика разликовати за најмање 50%. 

Стога, сви Срби у Црној Гори и Србији и другдје (као и научне, 

просвјетне, државне и друге установе) дужни су да се боре против 

постојања и признања такозваног „црногорског језика”. Црногорски 

говор није чак ни цио дијалект, већ само локална интерпретација 

ијекавског нарјечја, штокавског дијалекта српског језика. Они који 

тврде другачије јесу или велике незналице или злонамјерни демагози. 
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По поменутом питању нема никаквог компромиса. Некоме се може 

српски језик свиђати или не – може га користити или не – али нико 

нема право да врши ампутацију српског језика и да му насилно мијења 

идентитет, јер би то значило да се насилно заводи идеологија геноцида, 

као припрема за његово спровођење. Нажалост, не би било први пут 

српском народу да тако нешто доживи. 

Да ли у Црној Гори може да се живи као Србин? Наравно да 

може да се живи као Србин. Наши преци су опстали пет стотина 

година, па многи нијесу подлегли под турчењем и преласком у друге 

вјере и сада ето нације. Момир Војводић, познати српски пјесник и 

писац из Црне Горе, казао је да Црногорац који није Србин јесте нечије 

копиле. Али, дио српског идентитета, поред вјере, чине и језик и писмо. 

Познато је да сви европски народи доживљавају процват 

уједињавањем, а носиоци друштвене моћи у Црној Гори, супротно 

прокламованим европским начелима, присилно раде на дијељењу и 

распарчавању српског духовног и језичког бића, свјесно тим чином 

слабећи и потирући један од најстаријих језика и најсавршеније писмо 

у Европи. Стање у којем се налази и у које је доведена употреба 

ћирилице у свакодневној комуникацији на простору Црне Горе јесте 

алармантно и забрињавајуће. Зар треба да подсјећам да се ћирилицом 

писало од времена Мирослављевог Јеванђеља и Житија Светог Саве, 

прве штампарије Црнојевића у којој се штампало ћириличним писмом. 

И Свети Петар Цетињски, и Његош, и Марко Миљанов, и Стефан 

Митров Љубиша, и краљ Никола и сви писмени и учени људи нашега 

народа користили су се ћириличним писмом, што значи да је 

ћирилично писмо и српски језик израз наше хиљадугодишње 

традиције. Прва ћирилична штампарија на словенском југу настала је у 

Црној Гори. И поред недаћа и невоља кроз које је пролазио наш народ, 

поробљавања, зулума и окупација разних освајача културно 

деградираних режима, српски народ је кроз вјекове у својој колијевци 

чувао и његовао своју ћирилицу. Међутим, данашњи окупатор је 

глобална мисао фаворизовања свих девијација људског друштва 

(наркоманија, насиље, хомосексуализам и безбожништво), па и борбе 

против традиционалних вриједности, у које спада и наша ћирилица. 

Данас се против ње боре злоупотребом медија, избацивањем из 

уџбеника, службених докумената и опште комуникације, приказујући је 

као ретроградну и анахрону. Наш народ све више подлијеже тој сили и 

пропаганди и у општој летаргији губи свој идентитет. 

Ja се залажем за поштовање Устава Црне Горе, у којем пише да 

су писма ћирилица и латиница равноправни. Стога се залажемо за 

равноправност ћирилице, које је одувијек била темељни израз нашег 
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језичког, културног и националног идентитета. Српским језиком и 

ћирилицом смо се препознавали и препознаваћемо се на културној 

мапи свијета. Зато борбу за очување угрожене ћирилице треба водити у 

струци и науци, лингвистичким круговима, књижевности, у школама, 

јавним иступањима, акцијама и трибинама, у сваком нашем дому. Моја 

порука јесте да је ћирилица наше трајање и наша будућност, наше име 

и наше презиме. Чувајући ћирилицу чувамо дух предака и будућност 

потомака. 

Од Црне Горе, као српске државе и народа, свега је остало око 

28,73% становништва који се изјашњавају као Срби. На попису 

становништва у Црној Гори 1909. године, од укупно 317.856 грађана, 

огромну већину становника чинили су православни Срби (94,38%), док 

су остали углавном били Арнаути и муслимани. Српским језиком је 

говорило 95% становништва, а у малом проценту је било и 

становништва са албанским језиком као матерњим. 

Међутим, перфидним уцјенама и политичком индоктринацијом, 

уз заглушујућу пропаганду, одузима се национално биће већини Срба и 

они се, по основу државности, преводе у нову нацију – Црногорце, 

мијења им се властити језик и писмо, некритичким и насилничким 

односом власти према њима. Тако нијесу радили ни Турци за вријеме 

вишевјековног ропства. 

Зато, захваљујући промјени идентитета, српској заједници у 

Црној Гори пријети асимилација и нестајање, што представници 

власти, а и један дио опозиције, нескривено и желе. Мисле да ће се 

преумљењем, односно стварањем нове вјештачке нације, отргнути од 

суштине српског националног бића и да ће тако лакше спроводити 

самовољу, што ионако ударнички чине свакодневно са осветничким 

сладострашћем. 

Ипак, највећи непријатељи овом науму јесу многобројни 

историјски извори и пописи становништва који указују на то да је 

српско национално одређење у Црној Гори било апсолутно већинско до 

1945. године и да црногорске нације до те године није било. 

Социјалистичка власт је то народно опредјељење фактички ставила ван 

снаге и прокламовала црногорску нацију. Све је то урађено плански, 

ради разбијања српског утицаја и карактера Црне Горе у будућности. 

Црногорски Срби данас траже статус конститутивног народа, 

јер у оваквој држави немају никаква права. Распадом бивше „велике” 

Југославије и стварањем нових држава поново је отворено на 

драматичан начин ионако полуразријешено и наопако постављено 

„српско питање”. Са отцјепљењем Црне Горе, уз истовремено држање 
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Републике Српске у оквиру Босне и Херцеговине и дрско западно 

дјеловање у подршци независности лажне државе Косово, спроводи се 

маргинализација значаја српског народа на Балкану. 

Зато Срби у Црној Гори морају тражити своја права, прије свих, 

право на националне, културне и просвјетне институције и своје 

уџбенике историје и српског језика и књижевности, макар их увозили 

из Републике Србије и Републике Српске. А ако се ствари буду и даље 

развијале неповољно, у будућности треба тражити и српске разреде у 

заједничким школама или своје националне школе на српском језику. 

По српски народ је дугорочно најопасније поистовјећивање са 

новом црногорском измишљеном нацијом и лажни говор како у Црној 

Гори сви имају иста права по Уставу. Јер, након референдума, положај 

Срба у Црној Гори постаје неподношљив, пошто су Срби 

маргинализовани у сваком погледу: без својих медија, без адекватног 

политичког представљања, економски угрожени и без икаквог утицаја 

на креирање државне политике, у држави у којој су увијек били 

аутохтони народ, а данас одједном – нијесу више! Сасвим је могуће да 

ће и Срби у Црној Гори морати да схвате оно што су многи народи 

прије њих већ научили, а то је да им ни слободу ни права нико неће 

дати само зато што та права формално постоје на папиру, већ ће морати 

своја колективна права да коначно упорно траже, све док их не буду 

добили и могли да их користе у реалном животу. 

Познато је да је, послије референдума (за који постоје бројни 

докази да није био израз воље народа), процес удаљавања Срба и нове 

нације Црногораца, постао жестоко интензивиран и данас је 

непремостив јаз између та два табора. Превазилажење тог канцерогеног 

стања мора почети одмах, јер Црна Гора, у супротном, може запасти у 

још дубље подјеле и грађанске сукобе. Да би се то избјегло, односи 

између Црногораца и Срба у Црној Гори треба да буду уставно-правно 

регулисани на демократски начин. 

Одласком режима Мила Ђукановића можда би се већи дио 

Црногораца вратио „вјери прађедовској”. Јер, наопаким дјеловањем 

власти Мила Ђукановића у дужем периоду, Срби и Црногорци се већ 

разликују по језику, култури и приступу садржају историје. Зато у 

школама у Црној Гори треба да постоје одјељења на српском језику. 

Боље би било да се пониште садашње проусташке реформе, које дио по 

дио српског националног бића насилно измјештају из баштине српског 

народа – у културолошком, етничком, политичком, па и безбједносном 

смислу. 
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Кроз историју и вјекове Црногорци нијесу постојали као народ. 

Од настанка Зете, а потом Црне Горе као српске државе, па све до 

комунизма – Црногорци су били Срби. 

Црногорски режим не обезбјеђује елементарна права за српску 

заједницу ни на нивоу националних мањина, тако да је недопустиво 

проказан и прогнан српски језик, затим застава тробојка, а све жешће и 

Српска православна црква, на коју се режим окомио последњих 

мјесеци. Српски народ је јединствен у осуди увођења црногорског 

језика и изричит је у одбрани и одржању српског језика и ћирилице. 

Иако, по сумњивом попису актуелне власти, у Црној Гори има 

око 28,73% националних (етничких) Срба, погледајте табелу броја и 

процента запошљених грађана српске националности у најзначајнијим 

црногорским институцијама по посљедњем државном истраживању. 

Срби у Црној Гори треба да спријече дукљанизацију Црне Горе, 

да се у томе држе Његошеве мисли и дјела и да непоколебљиво буду уз 

све што припада Србима у Србији, Републици Српској и расијању. 

Погледајте табелу актуелне државне власти и сами закључите у 

каквом је положају српски народ! 
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Да кажем пар ријечи и о стању у Васојевићима. 

Још као студент на Филозофском факултету у Приштини, на 

предавању код мог професора Бранислава Милутиновића, сазнао сам 

једну историјску истину. На питање одакле сам, ја сам му одговорио да 

сам из Берана. Он ме је упитао јесам ли Васојевић? Ја сам одговорио 

потврдно. Тада ми рече: „Ви Васојевићи сте у тешкој историјској 

ситуацији, на Цетињу вас сматрају Србима, а у Београду 
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Црногорцима!” И стварно је тако. Ми нисмо ни Србијанци ни 

Црногорци, а Васојевићи су најчистији дио српског народа, односно 

они су највећи Срби. Међутим, последњих десетак година доста сам се 

бавио локалном историјографијом и сазано сам да смо ми аутохтони 

род, односно да су Васојевићи „своји на своме”. Да нису никакви 

дошљаци, како им се то спочитава. Да су имали своју кнежевину 

Холмију и у ранијим временима. 

Елем, гледам сваки дан како се некада изванредно плодна 

регија са врло развијеним ратарством, воћарством, сточарством (у 

селима) и значајном индустријском производњом у фабрикама (у граду, 

посебно Беранама) претвара у најзаосталији дио данашње црногорске 

државе. Видим како се сваког дана безобзирном експлоатацијом 

шумске грађе, уз непојмљиву пљачку тог најважнијег природног 

ресурса овог краја, циљано дјелује, тако да општинама не остаје 

драгоцјени приход који би могао бити усмјерен на изградњу акутних 

саобраћајница или обнову индустрије. Да је посриједи намјера, а не 

несналажење актуелне црногорске власти, јасно показује територијално 

разбијање Васојевића, не усуђујем се да кажем на колики број општина, 

јер тај наум, по свему судећи, није још окончан!? Видим опет и то да се 

народу овог краја нуде високошколске установе (са произвођењем 

високостручне радне снаге без запошљења), отварају се дипломатске 

академије за будуће дипломате (а у данашњем политичком животу 

Црне Горе на највишим државним функцијама Срби су заступљени на 

нивоу статистичке грешке), како би се ваљда овај виолентни Васојевић 

навео да се прво образује (а то је доказао највећим бројем доктора 

наука по cm2 учене Европе), па тек онда запосли на мјесто достојно 

његовог образовања, уз мали услов да то све може постићи ако дотле 

преживи. 

Васојевићи су увијек имали своју оријентацију, а она је била 

везана за Црну Гору, и наравно за Црну Гору која је тежила уједињењу 

са Србијом и свим српским земљама. Такође је познато да су 

Васојевићи били на референдуму 2006. године у већини за заједничку 

државу са Србијом. Но, без обзира на то како је спроведен тај 

референдум, они данас прихватају реалност да је Црна Гора 

самостална, али и црногорска власт треба зато да поштује 

специфичност Васојевића, јер су Васојевићи највеће српско племе. 

Уосталом, Васојевићи су кроз историју дали доста крви за Црну Гору, о 

чему је понајбољи примјер бој на Буковој Пољани, гдје би – да није 

било Васојевића – Црна Гора нестала и била окупирана. Има још пуно 

сличних примјера, па о томе говоре и пјесме краља Николе Петровића у 

којима он најбоље одсликава Васојевиће, јер је знао да цијени то да су 
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му Васојевићи „прислонили још једну Црну Гору” и помогли му да 

тадашња Црна Гора постане већа држава. У Васојевићима се данас 

тешко живи, млади одлазе, наша села су опустјела. Ово вам 

најупечатљивије говори у каквом је стању област Васојевића данас. 

Такође је угрожено у Црној Гори све што је српско: српски језик, 

српска православна црква, српска култура… Aли, Васојевићи су и даље 

већински Срби. Тако ће и остати. 

Србија је наша мајка. Када сам једном приликом путовао према 

Београду, позвао ме је телефоном један пријатељ и питао ме гдје сам? 

Ја сам му одговорио да идем код мајке, а он помислио да сам код моје 

рођене мајке, у селу Ровцима код Берана. Вели ми: „Па значи, у 

Ровцима си!?” Ја му рекох: „Не, путујем према Београду, према мајци 

Србији!” Тако мисли сваки прави Црногорац, односно Србин. То мора 

да схвати свака власт у Србији. Ова власт у Србији је у великим 

проблемима. Питање Косова и Метохије није ријешено, а какви су 

изгледи, тешко ће се и ријешити. Србија скромно помаже нама у Црној 

Гори, али је ипак формирана „Српска кућа” и то је добро. Ја сам тражио 

отварање конзулата у Беранама, било је обећања, али до сада није ова 

идеја реализована. Српски народ и држава Србија не смију дозволити 

отимање цркава у Црној Гори и уништавање српског језика на којем су 

створена књижевна дјела непроцјењиве вриједности, у самом свјетском 

врху. Одбрана Србије се не врши само у Београду већ и у Беранама, 

Бањалуци, Херцег Новом, Требињу… Зато држава Србија треба да 

помаже културне институције Срба у Црној Гори, као на примјер да 

помогне штампање часописа „Глас Холмије” и одржавање културних 

манифестација које организујемо ми окупљени око Српске народне 

одбране Васојевића и Лимске долине. И, наравно, да шаље умјетнике и 

културне посленике да организују промоције књига, драмске представе 

и друге манифестације у организацији државе Србије. Ако не може 

конзулат Србије у Беранама, може и мора да оснује Српски културни 

центар. 
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Дејан Мировић1 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА И ПОЛОЖАЈ СРБА У ЦРНОЈ ГОРИ 

ОД 2013. ДО 2019. ГОДИНЕ 

Сажетак: Након промене власти у Републици Србији 2013. године, 

положај Срба у Републици Црној Гори није се поправио упркос 

чињеници да и у Београду и у Подгорици тврде да односи између две 

власти никада нису били бољи. Године 2013. Република Србија веома 

скромно обележава 200 година од рођења највећег српског песника 

Његоша. Године 2015. доноси се први предлог Закона о слободи 

вероисповести који предвиђа одузимање имовине Српске православне 

цркве (СПЦ) у Црној Гори и Црна Гора гласа за пријем такозваног 

Косова у УНЕСКО. На дан парламентарних избора 2016. године, власти 

у Подгорици хапсе осам српских држављана и оптужују их за 

планирање тзв. државног удара. Нешто касније, оптужују и до данас 

неидентификоване руске држављање, као и вође српске опозиције 

Мандића и Кнежевића за тзв. државни удар. Из Београда, у том 

периоду, пружа се јавна подршка конструкцији тзв. државног удара са 

највишег места од стране тадашњег премијера. Године 2018, Црна Гора 

гласа за пријем тзв. Косова у ИНТЕРПОЛ, води кампању против 

мирног обележавања 100 година Подгоричке скупштине и забрањује 

српским интелектуалцима улазак у Црну Гору. Године 2019, осуђују се 

на казне затвора српски држављани, као и вође српске опозиције у 

Црној Гори, доноси се нови предлог Закона о слободи вероисповести, 

поново усмерен против СПЦ у Црној Гори и њене имовине. У овом 

периоду Република Србија није предузела никакве конкретне или 

реципрочне мере. Напротив, на дан доношења пресуде за тзв. државни 

удар, председник Србије састаје се са својим црногорским колегом у 

Тирани, а пре тога, конзул Србије У Републици Црној Гори посећује 

оптужене српске држављане у затвору и наговора их да признају 

наводну кривицу. На основу наведеног, може се закључити да су у 

периоду од 2013. до 2019. године односи између званичне Подгорице и 

Београда побољшани, док је положај Срба у Црној Гори погоршан. 

Кључне речи: Република Србија, Република Црна Гора, државни удар, 

УНЕСКО, ИНТЕРПОЛ, СПЦ. 

 

 
1 Проф. др Дејан Мировић, Правни факултет Косовска Митровица. 
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УВОД 

Након промене власти у Републици Србији 2013. године, 

положај Срба у Републици Црној Гори није се поправио упркос 

чињеници да и у Београду и у Подгорици тврде да односи између две 

власти никада нису били бољи. Република Србија 2013. године веома 

скромно обележава 200 година од рођења највећег српског песника 

Његоша. Године 2015. доноси се први предлог Закона о слободи 

вероисповести, који предвиђа одузимање имовине СПЦ у Црној Гори, а 

Црна Гора гласа за пријем тзв. Косова у УНЕСКО. На дан 

парламентарних избора 2016. године, власти у Подгорици хапсе осам 

српских држављана и оптужују их за планирање тзв. државног удара. 

Нешто касније оптужују и до данас неидентификоване руске 

држављање, као и вође српске опозиције Мандића и Кнежевића, за тзв. 

државни удар. Из Београда се у том периоду пружа јавна подршка 

конструкцији тзв. државног удара са највишег места. 

 

ТАКОЗВАНИ ДРЖАВНИ УДАР И РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

У октобру 2016. године, волшебни „упадˮ тзв. групе српског 

полицијског генерала Дикића и његово још чудније хапшење на дан 

избора, веома су допринели застрашивању мањина и њиховом 

везивању за ДПС, као и мањој излазности гласача. Дикић је наводно 

имао намеру да изведе терористичке нападе и да изврши атентат на 

Ђукановића. У његовој групи наводно је била и пензионерка Бранка 

Милић, жена која никада пре тога није кривично одговорала. 

На тај начин, Ђукановић је уз медијску (Информер, Пинк, 

Политика) и другу помоћ „пријатељаˮ из Београда, ширећи србофобију 

међу мањинама и контролишући 60.000 гласача из јавног сектора и 

њихове породице, уз изборни инжењеринг, попут гласања за хрватску 

мањину у просрпској општини Андријевица (97% православаца и 60% 

Срба), успео да оствари тесну победу од само једног мандата на 

изборима. 

Међутим, и то му није било довољно. После избора је 

црногорско тужилаштво „утврдилоˮ да су руски држављани, извесни 

Едуард Владимирович Широков и Владимир Николајевич Попов, 

организовали криминалну групу ради убиства премијера Мила 

Ђукановића. Они су се, наводно, 26. септембра у Москви састали са 

извесним Александром Сашом Синђелићем и дали му „наредбеˮ за 

Црну Гору, као и 200.000 евра. Ђукановић се у свом антируском 

делиријуму није либио ни да полемише са руским министром 
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иностраних послова, називајући (из Београда и тако злоупотребљајући 

гостопримство српске владе) његове изјаве „бахатимˮ. Сличне изјаве 

давао је и премијер, бивши шеф тајне полиције Душко Марковић. 

Да се радило о лоше режираном државном удару, можда су 

најбоље показали скандалозни и конфузни јавни наступи главног 

специјалног тужиоца (ГСТ) Црне Горе, Миливоја Катнића. Катнић не 

уме ни данас, неколико година касније, да објасни ни колико има 

„терористаˮ. Број је варирао од 50 до 500. 

Одговорајући на питање где се налазе Руси који су припремали 

напад, Катнић је, 6. новембра 2016. године, на конференцији за штампу 

фактички признао да нема никаквих доказа против њих: „Специјално 

тужилаштво Србије је ова лица имало под својим надзором. Та лица се 

више не налазе на територији Србије. Безбедносно-информативна 

агенција (БИА) их је контролисала, али се то не може користити као 

доказ нити су они могли да их лише слободе.ˮ 

На конференцији је емитован и троминутни филм. Приказано је 

заплењено „оружјеˮ за државни удар: праћке са металним куглицама, 

панцири, дрон, лисице, челична жица са жилетима која се користи за 

препречавање путева, палице, боксери, сузавац/спреј.ˮ 

Ватрено оружје је наводно уништено од стране црногорских 

органа: 

„Зауставили смо да се оружје унесе у Црну Гору… Требало је 

да уђе преко границе са Албанијом. Оружје је уништеноˮ, изјавио је 

тужилац. Нешто касније је објављено да је оружје наводно уништио 

„сведок сарадникˮ из Зубиног Потока, извесни Мирко Велимировић. 

Коначно, одговарајући на питање од кога је Црна Гора добила 

информацију о завери, Катнић је изговорио реченицу у којој је 

превазишао самог себе: 

„Информацију смо добили онако како су је Црногорци увек 

добијали, уз помоћ Бога и јуначког талика.ˮ 

Коначно, тужилаштво је расписало потерницу за шест руских и 

српских држављана, због сумње да су учествовали у припремању 

„терористичкихˮ напада. На Интерполовој потерници нашао се и 

српски држављанин Немања Ристић (који је раније најавио кривичну 

пријаву против Синђелића због лажног оптуживања), кога су камере 

прорежимских медија „случајноˮ снимиле у групи која је дочекала 

руског министра Лаврова на гробљу црвеноармејаца у Београду 12. 

децембра 2016. године. 
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Читав овај медијски и државни Ђукановићев циркус подржао је 

и лично тадашњи премијер Александар Вучић: „Постоје непобитни 

докази да су одређена лица, и то нису радили ови који су ухапшени, 

пратила пут кретања премијера Црне Горе на дневном нивоу, у свакој 

секунди, и обавештавали друга лица која је требало да поступе по томе. 

Пронађен је и новац, око 125.000 евра, униформе и друге ствариˮ, рекао 

је Вучић на конференцији за штампу у октобру 2016. године, неколико 

дана после избора у Црној Гори. 

Затим је упоредио Мила Ђукановића са Зораном Ђинђићем: „Да 

будем неко ко ће учествовати у поновљеном случају Багзи… Тај филм 

нећете гледатиˮ, рекао је Вучић у свом препознатљивом стилу. Исте 

тврдње о државном удару поновио је и на састанку са челницима 

НАТО у Бриселу крајем новембра 2016. године. 

Опозиција у Црној Гори није пристала на ову фарсу. 

Демократски фронт, коалиција Кључ, Демократе и СДП су већ 17. 

октобра саопштили да не признају резултате избора. управо због упада 

Дикића и стварања „атмосфере државног удараˮ. Покренут је бојкот 

парламента. 

Комесару за проширење ЕУ Јоханесу Хану је, у децембру, 

предат извештај о нерегуларностима током избора. Посебан део 

извештаја односи се на извештавање медија и упад наводне 

терористичке Дикићеве групе. У извештају се анализира пад излазности 

услед упада Динкићеве групе (од 15 часова, па све до затварања 

биралишта у 20 часова). 

У задњем сату забележена је најмања излазност од увођења 

„вишестраначког системаˮ у Црној Гори. Опозиција зато процењује да 

је за 4% до 5% смањена излазност услед упада Дикића и кампање коју 

су покренули Ђукановићеви и Вучићеви медији. У ситуацији када је 

само 1% одлучило победника избора, јасно је шта је то значило и 

колико је Београд помогао Ђукановићу. 

У том контексту, у интервјуу за „Данˮ од 15. децембра 2016. 

године, лидер колиције Кључ Миодраг Лекић изјавио је да би требало 

позвати премијера Србије Александра Вучића да сведочи: „Када смо 

већ код Србије, требало би позвати премијера Александра Вучића да 

свједочи у Црној Гори, имајући у виду да је српски премијер, по 

изјавама које даје, највише лично видио и чуо о терористичком нападу у 

нашој држави. То је чак јавно изјављивао и у међународним 

сједиштима, па и током конференције за штампу са Јенсом 

Столтенбергомˮ. 
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ЗАКОН О СЛОБОДИ ВЕРОИСПОВЕСТИ 

Четири године након појављивања у јавности спорног нацрта 

Закона о слободи вјероисповести (Закон) и након два контрадикторна 

мишљења Венецијанске комисије, власти у Црног Гори су се, по свему 

судећи, одлучиле да га усвоје. Премијер Марковић је у Народној 

скупштини 26. јуна 2019. године изјавио да ће се Закон наћи пред 

посланицима. Марковић је тог дана „одузеоˮ (попут Нерона или друга 

Тита) право СПЦ да се изјасни о Закону који регулише слободу 

вероисповести, јер је против НАТО и ЕУ (!?). Коначно, расправа о 

предлогу Закона је заказана за крај децембра 2019. године. 

Сукоби око Закона су настали још 2015. године током јавних 

расправа у Подгорици, Бијелом Пољу и Котору. Провокативно 

појављивање одиозног Мираша Дедеића на расправама доводи до 

бројних инцидената. 

Међутим, експерти Венецијанске комисије у новембру 2015. 

године (Прво мишљење) закључују да је нацрт Закона пун недостатака, 

посебно када се ради о регистрацији верских заједница, 

дискриминацији верника који немају црногорско држављанство, 

непропорционалним сaнкцијама и конфискацији црквене имовине (без 

накнаде!). Они истичу да је Закон у супротности са одредбама 

Европске конвенције, Првим протоколом уз Европску конвенцију (ЕК), 

који гарантује несметано уживање имовине, али и чланом 18. 

Међународног пакта о грађанским и политичким правима. Они су 

упутили власти и на Заједничке смернице (упутства) о правном статусу 

религијских и верских заједница Венецијанске комисије и ОЕБС-а из 

2004. и 2014. године. У њима се наглашава да држава не сме 

приморавати верске заједнице да се региструју, ако оне то не желе. 

Након тога, увидевши да немају подршку странаца, власти у Подгорици 

привремено повлаче Закон из процедуре. 

Међутим, 2019. године, Цариградска патријаршија уз подршку 

власти у Кијеву и Запада, додељује аутокефалност (томос) 

расколничкој верској заједници. Нешто касније, Александар Вучић 

покушава (неуспешно), на маргинама Сабора СПЦ, да убеди владике и 

патријарха да се добровољно сагласе са предајом Пећке патријашије, 

Дечана, Грачанице и других српских манастира албанским 

сепаратистичким властима у Приштини ради некаквог „разграничењаˮ. 

Највећи отпор таквом суспендовању Устава Републике Србије и 

добровољном самоукидању Пећке патријашије (ни Турци то нису 

успели) уочи прославе 800 година од добијања аутокефалности СПЦ, 

пружио је управо митрополит црногорско-приморски Амфилохије 
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(егзарх Пећког трона). У том контексту, само неколико дана касније, 

црногорске власти, за које митрополит тврди да су у „пријатељскимˮ 

односима са српским, посебно када се ради о председницима (никада 

није демантовано од стране Подгорице или Београда, напротив), 

поново „активирајуˮ Закон. 

У члану 12. Закона, држава de facto забрањује СПЦ у Црној 

Гори (Митрополији црногорско-приморској и Епархији будимљанско-

никшићкој, коју предводи угледни владика Јоаникије, као и деловима 

епархије Милешевске и Захумско-херцеговачке и приморске) да износе 

мошти светитеља („културно доброˮ) ван Црне Горе, ако за то немају 

дозволу власти. Дакле, мошти Василија Острошког не могу бити 

привремено пренете у његову родну Херцеговину, ако директор 

полиције Вељовић или премијер Марковић то не дозволе. У члану 14. и 

30. Закона прописује се да верске заједнице не смеју да подстичу 

посредну или „другу дискриминацијуˮ. Апстрактно дефинисање 

дискриминације омогућава режиму да новчано казни или укине СПЦ, 

ако она, на пример, критикује промовисања ЛГБТ заједнице у Црној 

Гори. 

У члановима 23. и 25. се за СПЦ уводи обавеза регистровања. 

То није захтевала ни комунистичка власт поводом Закона из 1977. 

године. Она је, de facto, толерисала нерегистровани статус СПЦ у Црној 

Гори, али је и de iure поштовала њена имовинска права. У члану 42. 

прописује се да црквена заједница која не афирмише „духовну 

традицијуˮ Црне Горе не може да добија помоћ из буџета. У члану 63. 

прописује се да ће цркве које су „грађаниˮ са територије данашње Црне 

Горе изградили пре 1918. године, припасти режиму. Дакле, Мило 

Ђукановић ће, на основу правила попут оних (њему омиљених) из 

закона о приватизацији, одређивати колико је Свети Василије 

Острошки допринео изградњи манастира Острог у XVII веку, упркос 

томе што Василије Острошки није био „грађанинˮ модерне Црне Горе, 

јер је рођен у данашњој Херцеговини и без обзира на то што је 

међународно-правна чињеница да је једина призната држава тада, и на 

тој територији, била Отоманска империја (de facto до 1796. године и 

победа на Мартинићима и Крусима, или de iure до 1878. године и 

Берлинског конгреса). 

Коначно, уместо да у потпуности одбаци овакве правне 

небулозе, Венецијанска комисија је и сама применила, у јуну 2019. 

године, „примитивне правне триковеˮ, како их дефинише Карл Шмит. 

У уводу Другог мишљења некритички се прихвата политичка мантра о 

„аутокефалнојˮ цркви и „анексијиˮ од стране Србије 1918. године. 

Тврди се да 1/3 православних верника у Црној Гори припада секти 
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одиозног Дедеића. „Изворˮ су неидентификовани медији из Црне Горе 

(!?) 

Међународна правна историја Црне Горе, наводно, почиње од 

1860. године и доласка књаза Николе на власт, а не од Берлинског 

конгреса или de iure признања црногорске државе 1878. године. Друго 

мишљење позива се и на Устав Књажевине Црне Горе из 1905. године и 

на члан који регулише положај цркве. Прећуткује се да не постоји 

томос Цариградске патријашије, који би том члану дао међународни 

легитимитет. То је класичан пример употребе дуалистичке доктрине 

(одбачене у правној теорији), која у потпуности одваја национално од 

међународног права (попут Нирнбершких закона из 1935. године). 

Такође, прихватајући мантру о Подгоричкој скупштини и 

„анексијиˮ, аутори су поново прећутали да се ради о питањима из 

унутрашњег права. Она су, према модерној монистичкој теорији, као 

што смо већ навели, мање правне важности од међународних правних 

чињеница. Тачније, професори из Белгије и Холандије негирају 

општеприхваћене правне чињенице које показују да су управо њихове 

државе (као чланице Друштва народа) признале Краљевину Срба, 

Хрвата и Словенаца (СХС) 1919. године (без помињања Подгоричке 

скупштине или некакве анексије). 

Аутори су ипак, били свесни да не могу да испуне све жеље 

режима у Подгорици који је очигледно у делиријуму. Зато, поводом 

чланова 62. и 63. Закона, аутори саветују да се примени управни 

поступак, управни спор и више судске инстанце. Властима се саветује 

да не мењају титулара црквене имовине док трају спорови (шта ће 

после бити, њих изгледа не интересује). Аутори су, на тај начин, 

пилатовски избегли своју директну одговорност за кршење Првог 

протокола уз Европску конвенцију, као и Смерница ОЕБС-а из 2004. и 

2014. године, или за своју одговорност за средњовековни прогон цркве 

у XXI веку. 

Сличан, пилатовски метод, примењује и председник Србије 

поводом Закона. Он јавно саветује министра спољних послова да не 

пише протестну ноту Подгорици (коју је иначе послао Загребу због 

инцидента са ватерполистима на сплитској риви). 

На крају, у Другом мишљењу је прећутано да СПЦ има савесну 

државину над непокретностима („одржајˮ) која траје дуже од 20 

година. То је необориви правни основ или „савесна државинаˮ за коју 

се тражи увереност у погледу законитог основа и права својине 

претходника (у црногорском позитивном законодавству се, иначе, 

признаје тај правни основ). СПЦ испуњава те услове. 
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Дакле, СПЦ у најгорем случају, или уском једностраном 

политичком-антисрпском тумачењу догађаја након 1918. године, у 

члановима 62. и 63. Закона, има „савеснуˮ и неспорну државину у 

периоду од 1918. до 1941. (23 године) и у периоду од 1991. до 2019. 

године (28 година). Тачније , СПЦ има најмање 51 годину савесне 

државине. 

Зато се може закључити да су, у периоду од 2013. до 2019. 

године, односи између званичне Подгорице и Београда побољшани, док 

је положај Срба у Црној Гори погоршан. 
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Митар Ковач1 

 

ИСТОРИЈСКИ КОРЕНИ И КОНТИНУИТЕТ РАЗАРАЊА 

СРПСТВА У ЦРНОЈ ГОРИ 

Сажетак: Живимо у времену када се насиљем и притисцима 

промовишe настајање вештачких народа и нација на Балкану, по 

„политичким критеријумима” које дефинишу ауторитарни режими под 

јаким утицајем центара моћи на Западу. Ти центри моћи разбијају на 

Балкану првенствено српски народ и српски етнички простор. 

Очигледан пример за то је промовисање Црногораца и Бошњака као 

нових народа, мимо историјских чињеница и испуњености 

елементарних критеријума. Црногорци као посебан народ никада нису 

постојали изван српског националног корпуса, све до појаве комунизма 

и успостављања бивше СФРЈ. Комунисти су у таквој Југославији 

чинили све да разбију српски национални простор и минимизирају 

утицај Срба у другим републикама. То није било довољно, па је 

комунистичка врхушка у Србији основали две аутономне покрајине, 

Војводину и Косово и Метохију, које ће додатно гушити српско 

национално биће и значај Срба у бившој СФРЈ и на Балкану. 

Медијском блокадом, уценама и привилегијама, преко партијске 

камариле, у Црној Гори спроводи се једна погубна политика. Из 

деловања власти у Црној Гори јасно се препознаје мржња према свему 

што је српско. Такво поступање води народ у дубоке поделе, које не 

могу имати срећан завршетак. 

Кључне речи: српство, разарање српства, Црна Гора. 

 

УВОД 

Да би се разумела суштина антисрпског деловања у Црној Гори 

потребно је анализирати говоре Мила Ђукановића и врхушке око њега. 

На коренима борбе против Краљевине Југославије и на комунистичкој 

идеологији почива србофобија у Црној Гори. Највернији и до данас 

најуспешнији борац против српства у Црној Гори био је и остао Мило 

Ђукановић, што се види чак из само једне изјаве: „Тачно је да Русија и 

Србија имају веома моћно оружје у православној цркви која се противи 

НАТО-у и ЕУ, истакао је премијер Црне Горе Мило Ђукановић у 

 
1 Проф. др Митар Ковач, директор Евроазијског безбедносног форума. 
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интервјуу порталу Политико… Анти-НАТО снаге су и неке политичке 

партије из опозиције, део НВО сектора и део медија. Али главни 

ослонац противницима НАТО-а у Црној Гори је Српска православна 

црква. Она је била велики противник независности Црне Горе. 

Срамотне су биле њене тврдње да Црна Гора не може сама зато што је 

мала и да због тога треба да остане „у браку са Србијом” и да ради за 

руске интересе.”2 Сваки коментар скоро да је сувишан. Речи Мила 

Ђукановића саме говоре о његовом подаништву и националној 

одрођености од суштине српског бића. 

Некад се Црна Гора поносила тиме што је предводник слободе 

поробљеног српског народа, уз помоћ царске Русије. Она је дуго била 

луча слободе поробљеном српском народу под Отоманском империјом. 

Та слобода Црне Горе била је политички, војно и финансијски све 

време подржана од Русије и руског народа. Без те помоћи не би ни 

постојала у таквим историјским околностима. У ослободилачким 

ратовима српског народа у Црној Гори и Старој Херцеговини против 

Турске, постепено су ослобађани нови крајеви и припајани новој 

држави. Међународним признањем Црне Горе као државе, чему је 

пресудно допринела Русија, 1878. године на Берлинском конгресу, 

створене су основе за развој модерне српске државе. После Косовске 

битке, борба за слободу Црне Горе била је симбол и смисао часног 

живота. Шта се то деси са српским бићем Црне Горе и да ли је 

ненародни режим Мила Ђукановића успео да поткупи део владајуће 

олигархије да без трунке стида и срама продају своје национално и 

духовно биће? Заборавише шта су им били ђедови, за коју су се 

светињу борили, заборавише Косовски завет! Та отуђена власт у Црној 

Гори признала је лажну државу Косово, јер заборавише да је Косово и 

Метохија и њихово, те да су њихови национални и духовни корени баш 

одатле потекли. Под утицајем комунизма и Милове диктатуре, Црна 

Гора се данас одрекла својих Немањића, Балшића, Црнојевића, 

Петровића и великог Његоша. 

 

ИСТОРИЈСКИ КОНТЕКСТ СРПСТВА У ЦРНОЈ ГОРИ 

Некад се Црна Гора поносила тиме што је „српски Пијемонт”, 

или „српска Спарта”. Она је дуго била луча слободе и части 

поробљеном српском народу под Отоманском империјом. Та слобода 

Црне Горе била је политички, војно и финансијски подржана од Русије. 

Ослободилачким ратовима против Турске српски народ већег дела 

 
2 Блиц, 21.05.2016. 



45 

Старе Херцеговине и Црне Горе и Брда, постепено је у крви и страдању 

ослобађао нове крајеве и повећавао државну територију. 

Међународним признањем Црне Горе као државе, чему је пресудно 

допринела Русија, 1878. године на Берлинском конгресу, створене су 

основе за развој модерне српске државе. У тим каменитим брдима Црне 

Горе тешко се стварала слобода. Мајке су рађале синове да их већином 

одгоје и принесу на олтар слободе отаџбине Црне Горе и свеколиког 

српства. После Косовске битке „… што се збежа у ове планине ...” 

наставило је да се бори за веру и част народа. Смрт за слободу 

вреднована је као врховна национална вредност. Умирање за слободу 

Црне Горе постало је симбол и смисао часног живота. Зато се са правом 

питамо: Шта се то деси са српским бићем Црне Горе за око100 година? 

Није случајно Вук Караџић објашњавао зашто српкиње у Црној 

Гори и Херцеговини носе црне мараме – „жале за Косовом”, говорио је. 

Како то да се под утицајем усташтва, комунизма и Милове диктатуре 

Црна Гора одрекла својих српских корена? 

Оно што Његош ни пред страшним непријатељем, великим 

Турским царством, није могао нити хтео да учини, говорећи да 

„Црногорци не љубе ланце”, учинила је постепено власт у Црној Гори 

од 1999. године до данас. Одрекла се заједничке државе са Србијом, 

Косова и Метохије ... цркава, манастира, Пећи и Пећке патријаршије!3 

Јединствен је подухват у Европи и свету да се један народ 

одриче имена свог језика и свог писма на коме је створио све оно што је 

вредно и кроз шта је ушао у старе историјске народе. Митрополит 

Амфилохије је у бесједи истакао значај Светог Саве као утемељивача 

српске цркве, језика и државе. „То не служи на част онима који то 

данас раде у Црној Гори, то је јединствени подухват у Европи и свијету 

да се један народ одриче имена свог језика. Да се одриче свог писма на 

коме је записано све што је створио”, рекао је митрополит 

Амфилохије.4 Милов ненародни режим у Црној Гори одриче се својих 

великана српског рода Марка Миљанова, Петра II Петровића Његоша и 

многих других знаменитих личности, које су певале, писале и 

приповедале о српској суштини црногорског бића. 

Његошева владавина Црном Гором била је обележена сталним 

политичким и војним сукобом са Османским царством око очувања 

 
3 Александар Милачић, Црна Гора од српске Спарте до Монтенегра, Спутњик, 

23.10.2015, rs.sputniknews.com/autori/201510231100488378-crnagora-unesko-glasanje-

komentar/ 
4 Срна, 26.01.2015. 
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слободе и покушаја да прошири државну територију на рачун 

ослобођених српских територија, првенствено на простору Старе 

Херцеговине. Залагао се за ослобођење и уједињење свих Срба и био је 

спреман да се одрекне својих световних власти зарад уједињења са 

Србијом, јер је био свестан да се само на тај начин може очувати 

српство у Црној Гори и на Балкану. 

Његош је поштован као песник и филозоф, а најпознатији је по 

својој епској поеми „Горски вијенац”, која се сматра за ремек дело 

српске књижевности. Друга његова важна дела су „Луча микрокозма”, 

„Огледало српско” и „Лажни цар Шћепан Мали”. Његош је сахрањен у 

малој капели на Ловћену, коју су срушили Аустроугари у Првом 

свјетском рату. Његови остаци су премештени у Цетињски манастир, а 

потом у обновљену капелу 1925. године. Капела је, уз подршку 

југословенске владе 1974. године, замењена Мештровићевим 

маузолејом. Његошева капела је разрушена, иако се ради о последњој 

вољи и жељи великог Владике. То је био симболичан почетак 

уништавања српства и православља у Црној Гори, који су активно 

наставили комунисти и њихови потомци данас. 

Уценама, пропагандом и политичком индоктринацијом одузето 

је национално биће већини српског народа и исти је, по основу 

државности, преведен у нову нацију – Црногорци, измењен им је језик 

и писмо некритичким и насилничким односом. Тако нису радили ни 

Турци за време вишевековног ропства. Српској заједници у Црној Гори 

прети асимилација и нестајање, што представници власти, а и један део 

опозиције у тој Републици нескривено и желе. Мисле да ће се новом 

вештачком нацијом отргнути од суштине српског националног бића и 

да ће лакше спроводити своју тиранију. 

Континуирано се и све интензивније затире српство у Црној 

Гори у верском, националном и културолошком погледу. Уз медијску 

кампању, прогон и притиске на све који другачије мисле и поштују 

традиционалне вредности, темељно се уништава духовно биће школске 

омладине. Али, управо та омладина све више постаје пркосна и свесна 

завере коју чини марионетска власт против српског народа. Од основне 

школе до факултета све више је омладине која са поносом истиче своје 

српско порекло. Тако је Раде Рачић тринаестогодишњи ђак, ученик 

седмог разреда основне школе у Подгорици, постао симбол српске 

омладине, јер је добио јединицу из Историје када је лекцију о настанку 

Црне Горе започео реченицом да је она српска држава. 

„Управо тако се десило. Наиме, то ће бити први пут у историји 

овдашњег образовног система да ученик добије негативну оцјену, а да 
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заправо наставник није знао – прича за „Блиц” отац малог Рада Вељко 

Рачић. 

Прича иде овако: „Рачићу, реци ми нешто о настанку Црне 

Горе”. 

– Црна Гора је прва српска држава која се прије звала… 

Тада га је наставник прекинуо и повикао: 

– Стани, стани, стани, ђе то пише у књизи? 

Раде је тада одговорио наставнику. 

– Не пише ниђе, наставниче, то сам у кући научио, то сви знају, 

на шта је наставник њему рекао: 

– Сједи, ево ти један!” 

Отац је додао да ни он, а ни супруга нису критковали Рада. Чак 

му је мама купила нове патике. Он савјетује родитеље да чувају своју 

дјецу и да их васпитавају непоколебљиво у духу традиционалних 

вриједности и темељних опредјељања. 

„Када је син донио јединицу, као припадници најугроженије 

етничке групе у Европи, што српска заједница у Црној Гори и јесте, 

осјећали смо се тужно, али без икаквог осјећаја мржње или 

осветољубивости. Црна Гора преживљава посљедњих година своје 

најтамније часове, и то се свакодневно и у бројним другим примјерима 

потврђује”, каже Вељко. Како је мали Раде пренио, већина другара је 

устала и аплаудирала му, а наставник је био шокиран, резигниран и 

љут. То су нови српски Обилићи који ће поново променити туђинско 

лице Црне Горе и поново му вратити сјај и понос свете српске земље. 

„Раду је било криво, али каже да не одустаје од истините 

историјске чињенице да је Црна Гора српска држава. Дискриминација 

Срба у сваком смислу и погледу је нешто што више није никаква 

новост. Крст носити нама је суђено, страшне борбе са својим и 

туђином”, закључује Рачић.5 

У школама у Црној Гори наставници одавно не смеју да говоре 

да предају српски језик нити да пишу ћирилицом. Све је у 

формуларима и обрасцима у школама написано латиницом, јер је то у 

складу са планом колективног језичког, а потом и националног 

унијаћења Срба у Црној Гори. Сви наставници који су били 

„непослушни” и нису пристали на то унијаћење избачени су са посла 

 
5 Нова српска политичка мисао, 09.02.2017. 
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без објашњења. Људи су тако принуђени да раде неке друге послове, да 

таксирају, раде тешке физичке послове или оду на село да би 

прехранили своје породице. 

Кроз историју и векове Црногорци нису постојали као народ. 

Од настанка Зете, а потом Црне Горе као српске државе, па све до 

комунизма, Црногорци су били Срби. У епохи националног романтизма 

српског народа, створен је мит о Црној Гори као „Српској Спарти”. 

Његови творци су наши романтичари из Српске Војводине, која је, као 

што знамо, тада била у саставу Аустроугарске монархије. 

 

Грб Српске Војводине из 1848. године 

Велики српски писци Радичевић, Змај, Јакшић, Костић… 

написали су много прелепих дела о српској суштини и бићу Црне Горе. 

То се догађало у периоду када су Србијом владали Обреновићи, који су 

у спољној политици били везани за Аустрију. Тада изворна српска 

идеја о јединству народа није била у обреновићевској Србији него у 

Српској Војводини. Слично је и данас, јер је духовно српско средиште 

у Републици Српској а не у Србији. Званични Београд данас, као и 

много пута кроз историју био је ускогруд и није видео потребе целог 

српског народа, него је водио политику додворавања ускогрудо 

гледајући партикуларне интересе. Најлепше је српско биће Црне Горе и 

Црногораца опевао Владика Петар Петровић Његош. 

С њом нису имали физичког додира у мери која би им открила 

сву њену суштину и далеки ехо крваве слободе и бојева с Турцима. 

Српски романтичари су Црну Гору тада оковали у звезде. Ловћен је са 

разлогом постао симбол слободе српског народа, а Црна Гора „чувар 

косовске мисли о слободи”. 
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Српски интелектуалци и данас се чуде шта се то десило са 

„Српском Спартом” и како је могуће да се она одриче српства, Косова 

и предака, српског језика и ћирилице, како је могуће да је Српска Црква 

на њеном тлу непожељна? Одговор на та питања јесте: узрок је 

комунизам и Милова диктатура. 

Резултати деловања комунистичке идеологије и националног и 

верског раслојавања и растакања српског националног бића за 

последњих 105 година су погубни. Од српске државе и народа, свега је 

остало око 28,73% становништва да се изјашњавају као Срби. На 

попису становништва у Црној Гори 1909. године, од укупно 317.856 

становника, огромну већину чинили су православци (94,38%),6 док су 

остали углавном били Арнаути и муслимани. Српским језиком је 

говорило 95% становништва, а у малом проценту албанским језиком, 

као матерњим. Многобројни историјски извори и пописи становништва 

указују да је српско национално одређење у Црној Гори било апсолутно 

већинско до 1945. године. Социјалистичка власт је то народно 

опредељење фактички ставила ван снаге и прокламовала црногорску 

нацију. Све је то урађено плански, ради разбијања српског утицаја и 

карактера Црне Горе у будућности. 

Црногорски Срби данас траже статус конститутивног народа. 

Распад бивше велике Југославије поново је отворио, на драматичан 

начин, њеним стварањем као самосталне државе, некако 

полуразрешено и наопако постављено „српско питање”. Са 

отцепљењем Црне Горе, уз истовремено држање Републике Српске у 

оквиру Босне и Херцеговине и отворено прозападно деловање у 

подршци независности лажне државе Косово, спроводила се 

маргинализација значаја српског народа на Балкану. 

Зато Срби у Црној Гори морају тражити своја права, право на 

националне културне институције, школе и своје уџбенике историје и 

језика и књижевности. Ако се ствари буду развијале неповољно, треба 

тражити и српске разреде у заједничким школама у мешовитим 

срединама. По српски народ је дугорочно најопасније поистовећивање 

са новом црногорском, измишљеном нацијом. Након референдума, 

положај Срба у Црној Гори постао неподношљив, јер су га Срби 

дочекали маргинализовани у сваком погледу, без својих медија, без 

адекватног политичког представљања, економски угрожени и без 

икаквог утицаја на креирање управљања државом. Срби у Црној Гори 

 
6 Aleksandar Milačić, Crna Gora od srpske Sparte do Montenegra, Sputnjik, 

23.10.2015, https://rs.sputniknews.com/autori/201510231100488378-crnagora-

unesko-glasanje-komentar/ 
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мораће да схвате оно што су многи народи пре њих, а то је да им ни 

слободу ни права нико неће дати само зато што постоје или што су 

почели да своја колективна права коначно траже. Срби у Црној Гори 

треба да спрече насилни процес асимилације у Црној Гори, како би се 

постепено лечиле последице комунизма и актуелне национално 

неодговорне власти Мила Ђукановића. 

 

КОМУНИЗАМ КАО ОСНОВНА ИДЕОЛОГИЈА 

АНТИСРПСКОГ ДЕЛОВАЊА У ЦРНОЈ ГОРИ 

Комунистички покрет је кроз братоубилачки рат у току Другог 

светског рата сатирао српство и Српску православну цркву у Црној 

Гори, а Милов режим је, по сличном новом евроатлантском рецепту, 

направио раздор и створио разбраћу са великим конфликтним 

потенцијалом и мржњом. Архимандрит Нићифор Дучић је проглашење 

Црне Горе за књажевину 1851. године окарактерисао скоро 

пророчанским речима: „Ето нове несреће српскоме народу!” Неколико 

деценија касније Јован Дучић је о свом трошку у Требињу подигао 

споменик Његошу, али у његовим делима нема ни слова у славу Црне 

Горе. То није случајно, јер је и тадашња власт гледала и штитила 

властодршца, а не народ. Ниједан Бокељ, ниједан Херцеговац, ниједан 

Паштровић нити Брђанин није оставио писани траг о превеликој бризи 

књаза, а потом краља Николе за народ.7 

Данас, након стотину година од присаједињења Црне Горе у 

састав Краљевине Србије осећа се континуитет деловања империја и 

регионалних сила да се по сваку цену спречи државотворно и 

територијално јединство Србије и Црне Горе. Комунизам и глобализам, 

у новијој историји угрожавали су, а и даље угрожавају суштину и права 

српског народа. Власти Црне Горе, од осамостаљења дискриминишу 

све локалне средине и заједнице које се претежно изјашњавају као 

српске. Влада блокира озбиљне инвестиције из буџета и не доводи 

стране инвеститоре у већинске српске локалне заједнице, тако да су 

млади нараштаји приморани да своја животна питања решавају у 

другим срединама или да се приклањају званичној власти. На тај начин, 

Мило Ђукановић уцењује и прогони све оне који су за очување изворне 

српске Црне Горе и који су за очување њеног српског националног 

бића. Црногорски режим не обезбеђује елементарна права за српску 

заједницу на нивоу националних мањина, тако да је проказан српски 

језик, застава и све више Српска православна црква. Након стицања 

 
7 www.glasamerike.net/a/nato-dobio-kredibilnog-i-pouzdanog-saveznik 
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независности Црне Горе 2006. године, режим мила Ђукановића није 

дозволио да се Црна Гора врати својим коренима и симболима 

државности пре Првог светског рата. Напротив, учињено је све да се 

очува вредносни дисконтинуитет и очувају комунистичке тековине 

братоубилачког рата, стечене у Другом светском рату. 

Српски народ је јединствен у осуди увођења црногорског језика 

и изричит је у захтеву за очување српског језика и ћирилице. Забележен 

је низ примера дискриминације и прогона људи из државних 

институција (полиција, школство, војска, здравство, органи државне 

управе на републичком и локалном нивоу), кроз прекиде радног односа 

само зато што се изјашњавају као Срби. Истиче се пример да су 

учитељи и професори тајном кампањом били инструисани, а потом и 

приморани, да прихвате школске дневнике и друге обрасце штампане 

на латиници и да исте морају попуњавати латиницом. То је почетак 

процеса колективног етничког унијаћења српског народа у Црној Гори, 

а да се о томе власти Републике Србије никада нису јасно и довољно 

упорно одредиле и истакле то као званични проблем пред властима 

Црне Горе и пред међународним институцијама. Муслимани се у Црној 

Гори све више декларишу као Бошњаци, а Албанци у источном делу 

државе изграђују елементе аутономије у културној и политичкој сфери. 

На тај начин, само је српски народ у Црној Гори вештачки подељен на 

„Србе и Црногорце”. Непринципијелном коалицијом црногорских, 

муслиманских и албанских странака, Срби су вечито у опозицији и ни 

на који начин не могу да артикулишу своје интересе. 

У Црној Гори не постоји сагласност ни око државних симбола, 

пре свега око заставе, грба и химне, јер немају директну везу са 

Краљевином Црном Гором. Муслимани носе ратне заставе тзв. Армије 

БиХ, а Албанци албанске заставе. За Србе, постојећа застава није 

њихов избор, већ тробојка са белим орлом, традиционална застава 

Краљевине Црне Горе. Постојећу заставу и грб Црне Горе у српским 

срединама често зову „кокошком”, јер никада није била историјски 

симбол државности Црне Горе. 

Све више је изражена и бојазан од албанског и муслиманског 

екстремизма на северу и истоку Црне Горе, јер постоји значајан број 

добровољаца који су учествовали или се још налазе у формацијама тзв. 

Исламске државе. 

Срби на североистоку Црне Горе не одобравају успостављање 

границе између Црне Горе и лажне државе Косово, јер сматрају да је то 

међународна граница према Србији која је утврђена након Другог 

светског рата. 
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Свим демократским средствима потребно је наставити истрајну 

борбу за очување српских националних интереса и не дозволити даље 

поделе, посебно у разбијању Српске православне цркве. Српски народ 

искрено жели још отворенију и плодотворнију сарадњу са Русијом на 

свим пољима, јер је сматрају јединим природним и братским 

савезником, уз Србију и Републику Српску. 

Српски народ Црне Горе дубоко осећа жал за жртвама НАТО 

агресије народа Републике Србије, Републике Црне Горе и Републике 

Српске. То га чини још одлучнијим у супротстављању процесима 

маргинализације, мајоризације и асимилације. Отпор је изнуђен, јер се 

све чини супротно вољи српског народа и без демократске процедуре. 

Потребне су хитне инвестиције у већинским српским срединама 

како би се зауставио процес одласка народа из тих средина, као и 

процес националног и верског унијаћења и „политичког насиља”. То 

насиље спроводи се кроз корупцију, уцене вођа и угледних чланова 

припадника опозиционих странака и Демократског фронта. Зато се 

суштински може рећи да у Црној Гори не постоји демократија нити 

демократски систем, него је на сцени самовоља једне корумпиране 

аутократске власти, која манипулише вољом народа и не дозвољава 

истинску афирмацију његових интереса. 

Након избора у Црној Гори, исказане воље народа и различитих 

пропуста и кршења изборне процедуре, све више се види да је Црна 

Гора подељено друштво у националном и политичком смислу, те да је 

тешко предвидети развој ситуације у блиској будућности. Уколико 

актуелни режим уђе у даље спорне поступке обезбеђивања већине, онда 

је извесно да ће процес ићи ка радикализацији и заоштравању 

политичке ситуације. Вероватно ће се Запад, пре свега САД, 

определити за очување режима док се не утврди нова власт која ће 

беспоговорно следити евроатлантске интересе и борити се отворено 

против „руског малигног утицаја”. 

У вихору Другог светског рата на простору Црне Горе највеће 

последице настале су у братоубилачком грађанском рату, који се, у 

основи, одвијао у оружаним сукобима јединица Народноослободилачке 

Војске (НОВ) и Југословенске Војске у Отаџбини (ЈВуО), односно 

између паризана и четника. 

Задојене идеологијом комунизма и циљевима обнове 

државности Црне Горе, јединице НОВ су у Црној Гори уништавале све 

што је имало обележје било какве везе са Краљевином Југославијом 

или са српством. Познати су бројни злочини јединица НОВ над 

угледним српским породицама и према свештенству Српске 
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православне цркве. Комунисти су црквене великодостојнике сматрали 

носиоцима и заштитницима старог „реакционарног система и са њима 

се требало обрачунати” на најбруталнији начин. Нажалост, у томе су 

били доследни и чинили су то на непримерен и злочиначки начин. 

У ситуацији терора, насиља, масовних ликвидација невиних и 

недужних коју су створили комунисти, почев од краја 1941. године до 

краја рата и окупације посебно су страдали свештеници Српске 

православне цркве, Митрополије црногорско-приморске. О томе речито 

говори извештај који је Митрополит црногорско-приморски Јоаникије 

(Липовац) упутио Светом синоду Српске православне цркве 2. 

фебруара 1944. године. У извештају су пренети следећи подаци: 

„1) На територији ове епархије током протекле три године дана 

порушени су и запаљени сљедећи манастири: Режевићи, Градишта, 

Ждребаоник, Жупа и Бијела. 

2) Скоро сви остали манастири који су у саставу Митрополије 

црногорско-приморске били су оштећени, руинирани и материјално 

опустошени, односно покрадени, јер је већина манастира била под 

контролом комунистичке организације. 

3) Свештеномонаси су дијелом побијени, многи од њих су 

бјекством од комуниста себи спасили живот и тако избјегли смрт и 

тиме, због више силе, напустили манастире. 

4) Комунизам је овамо нанио велика зла нашем народу. 

Убиства, пустошења, паљевине, терор и слично трпио је наш 

национални свијет. Црква је жестоко страдала. Седамнаесторо браће 

наше свештеника убијено је од комуниста. 

5) Са подручја ове епархије окупатор је ухапсио и интернирао 

девет свештених лица ван граница Црне Горе. 

Порушени и опљачкани манастири и многобројне цркве широм 

Црне Горе, девастирани су, са срушеним иконостасима, обијених врата 

и поломљених прозора, језиво су изгледали, а поједини од њих 

служили су за затварање стоке, као манастир Режевићи, на примјер.8 

Током 1941. године побијени су: 

1) Свештеник Василије Божарић, парох рогамски, убијен је 15. 

новембра 1941. као једна од првих жртава комунистичког терора. 

Комунистима се није свиђао његов национални и хришћански рад с 

 
8 www.glasamerike.net/a/nato-dobio-kredibilnog-i-pouzdanog-saveznik 
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народом његове парохије и зато је убијен. Био је жртва оних који су му 

пљували на крст. 

2) Јереј Петар Вујовић, парох метеришко-друшићки, код Жупе 

Добрске, убијен је у Куновом присоју 1941. године. Партизани су га 

послије бестијалног мучења и иживљавања над њим, живог бацили у 

јаму дубине око 70 метара, а по свједочењу људи који су у то вријеме 

били дјеца, чувајући стоку у околини јаме у коју је био бачен отац 

Петар Вујовић, његов вапијући глас, позивајући за помоћ, чуо се из 

јаме пет дана након што је у њу бачен. 

3) Архимандрит Никодим (Јањушевић), старјешина манастира 

Жупа код Никшића, убијен је од партизана 29. јуна 1941. године. 

Убијен је у манастиру, да би манастир потом опљачкали. Однијете – 

покрадене су све манастирске драгоцјености као и шеснаест (16) 

игуманових одликовања. 

4) Ново Караџић, свршени богослов из Запала код Лијеве 

Ријеке, убијен је 1941. године на звјерски начин од својих рођака. 

5) Јереј Богдан Церовић, парох жабљачки, убијен је 5. новембра 

1941. заједно са својим сином јединцем Драгутином. Комунисти су 

потом на Јеванђељу у цркви у Барама Жугићким, написали: 

„Ликвидирасмо попа Богдана Церовића, разбојника. Ако се не 

уразумиш и тебе ће снаћи што је њега снашло.”9 

Током 1942. године побијени су: 

1) Јеромонах Теофан (Бајатовић), сабрат манастира Косијерева, 

убијен је на Бадњи дан 1942. Одведен је из манастира и одмах убијен, а 

потом је његов леш бачен у јаму у селу Видно код Вучедола. 

2) Протосинђел Варнава (Бућан), настојатељ манастира 

Подластва у Грбљу, убијен је 24. јануара 1942. Налазио се на дужности 

настојатеља манастира Подластва само неколико дана, јер је претходно 

боравио у Албанији. Из манастира је изведен од комуниста и послије 

мучења и иживљавања над њим, убијен је, а његово тијело унакажено. 

Послије неколико дана од убиства његов леш је пронађен на гувну код 

Светог Стефана. 

3) Јеромонах Гаврило (Дабић), старјешина манастира Жупа код 

Никшића, одведен је од партизана из манастира на Благовијести 1942. 

године, убијен, а његово унакажено тијело пронађено је послије 

неколико дана, бачено у јами званој Плоча код Драговољића. 

 
9 Velibor Džomić, Stradanje Srpske Crkve od komunista, treći tom, Svetigora, 2003. 
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4) Јереј Ново Делић, парох планинопивски, који је као парох на 

дужности у својој парохији провео само неколико мјесеци, убијен је 3. 

априла 1942. године, а потом је његов леш бачен у бунар на мјесту 

званом Беришина Лука. 

5) Јереј Ристо Јарамаз, парох косијеревски, убијен је на 

Јовандан 1942. на путу званом Кнеж до Петровића. Партизани су му 

послије егзекуције ставили епитрахиљ око врата и крст у руку. 

6) Поп Павић Кековић, парох павковићки, убијен је почетком 

јуна мјесеца 1942. године. 

7) Поп Васо Поповић, парох вучедолски, убијен је од комуниста 

између Божића и Богојављења 1942. Прије његове егзекуције, понуду 

комуниста да приђе њима одбио је ријечима: „Ја сам војник Христов”. 

8) Попа Рада Поповића, пароха величког, убили су партизани у 

Шпиљи на Сињајевини. У исто вријеме убијен је и протојереј Лазар 

Радоњић, парох речински. 

Током 1943. убијени су: 

1) Свештеник Саво Пејовић, парох поборско-ластвански, убијен 

је из засједе 26. августа 1943. 

2) Поп Голуб Чукић из Васојевића. 

Током 1944. убијени су: 

1) Јереј Станко М. Шаулић, парох тепачки, убијен је 30. 

децембра у Никшићу. 

2) Михајло Барбић, парох кртољски, 

3) Крсто Марковић, парох орашко-штитарски, 

4) Ђуро Томовић, парох прошћенски, 

5) Петко Јовановић, теолог, 

6) Јанко Шћепановић, богослов.”10 

Како пише протојереј Џомић у трећој књизи „Страдање Српске 

Цркве од комуниста”, проверени и аутентични подаци говоре да су 

комунисти у току Другог светског рата побили више од 480 српских 

свештеника, монаха и богослова на простору Југославије. Негде се 

помињу и подаци од 524 свештеника. 

 
10 Исто. 
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Злочини комуниста често су били пропраћени монструозним 

обредима, песмом и весељем, над измученим, искасапљеним и 

унакаженим жртвама. Убиства су, пре свега, била антисрпске и 

идеолошке природе, јер жртве нису хтеле нити могле прихватити 

понуде да се придруже комунистичком покрету, били су и остали верни 

Богу и Српској православној цркви. Суров третман имали су према 

православним свештеницима, јер су у њима видели своје главне 

идеолошке противнике у односу према народу и Краљевини 

Југославији. 

Бестијална иживљавања пратиле су обично песме којима су 

мртве хтели да понизе, а живе да заплаше: 

„Носим капу са три рога и борим се против Бога, 

Устај сељо, устај роде, да се браниш од господе, од попова 

мантијаша и осталих зеленаша, 

Падај, кишо, крв опери куд пролазе пролетери, 

Ми смо против Бога и владара, против цркве и олтара”…11 

Какав је однос комуниста у Црној Гори био према Српској 

православној цркви и српском народу најбоље се види из Наредбе КПЈ 

за Црну Гору од 05.02.1942. године: 

„Строго пов. НАРЕЂУЈЕМО: Командантима и политичким 

комесарима са подручја: Колашина, Мојковца, Берана, Бијелог Поља и 

Андријевице, да одмах без размишљања или тражења неких додатних 

обавјештења под хитно организују напад на Васојевићко племе, јер су 

они велики – Срби. Њих треба најстрожије казнити тако – убијајући 

све редом, све за кога се зна да није за нашу идеологију. Не руководећи 

се на пол и старост, жене и дјецу, не питајући никога за кривце. Куће 

конфисковати, а потом запалити, стоку заплијенити. 

Уколико би неко од партизанских војника покушао да не 

поступи по овој наредби, команданти имају такве на лицу мјеста 

стрељати. Приликом напада на Васојевиће, партизанска војска мора 

добро водити рачуна да не дође до сукоба између њих и окупаторске 

војске, коју наше партизанске јединице не смију да нападају, 

придржавајући се строго наредбе Врховне партизанске команде 

издате 27.12.1941. године, а са којом су упознати сви наши 

команданти и политички комесари и повјереници. 

 
11 Радио Црне Горе, у емисији „Одговоран одговор“, 13.01.2017. 
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Ову наредбу издаје руководство КПЈ за Црну Гору, Боку и 

Санџак.” 

 

Владо Мартиновић – Бајица 

Милован Ђилас  

5. фебруара 1942. године 

 

Дакле, мета напада партизана био је српски народ у многим 

деловима Црне Горе, посебно на простору Старе Херцеговине, док су 

имали договор о ненападању са окупатором. Ова монструозна наредба 

преточена је и у песме које су уперене против Васојевића и Срба 

уопште. У зиму 1942. године, Ђиласове присталице су певале: 

„Хеј, Васово српско племе, комунизма стиже вријеме, 

Црвени се барјак вије, нестат мора Србадије, 

Хвала Титу, хвала Блажу, што нацију створи нашу, 

Историја сад се пише да нијесмо Срби вишe.”12 

Из ових стихова очигледно се види да и актуелна власт у Црној 

Гори спроводи у континуитету комунистичку идеологију према 

српском националном питању. Скоро све „комунистичке легенде” у 

Црној Гори огрезле су у злочинима према српском народу и Српској 

православној цркви и не заслужују историјско друштвено памћење, 

поштовање нити признања која су им дата након Другог светског рата. 

Многи од њих лично или наређивањем потчињенима учинили су 

ненадокнадиву штету српском народу на простору Црне Горе и 

Источне Херцеговине. Због таквог антисрпског деловања били су 

омиљени кадрови Јосипа Броза Тита, јер то нико није боље могао да 

учини од њих. 

Ради примера, наведени су неки од народних хероја који су 

починили велика зла и злочине према српском народу без суда, закона, 

правде и на неописиво свиреп начин: 

- Пеко Дапчевић (1913–1999), Орденом народног хероја 

одликован 22. октобра 1945. године, 

- Јово Капичић (1919–2013), Орденом народног хероја 

одликован 10. јула 1950. године, 

 
12 http://www.novosti.rs 
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- Сава Ковачевић (1905–1943), за народног хероја проглашен 6. 

јула 1943. године, 

- Драгица Правица (1919–1942), за народног хероја проглашена 

8. јуна 1945. године, 

- Светозар Вукмановић Темпо (1912–2000), Орденом народног 

хероја одликован 20. децембра 1951. године. 

Једини међу народним херојима из Црне Горе, који је због 

савести и уочавања антисрпског деловања Титовог режима имао 

храбрости да се одупре и јавно каже, био је Милован Ђилас (1911–

1995), Орденом народног хероја одликован 27. новембра 1953. године. 

Одлуком Војног суда, Орден му је, као и сва друга одликовања, одузет 

14. октобра 1957. године. 

Матија Бећковић, који је годинама био близак са Милованом 

Ђиласом, тврдио је да се Милован Ђилас још на суђењу изјаснио као 

Србин, као и да је тада изјавио да је расправу о црногорском 

националном питању написао по службеној дужности и да је тражио 

вештачке разлике између „српског и црногорског народа”. Покајање, ма 

када дошло, људски је чин и треба га уважити. 

У књизи „Револуционарни рат”, Милован Ђилас је описао како 

се спорио са рођеним оцем и убеђивао га је да они нису Срби, на шта 

му је отац одговорио да ако Црногорци нису Срби има ли онда уопште 

Срба. Очеве речи појашњава, па каже да је њихово значење то да су 

Црногорци уствари највећи Срби. Такође, описује и то како су 

постојала спорења са Савом Ковачевићем, који је у националном 

погледу одступао од наметане партијске линије, а који, као и Ђиласов 

отац, није прихватао да није Србин.13 Вероватно је и доведен у такву 

безизлазну ситуацију од стране Тита да страда у бици на Сутјесци, јер 

је већ био због свирепих злочина омражен у српском народу Црне Горе 

и Херцеговине. Тако је комунистичка врхушка редовно поступала са 

угледним комунистима у народу, који се нису могли одвојити од своје 

нације, народа и да постану бездушни револуционари који без поговора 

извршавају било који задатак. 

Милован Ђилас није могао више да носи два основна греха свог 

антисрпског деловања, а то су „лијева скретања” и „пасја гробља”. 

Монструозни злочини комуниста над Србима 1941-1942. године нису 

довољно описани, а нису ни места злочина означена на прави начин, 

 
13 http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.69.html:333934-Beckovic-o-Djilasu-

Radjao-se-tri-puta 
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достојан човека. Многи интелектуалци упорно ћуте и данас о овим 

злочинима. Не осуђују их јавно ни до дан данас. 

Један од таквих монструозних злочина био је и злочин назван 

„Пасје гробље”, који се догодио на Бадњи дан, на велики православни 

празник 1942. године у Колашину.14 Ту се види да је тај масакр имао 

ритуалан карактер, јер се догодио плански, смишљено, на велики, 

најрадоснији народни празник, баш на начин како су то радиле и 

усташе у НДХ. Модел злочина комуниста у Црној Гори и усташа у 

НДХ био је у многим елементима сличан. О томе је писао и Радован 

Калабић. Ево шта Калабић каже о овом монструозном злочину 

комуниста над Србима: 

„На Бадњи дан, 6. јануара 1942. године следбеници Јосипа 

Броза Тита у Црној Гори починили су један од најмонструознијих 

злочина у Другом рату, који је по својим размерама и начину извођења 

попримио сва обележја колективног, ритуалног и сатанског смакнућа. 

Партизани су на тај свечани дан, уочи најрадоснијег хришћанског 

празника по православном календару, зверски убили 373 потпуно 

недужна цивила у Колашину. На дан свеопштег опраштања и 

помирења.” 

Као типичан пример планираног комунистичког злочина и 

убијања највиђених и угледних Срба у народу може се узети стрељање 

Михаила Мандића, црногорског барјактара и носиоца многих ордена за 

храброст у балканским и Првом светском рату, који је позван на 

разговор у партизанску команду у Колашину, а потом убијен са три 

сина: Радосавом, Машаном и осамнаестогодишњим Јовом. Они су 

убијени на Бадњи дан 1942. године у лугу поред Таре, на месту које се 

звало „Пасје гробље”, јер је један Михаилов син, Миљан, био у 

четницима.15 

Масакр је извршен маљевима и тупим предметима. Неке од 

уморених накнадно су касапили, пошто би опљачкали све највредније 

ствари на њима, све до златних круница у вилицама. Жртве су биле оба 

пола, свих узраста и занимања, а највише их је било из редова угледних 

домаћина, судија, трговаца и занатлија. Нису била поштеђена ни деца, 

ни најстарији. Како би их додатно понизили, њихови џелати оставили 

су их све несахрањене и нико им није смео прилазити. У Лугу, на 

десној обали реке Таре, поред побијених подигли су и један дрвени 

 
14 https://dzonson.wordpress.com/tag 
15 https://www.in4s.net/bahanalije-broza-pijade-u-crnoj-gori-zlocinacki-

eksperiment/?lang=lat 
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крст на који су разапели убијеног пса. По томе је ово, ваљда 

јединствено, гробље у свету добило име „Пасје”.16 А управо они 

комунисти који су направили то „пасје гробље” јесу монструми, 

„комунистички пси” којима ништа није било свето. 

Све је било брижљиво испланирано од стране комуниста на 

високим положајима, јер овај злочин је имао за циљ и да разбукта 

братоубилачки рат у српском народу, у чему су и успели тако да се 

распламсао братоубилачки рат на простору Црне Горе и Херцеговине. 

Кроз народ су брзо прострујале информације о монструозним 

злочинима комуниста и њихових партизанских јединица, па се народ 

масовно враћао ка јединицама ЈВуО и давао им масовну подршку. Тако 

су, половином 1942. године, Црна Гора и Херцеговина биле ослобођене 

од злогласних формација комуниста, које су отишле за Босну, тадашњу 

НДХ, јер су се ту осећале слободније због вишегодишње сарадње 

комунистичког и усташког покрета. 

Зашто власт у Црној Гори и данас ћути о злочинима комуниста 

из Другог светског рата? Одговор је јасан – зато што баштини „крваве 

тековине братоубилачког рата” и не признаје антифашистички карактер 

борбе ЈВуО, односно четника. Зато власт у Црној Гори слави 13. јул као 

Дан устанка, што је лаж и неистина, јер се радило о народном устанку, 

а не комунистичком устанку и револуцији. Комунисти су, након 

масовног народног устанка против окупатора, учинили све да се деси 

братоубилачки рат, уводи црногорство и затире све што је српско. Тако 

су се, на пример, Сава Ковачевић, генерал Пеко Дапчевић, генерал Јово 

Капичић и Светозар Вукмановић Темпо такмичили ко ће више нанети 

зла Српској православној цркви и српском народу. Руководили су се 

истим начелима као њихов идеолог Јосип Броз Тито. Подстицали су 

партијске руководиоце, на терену, да оснивају преке судове, од 

новембра 1941. до маја 1942. године”. 

Тако је „Пријеки суд Саве Ковачевића” осудио на смрт и убио 

многе породице на простору Црне Горе и источне Херцеговине. 

Убиства су извођена на монструозан и ритуалан начин, слично како су 

то чиниле усташке јединице НДХ. 

Наведено је неколико карактеристичних примера који потврђују 

изнету квалификацију. 

Прва жртва невиђеног терора у општини Грахово био је Филип 

Максимов Кешељевић. Филип је рођен у Вилусима 1888. године. Као 

 
16 Вучета Реџић, Пасје гробље у Колашину, Евро, Београд, 1999. 
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младић одлази на рад у Америку. Угледног домаћина Филипа 

Кешељевића сачекали су у заседи „борци” Саве Ковачевића 22. 

новембра 1941. године и убиле. Сава Ковачевић забрањује да се за 

убијеним Србима у знак жалости носи црнина. Филипова супруга 

Марија Кешељевић и кћерка Видосава Кешељевић према православном 

обичају обукле су црнину. Када су то чули, 17. марта 1942. године 

одвели су их из породичне куће на Вилусе. Ожалошћена Марија и њена 

кћерка Видосава убијене су у близини цркве Светог Матеја на 

Вилусима, а потом бачене у кречану поред цркве. 

Сава Ковачевић је свој „Пријеки суд” преместио из Грахова у 

требињску Ластву 4. јануара 1942. године. Он наређује тзв. „ударној 

групи” коју је предводио Милосав Мићо Алексић да на Бадњи дан 

1942. године на Требињским брдима убије Јована Мишељића и Саву 

Ковача. Група Мића Алексића није извршила задатак, због чега Сава 

Ковачевић шаље јачу паризанску јединицу односно „казнену 

експедицију” коју је предводио Димитрије Булајић, један од највећих 

комунистичких злочинаца. Ова казнена експедиција дошла је у 

Требињску шуму средином јануара 1942. године и почела крвави пир 

убијајући најугледније Србе. 

Срби у Требињској шуми били су изложени терору који је 

спроводила Драгица Правица. Она је имала своју „казнену 

експедицију” и са сарадницима проводила у дело наредбе Саве 

Ковачевића. Те наредбе су, са становишта српског народа, биле скоро 

идентичне усташким наредбама, којима се настојао променити систем 

вредности српског народа, како би, под страхом, прихватио 

комунистичку идеологију братоубилачког рата. 

„Ударне групе” су хватале, без икакве кривичне одговорности, 

угледне мештане Србе, становнике села Требињске шуме и одводили 

их на стратишта. Убијајали су их на исти начин као што су то радиле 

усташе, бацајући их живе у херцеговачке јаме и поноре. Све је то 

проистицало из директива и наређења Јосипа Броза и неколико 

његових веома блиских сарадника. Тако је наређењем од 21. децембра 

1942. године, формираном штабу Црногорско-санџачког НОП одреда 

безусловно наређено: „Све четничке и крсташке снаге на територији 

одреда треба ликвидирати и спречити сваки њихов утицај.”17 

 
17 Саво Скоко, Крваво коло Херцеговачко 1941-1942, (књига друга), Просвета 

РС, Пале, Планета, Београд, 2000, стр, 17. 



62 

Средином јануара 1942. године у Ластви је формиран Први 

ударни батаљон за борбу против „пете колоне” на простору Никшића и 

Требињске шуме. 

 

Локално партизанско руководство Требињске шуме, које је 

раније саставило спискове за хапшење, обратило се Оперативном 

штабу са молбом да му пошаље у помоћ ударну групу за ликвидацију 

„пете колоне” у шест села Требињске шуме. Те „казнене” јединице су у 

ноћи 5. на 6. фебруар 1942. године предузеле опсаду поменутих шест 

села и похватале велики број цивила-мештана који нису пружили 

никакав отпор. „Пријеки суд Оперативног штаба у Ластви осудио је на 

смрт њих осморицу. Тада су у Ластви убијени: Васо Краљевић, Гајо 

Краљевић, Саво Краљевић и Никола Краљевић, Ђуро Делић, Владо 

Врећа, Томо Башић (бивши посланички кандидат за срез Требиње) и 

његов малољетни син Лазар Башић, ученик требињске гимназије. 

Очевици су касније причали да је отац Томо давао 100 волова да му 

пусте малољетног сина, међутим све је било узалуд. Убијени су 

обојица.” Овај злочин се догодио 7. фебруара 1942. године.18 

Партизани су своје „измишљене непријатеље” убијали и 

бацањем у више крашких јама: 

 
18 Архив ВИИ, фонд НОР, кутија 1673, рег. бр. 11/2. 
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Јама Свити до 

Олгу Гојшину из села Јасеница – Луг, Мару Зечевић и Анђу 

Зечевић партизани убијају и у јаму бацају крајем марта 1942. године. 

Комунисти у исту јаму бацају и целу породицу Јоковић из села 

Диклићи, почетком априла 1942. године. Италијани који су 

обезбијеђивали жељезничку пругу тражили су да им дечак Анђелко 

Јоковић покаже пут за село Лопоч у Бобанима. По Анђелковом 

повратку, сарадници Драгице Правице хапсе малог Анђелка, његову 

мајку Мару и оца Саву (Саво је био душевни болесник који се и прије 

рата лечио), одводе их и бацају у крашку јаму Свити до. Мали Анђелко 

имао је само 13 (по некима 15) година… Родбина и пријатељи су 2002. 

године извадили из јаме кости мученика и сахранили их код цркве Св. 

Варваре у селу Ђедићи. 

Пребилова јама 

Ова јама налази се у близини села Крњевићи. Дјевојку од 

непуних 17 година, Љубицу Булајић са Вилуса, која је била код 

родбине у Требињској шуми, партизани одводе и бацају у Прибилову 

јаму 2. фебруара 1942. године. Своје џелате, бездушне крвнике ова 

дјевојка молила је и преклињала да јој поштеде живот… Злочинци су 

остали глуви на вапаје недужне дјевојке и хладнокрвно је убили. На 

исти начин мучене су и убијене дјевојке из српског села Пребиловци, 

бачене у Шурманачку јаму 6. августа 1941. године. Прибилова јама и 

Пребиловци… српска рана непреболна… Посмртни остаци ове српске 

мученице, Љубице Булајић, извађени су из јаме и пренети у порту 

цркве Св. Варнаве у селу Ђедићи 2002. године. После њеног убиства, 

партизани су у Прибилову јаму бацили и Обрена Одавића из села Луг и 

Крста Томовића из села Добромани. 

Јама Голубњача 

У близини села Гомиљани налази се јама Голубњача, у коју су 

априла 1942. године, на Велики четвртак, доведни и убијени виђенији 

људи Требињске шуме. Партизани су у ову јаму бацили следеће Србе, 

становнике Требињске шуме: Тодора Џоџа, Шћепана Џоџа, Јова 

Вулетића, Душана Пупића, Ружицу Џоџо и Анику Бубало. 

Серији злочина у Требињској шуми претходило је монструозно 

убиство калуђера манастира Дужи. Ови калуђери били су Руси који су 

се населили на простор Краљевине Југославије после тзв. „Октобарске 

револуције”, уз одобрење краља Александра I Карађорђевића. По 

смерницама Оперативног штаба за Херцеговину, одвели су из 

манастира Дужи калуђере Русе и недалеко од манастира убили их 
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моткама. Њихова имена су: Евгеније Черњевски, Михаило Соколов, 

Јован (Лукијан) Гашпар. Они су убијени 23. децембра 1941. године. 

Каква сурова смрт и страдање браће Руса који су мислили да су нашли 

спас у свом српском народу. 

 

Као и на Грахову, након убиства угледног Србина Филипа 

Кешељевића, терор Саве Ковачевића наставио се у Требињском крају 

убиством угледног домаћина и свата краља Александра Првог 

Карађорђевића Ђока Вукашиновића из села Поткрај у Зубцима. Ђоко је 

са својом супругом Ружом имао осморо деце: синове Милана, Ђорђа и 

Владимира и кћерке Анђу, Даринку, Зорку, Стану и Ану. У младости 

ишао је на рад у Америку. По повратку из Америке важио је за 

добростојећег домаћина и угледног Србина. Као такав, изабран је у 

групу сватова из Херцеговине коју је краљ позвао на своје венчање са 

румунском принцезом Маријом 1922. године у Београду. Сава 

Ковачевић ухапсио је Ђока Вукашиновића 24. јануара 1942. године и 

убио у Ластви на Савин дан, 27. јануара. 

Поп Јово Даниловић дошао је у село Поткрај да обиђе своју 

ожалошћену сестру Ружу, супругу Ђока Вукашиновића. Од сестре 

Руже одлази до друге сестре у село Турменти, гдје га партизани хапсе. 

По хапшењу, одводе га на Истихан гдје га убијају. 
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Наведени догађаји касније су од комунистичких власти 

замагљени и прикривани под називом „лијева скретања”. Истина је да 

су то била брутална убиства Срба у Црној Гори и Херцеговини, од 

стране екстремних комуниста у првим годинама рата, 1941. и 1942. 

године. Убиства су вршена и касније у току рата, па чак и после 

„ослобођења”, али се о њима дуго није смело говорити нити писати, 

иако је било 1.839 жртава у Црној Гори и 522 жртве у Херцеговини. 

Бацања у јаме и масовна убиства недужних Срба изазвала су масован 

отпор народа и родбине према комунистичким злочинцима „јамарима”. 

Свестан да остаје без подршке у народу, без нових војника, 

Јосип Броз Тито се формално окомио на руководство КПЈ за Црну Гору 

и Боку, оптуживши их за „масовне ликвидације противника НОБ”. Тако 

су, 8. априла 1942. године, смењени: Божо Љумовић, Блажо Јовановић, 

Саво Брковић, Периша Вујошевић, Видо Ускоковић, Радоје Дакић, а 

Милован Ђилас и Иван Милутиновић кажњени су партијским „укором 

пред искључење”. То су, по њиховом мишљењу, биле баш „примерене 

казне” за злочине које су починили. У суштини, сви су они и даље 

остали у врху партије и партизанског покрета, убрзано напредовали 

баш због тих заслуга и злочина над српским народом. Тито је изгубио 

реалну подршку народа у Црној Гори где су почињени злочини. 

Прозвани су „јамарима” и тако непожељни морали су напустити 

простор Босне и Херцеговине. Даље страдање Срба од средине 1942. 

године на простору Црне Горе и Херцеговине спречиле су јединице 

ЈВуО, под командом ђенерала Драгољуба Драже Михаиловића. 

Дошло је време да се места злочина и стратишта српског народа 

у Црној Гори, Србији и Републици Српској обележе на достојанствен 

начин и изнесе истина о злочинцима. Комунисти су убијали српски 

карактер и биће Црне Горе и били главни промотери црногорске 

нације. 

Наведене болне историјске чињенице још су теже за српски 

народ у Црној Гори данас, када власт баштини најцрње тековине 

комуниста, па је Ђиласова песма из 1942. године и данас актуела и тако 

жива:  

„…историја сад се пише да нијесмо срби више…“!?19 

Од комунистичке братоубилачке идеологије и ове песме и сам 

Милован Ђилас је одустао и стидео се њених последица, али власт 

 
19 https://www.in4s.net/prijeki-sudovi-komunista-ubijati-sve-koji-nisu-za-nas-srbe-

posebno/ 
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Мила Ђукановића је и данас носи у души и промовише на различите 

начине. 

 

ТЕРОР НЕОКОМУНИСТИЧКОГ РЕЖИМА У ЦРНОЈ ГОРИ 

Већ дуго времена режим у Црној Гори игнорише вољу српског 

народа и чини све да га асимилује у националном, верском и 

културолошком погледу, стварајући нову измишљену црногорску 

нацију, цркву и језик. Због тога је Мило Ђукановић упоран да доврши 

ту антисрпску мисију под окриљем страних центара моћи на Западу, 

чији је интерес да се се раздроби српски етнички и државотворни 

простор. Зато је Црна Гора „преком” процедуром, без референдума, 

уведена у агресивну војно-политичку организацију НАТО. Такође, то је 

учињено супротно договору и вољи Републике Србије и Републике 

Српске. 

Режим Мила Ђукановића изопштио је Црну Гору из вредносног 

слободарског круга и српског етничког простора, раскидајући 

историјске, националне, етничке, верске и културне везе унутар 

српског националног бића. Упоредо, у целом том процесу расрбљавања 

Црне Горе, режим Мила Ђукановића и његова партијска врхушка 

учинили су све да се удаље од Русије и да урушавају њене легитимне 

интересе на Балкану, без обзира на то што је Русија историјски, може 

се рећи, створила слободу Црне Горе и омогућила јој да преживи и 

добије статус независне државе. Корумпирана власт Мила Ђукановића, 

због почињених многих кривичних дела, уцењена је од Запада да 

испуни све налоге, па и укључење Црне Горе у НАТО, зарад опстанка 

на власти и избегавања судског процесуирања. 

Владавина Мила Ђукановића је у суштини једна бахата 

тиранија, где је демократија само формална реч, јер су угушени сви 

облици демократских процеса и изражавања воље народа. То се 

посебно манифестује кроз насилан однос власти према опозицији и 

кроз гушење и прогон организација, партија и појединаца који су јавно 

изражавали вољу народа против укључења Црне Горе у НАТО. 

Премијер Црне Горе Душко Марковић, образлажући предлог 

закона о потврђивању Северноатлантског уговора, истакао је да 

посланици присутни у сали на Цетињу имају историјску привилегију: 

„Оваква одлука се ниђе осим на Цетињу није могла донијети. Данашњи 

дан уписујемо у најсвјетлију историју Црне Горе. Није Црна Гора 

чланством у друштву 28 најразвијенијих земаља добила нешто што 

није заслужила, нешто што јој не припада”. Лидер Демократске 
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партије социјалиста Мило Ђукановић, истим поводом, истакао је након 

седнице, да „…бити члан клуба 29 високо развијених земаља у сваком 

погледу, представља част свакој држави.” Ранко Кривокапић, као 

познати сепаратиста, србомрзац и русофоб, отишао је и корак даље у 

хвалисању НАТО-а: „НАТО је рашћерао наше ратне хушкаче на 

Балкану. Ниједна земља није имала толико пропадање и назадовање, од 

добијања датума до чланства”. 

 

Насупрот изјавама „режимлија” и „натољубаца”, већински део 

Црне Горе остао је постиђен, обесправљен и осрамоћен, јер се њихова 

реч не чује нити вреднује. Само су поједини представници народа Црне 

Горе успели да искажу став у медијима. Предраг Булатовић из 

Демократског фронта казао је да се данас „… у политичком смислу 

завршава један циклус који је почео у марту 1999. када је НАТО напао, 

а у том циклусу је учествовао Мило Ђукановић”. Додао је да „..када 

постанемо дио нове већине поништићемо одлуку и расписати 

референдум. За нас је ова одлука необавезујућа и привремена. Како је 

данас усвоје 42 нелегетимна посланика, поништиће је 41 посланик ДФ-

а и других који се залажу за референдум”. Бивши председник Црне 

Горе Момир Булатовић казао је да као „Црногорац, овај дан 
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доживљава као веома тужан, додајући да је „сједница парламента о 

НАТО чланству побједа силе и лажи”.20 

Дипломатски представници држава чланица НАТО у 

Подгорици оценили су да пријем Црне Горе у НАТО јесте „… 

резултат посвећености достизању највиших стандарда модерних 

демократија”. Министар одбране Црне Горе Предраг Бошковић 

нагласио је да „Као 29. чланица НАТО, Црна Гора ће имати подршку 

савезника за даљи развој и унапређење својих институција и кроз 

колективни систем безбједности за обезбјеђивање сигурности и 

безбједности њених грађана”, пише у саопштењу из Бошковићевог 

кабинета.21 

Највећи проблем пријема Црне Горе у НАТО јесте у томе што 

ту стару српску државу доводе у окриље и савез са традиционалним 

непријатељима српског народа, пре свега са Хрватском и Албанијом, 

које имају све више изражен непријатељски однос према српским 

националним интересима. Зато није искључена могућност да се у 

сложеним балканским околностима Црна Гора нађе са друге стране 

вредносне линије поделе.  

Постоји низ индикатора који указују на јачање „пријатељских 

веза власти Хрватске и Црне Горе”. Успостављање тих веза тече 

паралелно са раскидањем и слабљењем веза према Републици Србији и 

Републици Српској. То се види у свим областима, посебно у домену 

безбедности и одбране. Вероватно је Хрватска испред НАТО-а добила 

тај задатак да „менторише” Црној Гори и да је удаљава од српског 

народа, а то је сагласно и њиховим националним интересима од НДХ 

до данас. Црна Гора је суштински интересна зона великохрватске 

политике одувек, како би их постепено примили у свој 

„цивилизацијски и културни круг” који их удаљава од српства и 

православља. 

Такав однос Хрватске је очигледан у садржајима и формату 

сарадње Црне Горе и Хрватске. Приликом састанка министара одбране, 

хрватски министар Крстичевић честитао је Црној Гори на пуноправном 

чланству у НАТО-у, а црногорски је министар захвалио Хрватској на 

великој помоћи коју пружа Црној Гори у приближавању 

евроатлантским интеграцијама. Истакао је да је црногорско чланство у 

НАТО-у „добра прилика да заједнички покажемо да је будућност 

 
20 https://mondo.rs/Info/EX-YU/a1013871/Crna-Gora-od-danas-i-formalno-clanica-

NATO-a.html 
21 http://www.ips.ac.rs/wp-content/uploads/2017/11/Ni-28-1-2017-3.pdf 
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цијелог западног Балкана у еуроатлантским интеграцијама, да је то 

нешто што ће дугорочно донијети мир и стабилност на овом 

турбулентном Балкану. Црна Гора и Хрватска имају отворену 

партнерску сарадњу у подручју одбране. Ми смо присутни у НАТО-овој 

мисији у Авганистану. Војска Црне Горе је у хрватском контингенту 

под хрватским заповиједањем. Та сурадња је добра и разговарали смо 

да се настави и убудуће”, рекао је Крстичевић. Слично су говорили и 

поглавник и водеће усташе у НДХ у току Другог светског рата. 

Официри и подофицири Војске Црне Горе школују се сада у 

систему хрватског војног школства, а не више у Србији. Тај процес 

везивања за Хрватску настављен је до те мере да су министри 

потписали и споразум о школовању кадета. „Мислим да је то добро и 

за Војску Црне Горе и за Хрватску”, казао је Крстичевић, додајући да 

постоји потенцијал за сарадњу у обрамбеној индустрији. Такође, 

изразио је наду да ће Хрватска, када „ријеши своје ратно 

зракопловство”, моћи понудити тзв. „air policing” Црној Гори. 

Црногорски министар одбране Предраг Бошковић посетио је и 

Хрватско војно училиште „Др Фрањо Туђман”.22 Из ових информација 

види се потпун заокрет Црне Горе ка Хрватској и да дугорочно постаје 

недопустиво зависна од Загреба. Срамно је да се црногорски официри и 

подофицири школују у школском ценру „Др Фрањо Туђман”, који носи 

име једног од највећих злочинаца над српским народом у Републици 

Српској Крајини и Републици Српској. Велико је питање како ће се 

понашати ти официри и подофицири који усвоје хрватски систем 

вредности у току школовања. Многима од њих неће бити тешко да се у 

одређеним историјским условима заједно са „хрватским колегама” нађу 

раме уз раме против своје историјске српске браће. Бог и народ судиће 

режиму Црне Горе за овакву и оволику велеиздају српских 

националних интереса. 

У Србији народ је свестан да је пријем Црне Горе у НАТО 

велики губитак за српске националне интересе. Међутим, има много и 

оних који дуго и отворено раде на величању НАТО-а и промовисању 

тзв. „вредности евроатлантских интеграција”. Тај круг људи из 

академске заједнице и пензионисаних генерала познат је у народу, али 

је њихово деловање штетно и погубно и данас због континуитета 

деловања и због доступности њиховог рада у медијима са националном 

фреквенцијом. Они који су били НАТО гласноговорници у Црној Гори, 

сада своје деловање и тежиште рада пребацују у Србију. То се посебно 

односи на генерала у пензији Благоја Граховца који је профитирао од 

 
22 http://balkans.aljazeera.net/vijesti/crna-gora-postala-clanica-nato 

http://balkans.aljazeera.net/vijesti/crna-gora-postala-clanica-nato
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сваке власти, у СР Југославији, а потом у Црној Гори, ширећи једну 

лажну мантру о тзв. евроатлантским вредностима. Један од неуморних 

пропагандиста је и Вук Драшковић. И један и други су видели исте 

кривце за разбијање СФР Југославије, оличене пре свега у ЈНА и 

Слободану Милошевићу. И један и други, због срамоте, не смеју да се 

крећу у местима где су рођени и одакле су потекли. Родна Херцеговина 

се стиди њиховог антисрпског деловања. Потпуно се одбранашки 

односе према НАТО-у, САД-у, Немачкој и ЕУ, који су, у суштини, 

разбили Југославију заједно са руководиоцима сепаратистичких 

покрета, пре свега у Хрватској, Словенији и на простору Косова и 

Метохије. Отуда не чуди што ти исти „пророци светле НАТО 

будућности” честитају режиму Мила Ђукановића пријем Црне Горе у 

ту војну алијансу. Вук Драшковић је на пријему Црне Горе у НАТО 

честитао предсједнику Демократске партије социјалиста Црне Горе 

Милу Ђукановићу, као и члановима владе и посланицима: „Честитам 

свим заступницима, члановима Владе и народу Србије увијек најближе 

Црне Горе” – навео је Драшковић. Он је оценио и да је парламентарна 

већина у Црној Гори одговорно одбацила и домаће и стране притиске, 

па и отворене пријетње, да Црна Гора мора да буде „неутрална према 

својој сигурности, стабилности и демократској европској будућности. 

У борби за своју сигурност, стабилност и европски преображај, 

Србија ће, надам се, слиједити Црну Гору“, казао је Драшковић. 

Гостујући у емисији „Одговоран одговор” на Радију Црне Горе, 

председник Владе Марковић је ЕУ интеграције издвојио као други 

велики циљ, док је као трећи, по мишљењу премијера, изградња ауто-

пута. „Ми смо голготу прошли због ставова Русије поводом чланства у 

НАТО-у. То је резултирало уплитањем у наше политичке процесе. 

Нећемо урадити ништа да погоршамо односе“, поручио је Марковић. 

„Наша историја је била таквог садржаја да и данас осећамо 

негативне последице историјских догађаја, кад Црна Гора није могла 

слободно да одлучује, него су то чинили други и увијек на штету Црне 

Горе”, рекао је Марковић, наводећи да је ова генерација политичара 

успела да Црној Гори врати достојанство и могућност да самостално 

одлучује о својој судбини.23 

Очигледно је да црногорски режим највећу претњу види у 

Русији и Србији, као историјским савезницима. То је пут издаје 

актуелног режима коме народ жели што пре да види крај и да затражи 

одговорност за штеточинске стратешке одлуке, које је бахато и 

самовољно донео. 

 
23 http://www.novosti.rs 
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Покојни Момир Булатовић се целог живота борио за добре 

односе Србије и Црне Горе. Био је несрећан због антисрпских процеса 

које је предводио Мило Ђукановић, посебно због насилног увођења 

Црне Горе у НАТО: „Против НАТО-а не жалим ниједан труд јер сам 

сигуран да је то у корист садашњих и будућих генерација. НАТО није 

ни добио ни изгубио уласком Црне Горе, а Црна Гора је изгубила много 

својих духовних, културних и историјских вредности. У суштини, није 

ово борба против НАТО-а, него за Црну Гору и њене вредности”, 

говорио је Булатовић.24 

 

ЗАКЉУЧАК 

Српски народ у Црној Гори суочен је са бројним изазовима 

националног опстанка јер је изложен мајоризацији, прогону и 

националном и верском унијаћењу и асимилацији, угрожени су му 

језик и култура и прети му постепени нестанак због притисака 

владајућих структура државе Црне Горе. За унапређење положаја и 

незавидне будућности Срба у Црној Гори, поправљање стања у 

различитим аспектима њиховог друштвеног живота, како на 

политичком, тако и на економском и културном плану, потребна је 

помоћ Србије и Русије. 

Појачава се интензитет обесправљености Српске православне 

цркве, једне од кључних институција за опстанак Срба у Црној Гори. 

Паралелно са негативним процесима, у власти Црне Горе и даље се 

наставља фалсификовање историјских чињеница у вези са националном 

и верском димензијом српског народа кроз историју. Доношење новог 

закона о верским заједницама у Црној Гори има за циљ убрзање 

процеса верске асимилације Срба, кроз провођење насиља над 

свештенством и светињама Српске православне цркве. Такви трендови 

могу довести до оштрих криза, оружаних сукоба, па и до 

братоубилачког грађанског рата, који има своје корене у Другом 

светском рату. 

Власт се већ определила да по сваку цену промовише нову 

нацију и врши однарођивање од српског националног бића, индиректно 

правећи нову цркву и нову веру, мењајући историјски корен Срба на 

простору Црне Горе. Власти у Београду и Бањалуци не чине довољно 

да на прави начин говоре о проблемима Срба у Црној Гори и не чине 

 
24 http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.69.html:333934-Beckovic-o-Djilasu-

Radjao-se-tri-puta 
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практичне кораке да се ти проблеми решавају и међународно прикажу у 

надлежним институцијама. 

Инвестициони амбијент у срединама где живе Срби у Црној 

Гори је неповољан, због чега Срби одлазе у друге градове и средине, 

јер живе у тешким социјалним условима. Институције Републике 

Србије су недопустиво незаинтересоване за положај Срба у Црној Гори, 

у континуитету још од 2006. године, и то се мора унапредити у 

наредном периоду. У медијима у Републици Србији и Републици 

Српској о тој теми не извештава се редовно нити на прави начин. 

Режим у Црној Гори поставио је циљ да учини све да се у 

наредном попису становништва 2021. године нагло смањи 

процентуална заступљеност српског становништва. Такође, чини све 

како би и даље спречио елементарно право гласа својим држављанима 

који бораве у Србији. Ти људи су додатно дискриминисани, јер је свим 

другим грађанима Црне Горе који живе у иностранству дозвољено да 

гласају, изузев онима који су настањени у Србији. То је срамна 

самовоља режима којој што пре треба стати на пут, јер су Срби 

колективно постали таоци режима Мила Ђукановића и његове погубне 

стратегије националног, верског и културолошког унијаћења. 

Нема среће Црној Гори док се тзв. Црногорци (Монтенегрини) 

не врате свом српском корену, фундаменту, док се морално и духовно 

не обнове у складу са мислима владике Његоша и док се капела не 

врати на врх Ловћена, у складу са његовом последњом животном 

жељом. Његошева душа мучи се у казамату и ланцима које су 

успоставили комунисти подизањем монтенегринског, комунистичког 

„Мештровићевог маузолеја” – вечитог духовног и националног затвора 

за Србе у Црној Гори. 
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Божидар Л. Форца1 

 

МОЛИТВЕНИ ДОРУЧАК, СВЕЧАНИ РУЧАК 

И ПОСЛЕДЊА ВЕЧЕРА 

Сажетак: Сваке године, већ деценијама, у свету се одржавају два 

значајна међународна скупа који имају одјека у светској јавности због 

централних тема о којима се на њима расправља и порука које се са тих 

скупова шаљу. Један скуп је Молитвени доручак, који приређује 

председник САД, а други је годишње заседање Генералне скупштине 

Уједињених нација, током којег амерички председник, као 

територијални домаћин, приређује свечани ручак за све учеснике. Ове 

године, у та два скупа, бар када је регион Западног Балкана у питању, 

„уклапа” се вечера коју је за лидере држава Западног Балкана 

приредила одлазећа Висока представница за спољне послове и 

безбедносну политику Европске уније Федерика Могерини. Та вечера 

названа је симболично Последња вечера. Овај рад је кратка анализа 

наведених међународних догађаја, пре свега са аспекта односа према 

региону Западног Балкана и Републици Србији у оквиру њега. Стога је 

ужем обухвату наведених догађаја нужно додати мало шири контекст 

позиције Западног Балкана и Републике Србије у савременим 

међународним односима. 

Кључне речи: међународни односи, САД, Европска унија, Западни 

Балкан, Србија. 

 

УВОД 

По јутру се дан познаје. То је народна изрека, а ако је народна, 

не треба је проверавати. Све наше године су јубиларне и преломне, 

поодавно рече знаменити водитељ радио-програма Душко Радовић. 

Управо наведена два осврта биће миље у који ћемо покушати да 

увијемо три значајна догађаја у 2019. години: Молитвени доручак, који 

већ деенијама сваке године приређује председник САД; Свечани ручак, 

који је приредио председник САД Доналд Трамп на маргинама 74. 

заседања Генералне скупштине УН и вечеру (Последња вечера), коју је 

за лидере земаља Западног Балкана приредила одлазећа Висока 

 
1 Проф. др Божидар Форца, редовни професор Факултета за пословне студије и 

право Универзитета „УНИОН – Никола Тесла” у Београду. 
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представница за спољну политику и безбедносне послове ЕУ, Федерика 

Могерини. 

Логичан је избор да три наведена догађаја сагледамо у светлу 

позиције Западног Балкана и Републике Србије у међународним 

односима. Логичност фокусирања на Западни Балкан и Србију 

проурокована је питањем – у којој мери су и Западни Балкан и 

Република Србија у фокусу међународних односа? 

Одоговoр на то питање потражићемо у анализи наведена три 

догађаја, проширеној информацијама о самим догађајима, као и о 

процесима који теку на и око Западног Балкана. 

 

МОЛИТВЕНИ ДОРУЧАК 

Молитвени доручак (енгл. The National Prayer Breakfast) јесте 

догађај који се првог четвртка у фебруару сваке године организује у 

Вашингтону. Приређивање Молитвеног доручка почело је 1953. 

године, за време председника САД Двајта Ајзенхауера, а од 1980. 

године одржава се у хотелу Вашингтон Хилтон. 

Покретачем иницијативе о Молитвеном доручку сматра се 

Абрахам Вереиде, методиста норвешког порекла, који је и оснивач 

Фондације Фелоушип („Породица”), које је покровитељ манифестације. 

Домаћин на Молитвеном доручку је високи представник Конгреса 

САД, а почев од Двајта Ајзенхауера, сви председници САД 

учествовали су на тој манифестацији. Званични говорници на 

Молитвеном доручку су председник САД и још једна особа чије се име 

чува у тајности (изненађење) до саме манифестације. На 

манифестацији, уобичајено, учествује око 3.500 гостију из сфере 

политике, економије и бизниса, а заступљене су готово све земље света. 

Први Молитвени доручак одржан је 1953. године, за време 

председника Двајта Ајзенхауера. Ајзенхауер је био председник САД из 

реда Републиканаца (као и Трамп), али су га, као бившег великог 

војсковођу у Другом светском рату, цениле и друге странке, посебно 

најстарија – Демократе. Аналитичари су става да Ајзенхауер није био 

посебно побожан, али је његов поглед на друштво – вера, родољубље и 

слободно предузетништво, узет за мото првог Молитвеног доручка. На 

том првом Молитвеном доручку учествовала је америчка елита од 400 

званица. 

Са основног питања – унутрашње стање духа Америке, 

Молитвени доручак се временом изместио у политичко-економски 
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дискурс између Америке и света. Постао је прилика да светски лидер 

(председник САД) представи сопственој нацији и свету основни курс 

кретања политике и економије у години која почиње. Свакако, 

Молитвени доручак постао је и престижно место за госте, да их виде, 

односно да се чује да су били ту – код „владара света”. 

Након пртходног краћег осврта на саму манифестацију, 

покушајмо дати основне карактеристике те манифестације одржане 

2019. године, са аспекта у уводу наведног питања. Одоговор на питање 

– где је Западни Балкан на Молитвеном доручку, претходно, треба 

посматрати у светлу актуелне позиције председника Доналда Трампа, с 

једне и, односа према религији у САД, с друге стране. 

Доналд Трамп (Републиканска странка), 45. председник САД, 

дошао је на чело Америке победивши Хилари Клинтон (Демократска 

странка) на председничким изборима 2016. године. За добар део 

светске јавности, па и познаваоце „америчких прилика”, то је било 

изненађење. Не мали број аналитичара није давао велике шансе 

Трампу, управо из разлога његовог наступа на митинзима, као и 

предизборних обећања. Проницљиви аналитичари, који су дали 

предност Трампу над Хилари Клинтон, као основни аргумент истицли 

су чињеницу да Трамп долази из реда богатих Американаца, да би 

обогатио политику и економију своје земље, док Хилари долази из реда 

оних који се у политици богате (алудирање на супруга Била, који је већ 

био председник САД). 

Један аспект разумевања тренутне позиције председника 

Трампа јесте питање – шта је обећао у предизборној кампањи? (шта је 

остварио – у другом питању). 

Пажљиво је светска званична, незванична, медијска и свака 

друга јавност бележила обећања Трампа у предизборној кампањи. За 

ову прилику издвојимо једно виђење, по коме је Трамп најавио: 1) 

нормализацију односа са Русијом, 2) уништење исламског тероризма, 

3) заштиту земље од илегалних миграната, 4) легализацију марихуане, 

5) очување смртне казне и право грађана да носе оружје, 6) 

„сређивање” корупије и слабљење власти медија, 7) смањење пореза, 8) 

укидање програма „Обамакер”, 9) отварање путева деци сиромаших у 

престижне школе и 10) одустајање од неповољих трговинских уговора.2 

 
2 Десет главних предизборних обећања Доналда Трампа, доступно на: https://rs-

lat.sputniknews.com/svet/201611101108798624-DonaldTramp-predizborna-

obecanja/ (04.11.2019). 
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Дакле, Трамп је у предизборној кампањи више био окренут 

унутрашњој ситуацији у САД него спољнополитичким питањима. 

Међутим, с обзиром на позицију САД у светским односима, нема 

питања које није унутрашње питање Америке. Примећујемо да у десет 

предизборних „обећања” Трампа нема Западног Балкана, што је сасвим 

разумљиво. 

Савремени „Западнобалкански синдром” је код англо-

саксонских (британских) аналитичара3, формално-логички посматрано, 

фокусиран на три проблема: 1) спор Македоније и Грчке око имена 

„Македонија”, 2) статус Косова и Метохије након две деценије од 

оружаног напада НАТО на СРЈ 1999. године и 3) прилике у Босни и 

Херцеговини. Иако се често може чути став да САД нису стратешки 

заинтересоване за Западни Балкан, ипак, кључну улогу у разрешењу 

„Западнобалканског синдрома” имале су, имају и имаће управо САД. 

Прво, чињеница је да је спор Грчке и Македоније око имена 

„Македонија” водила америчка дипломатија4. 

Друго, за САД, статус Косова и Метохије решен је 2008. године 

– Косово је независна држава. Сва дипломатска надмудривања око тзв. 

компромиса између Београда и Приштине и именовања Трамповог 

изасланика за Балкан (Метју Палмер), те изасланика за преговоре 

Београда и Приштине (Ричард Гренел), у суштини, усмерена су на то да 

стране на терену „саме” дођу до споразума који су наметнуле САД – 

противник је побеђен када је убеђен! 

Треће питање „Балканског синдрома” јесу стање и процеси у 

Босни и Херцеговини. По „Дејтону”, земља три конститутивна народа, 

два ентитета и дистрикта Брчко никако да профункционише. 

Антагонизми међу ентитетима, који се преливају на сукобе међу 

народима, посебно су подгрејани у новије време, пре свега на релацији 

бошњачких и српских лидера, по најмање два питања: 1) унитарна 

Босна и Херцеговина (бошњачки лидери) или конфедерација два 

 
3 Na Zapadnom Balkanu postoje tri problema, Srbija se nalazi u dva: Britanski 

analitičar o stanju u regionu, доступно на: 

https://www.telegraf.rs/vesti/politika/3031639-na-zapadnom-balkanu-postoje-tri-

problema-srbija-se-nalazi-u-dva-britanski-analiticar-o-stanju-u-regionu (05.11.2019). 
4 Амерички дипломата Метју Нимиц активан је од 1994. године на релацији 

Атина – Скопље и сматра се најзаслужнијим за договор Грчке и Македоније 

око имена Северна Македонија. Видети: https://www.bbc.com/serbian/lat/balkan-

44461973 (05.11.2019). 
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ентитета (српска елита) и 2) НАТО: да (Федерација Босне и 

Херцеговине) или не (Република Српска)? 

Још током сукоба у Босни и Херцеговини (1992-1995), САД су 

се изјасниле на чијој су страни, од директне подршке бошњачко-

хрватској коалицији, до бомбардовања положаја српске војске од 

стране НАТО-а. Садашња администрација председника Трампа 

недвосмислено је на страни Федерације Босне и Херцеговине, а српски 

члан Председништва Босне и Херцеговине Милорад Додик означен је 

као кључни реметилачки фактор који намерава да Републику Српску 

отцепи од Босне и Херцеговине 5. Дакле, на процесе у Босни и 

Херцеговини, САД су имале (Дејтон), имају и имаће кључни утицај. 

Формалан однос Трампа према западнобалканским државама 

исказан је у позивницама за овогодишњи Молитвени доручак. Док су, 

по правилу, из западнобалканских земаља (и Косово и Метохија) 

позване највише личности (председници, премијери, председници 

скупштине...), дотле су из српских земаља (Република Србија и 

Република Српска) позвани поједини политичари (министар Поповић, 

потпредседник Народне скупштине Владимир Маринковић и Вук 

Драшковић) и принц Александар Карађорђевић. 

За САД, па и за администрацију председника Трампа, кад је 

Западни Балкан у питању, битна су два елемента: 1) да све земље 

региона постану чланице НАТО и 2) да се у региону осујети утицај 

Русије. У том смислу треба и сагледавати однос САД према Србији. 

Трамп је на овогодишњем Молитвеном доручку говорио кратко. 

Иначе, то је уобичајено у наступу америчких председника, где се њих 

12 огласило на досадашњих 67 одржаних таквих манифестација. 

Његова основна порука верницима била је да их неће изневерити и да 

Америка верује у искупљење.6 

Утицај Хришћанства као религије на политику у САД је 

изузетно велики у односу његов утицај на остале развијене земље 

западног света. Чини се и да је вера неизоставан део Беле куће и 

институције председника. Иако Устав Сједињених држава забрањује 

избор председника на основу његових верских опредељења (одвојеност 

цркве од државе), ситуација је у пракси значајно другачија. 

 
5 Видети: https://www.dw.com/sr/nova-inicijativa-za-zapadni-balkan-dr%C5%BEava-

potpisnica-dejtona/a-50367563 (05.11.2019). 
6Доступно на: https://www.blic.rs/vesti/svet/tramp-amerika-veruje-u-iskupljenje/5925p8m 

(08.11.2019). 
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Скоро сви председници Америке били су хришћани: од чега 

већину чине епископалци и презбитеријанци. Председник Трамп 

уклапа се у овај верски шаблон, пошто је по вероисповести 

презбитеријанац. Први презбитеријанац на челу Америке био је Андру 

Џексон, о коме председник Трамп има веома позитивно мишљење. 

Последњи презбитеријанац у Белој кући пре Трампа био је председник 

Роналд Реган, који такође има Трампове симпатије. Иначе, 

презбитеријанство вуче корене из Шкотске и Енглеске, а Џексон и 

Реган су имали шкотско порекло, као и председник Трамп чија се мајка 

доселила из Шкотске у Америку7. 

Иако су презбитеријанци дали девет председника, највећи број 

председника Америке (њих 11) долази из редова епископалаца. Неки од 

најпознатијих америчких председника попут: Џорџа Вашингтона, 

Џејмса Медисона, Френклина Рузвелта, припадали су Епископалној 

цркви. 

После епископалаца и презбитеријанаца, унитарци и баптисти 

(Бил Клинтон је баптиста по вероисповести) деле треће место по броју 

председника које су послали у Вашингтон (по четири председника). 

Међутим, двојица најпознатијих и најуспешнијих председника: 

Томас Џеферсон и Абрахам Линколн нису припадали ниједној цркви и 

верској заједници. Председник Џеферсон је током младости изгубио 

своју хришћанску веру, али је током читавог живота веровао у 

постојање „вишег бића”, божанства, односно „креатора универзума”. 

Насупорт њему, председник Линколн је одрастао у религиозној 

породици, али се никада званично није придружио цркви. 

Приметно је да су скоро сви председници Америке били 

припадници неке од протестантских деноминација, а већина њих су 

епископалци и презбитеријанци. 

Међутим, римокатолици, иако веома значајни по броју верника, 

дали су свега једног председника Џона Ф. Кенедија (Слика 1)8. 

 
7 Доступно на: https://jovantripkovic.com/koji-bog-vlada-u-beloj-kuci-infografik/ 

(08.11.2019). 
8 Исто. 
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Слика 1. Вероисповест у Белој кући 

Извор: https://jovantripkovic.com/koji-bog-vlada-u-beloj-kuci-

infografik/(08.11.2019) 

 

СВЕЧАНИ РУЧАК 

Традиционално, у јесен сваке године, одржава се заседање 

Генералне скупштине УН, којом приликом територијални домаћин – 

амерички председник приређује свечани ручак за све учеснике, што је 

било и овог пута. Свечни ручак који је Доналд Трамп приредио ове 

године, на маргинама 74. заседања Генералне скупштине УН, „умотан” 

је у миље који можемо сагледати са више аспеката, од којих се 
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издвајају: 1) шта је Трамп остварио од својих предизборних обећања, 2) 

позиција Трампа у САД пред изборе 2020. године и 3) однос 

председника САД према централној теми заседања Генералне 

скупштине УН. 

 

Остварења Трампових предизборних обећања 

До нормализације односа са Русијом не да није дошло, већ су, 

напротив, ти односи погоршани. Америка, као челна земља НАТО-а и 

лидер западног света, у досадашњем мандату Трампа предузела је низ 

мера против Русије које не иду у прилог нормализацији међусобних 

односа, међу којима се издвајају: 1) Русија је (уз Кину) окарактерисана 

као ревизионистичка земља и фактор нестабилности у свету9, 2) Русији 

су уведене санкције због анексије Крима (2014), како то види запад 

(Русија то сматра повратком Крима), а у доба Трампа се те сакције 

пооштравају, 3) САД су напустиле програм ограничавања производње 

и уништавања ракета средњег и малог домета, који су још 1987. године 

потписали председници Реган и Горбачов, чиме је отворена нова трка у 

наоружавању, 4) Русији је радикално смањен број активности у 

програму са НАТО и више не учествује на самитима осам најбогатијих 

земаља света (Г8). 

Односи САД и Русије нагнали су бројне аналитичаре да 

закључе да се свет креће ка новом биполаризму. Интересантно је да 

председник Русије Путин има делимично разумевање за Трампове 

потезе. „Знамо, сви знамо шта и како говори председник САД, 

господин Трамп поводом руско-америчких односа. Знамо да је током 

предизборне кампање, оне претходне, говорио да је за нормализацију, 

али, нажалост, до данас то није учињено. Унутрашња политичка 

ситуација не дозвољава актуелном председнику да предузме кораке за 

кардинално побољшање руско-америчких односа”, изјавио је Путин за 

више медијских кућа.10 

Борба против исламских терориста јесте трећи изазов Америке 

у „Трамповој” стратегији националне безбедности, јер су као две 

основне претње (ривали) по САД означене Кина и Русија. Борба против 

 
9 Видети: National Security Strategy of the United States of America, The White 

House, Washington, December 2017, доступно на: https://www.whitehouse.gov/wp-

content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf (09.11.2019). 
10 Доступно на: https://rs-lat.sputniknews.com/rusija/201910131121009163-putin-

razumem-da-tramp-ne-moze-da-ostvari-obecanje-o-poboljsanju-odnosa-s-rusijom/ 

(05.11.2019). 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf%20(09.
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf%20(09.
https://rs-lat.sputniknews.com/rusija/201910131121009163-putin-razumem-da-tramp-ne-moze-da-ostvari-obecanje-o-poboljsanju-odnosa-s-rusijom/
https://rs-lat.sputniknews.com/rusija/201910131121009163-putin-razumem-da-tramp-ne-moze-da-ostvari-obecanje-o-poboljsanju-odnosa-s-rusijom/
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исламског тероризма није изум Доналда Трампа, већ председника Буша 

старијег и свих председника после њега (Клинтон, Буш млађи, Обама). 

Та борба, започета у Ираку 1991. године, врхунац добија у Сирији у 

другој деценији овог века, сукобом са ИСИЛ-ом, као најснажнијом 

терористичком организацијом. Свакако, у сукобу са ИСИЛ-ом нису 

учествовале само САД, које су (Трамп) објавиле да је ИСИЛ побеђен 

управо од стране Америке. Врло је „замућена” америчка борба против 

тероризма, која се код анлитичара именује и као двоструки аршин, 

односно америчко виђење тероризма и терориста. Познато је да САД 

„имају пик” на Иран, који сматрају извором савременог тероризма и 

нестабилности на Блиском истоку. С друге стране, холивудске 

спекулације око убиства (самоубиства у безизлазној ситацији, како 

сликовито наводи Трамп) вође исламског тероризма – Абу Бакр Ал 

Багдадија, типичан су пример наступа Америке. Како ће се завршити 

борба Турске са Курдима у Сирији, које подржавају САД, тек остаје да 

се види. 

Трамп, као председник, врло оштро је започео борбу против 

миграната и то на два начина. Прво је започео сукоб са опозицијом око 

изградње зида према Мексику, од кога ни дан-данас не одустаје. С 

друге стране, Трамп је донео наредбу о забрани уласка у САД лица која 

проповедају исламизам, посебно апострофирајући шест земаља: Чад, 

Иран, Јемен, Либија, Сирија и Сомалија, а касније је тај списак 

проширио на Северну Кореју и Венецуелу.11 

Једно од предизборних обећања Трампа, које се на моменте 

испољава врло снажо, јесте сузбијање тзв. неповољних трговинских 

споразма и ограничавање економског утицаја Кине. Наиме, како је већ 

наведено, Кина је (уз Русију) означенa као ревизионистичка земља која 

плагира америчке производе и нелојалном конкуренцијом прети и 

америчкој и светској економији. У том смислу, САД су према Кини 

повећале трговинске таксе до забране увоза робе високих технологија, 

посебно апострофирајући кинеску фирму Huawei. Свакако, Кина је 

узвратила реципрочном мером, уводећи таксе на америчку робу. Тај 

економски антагонизам две водеће економске силе аналитичари су 

именовали као трговински рат. Трговински рат против Кине, САД 

покушавају да наметну и својим савезницима – Европској унији, 

 
11 Доступно на: https://www.blic.rs/vesti/svet/tramp-uveo-novu-zabranu-ulaska-u-

sad-lista-prosirena-na-osam-zemalja/sy66q96 (05.11.2019). 

https://www.blic.rs/vesti/svet/tramp-uveo-novu-zabranu-ulaska-u-sad-lista-prosirena-na-osam-zemalja/sy66q96
https://www.blic.rs/vesti/svet/tramp-uveo-novu-zabranu-ulaska-u-sad-lista-prosirena-na-osam-zemalja/sy66q96
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тражећи да се преиспита експанзија кинеске иницијтиве „Појас и пут” у 

Европи12, с једне, и трговина с фирмом Huawei13, с друге стране. 

Наведени кључни спољнополитички потези председника 

Трампа, у комбинацији с унутрашњом кохезијом и економским јачањем 

САД, увијени су у његов мото – Америка на првом месту. Бројни 

аналитичари су тај мото Трампа протумачили као његову иницијативу 

да САД остану светски хегемон. Сам председник Трамп, пак, став 

Америка на првом месту образлаже речима да је сваком своја земља на 

првом месту. За претпоставити је да тај мото обухвата и једно и друго. 

Да је то тако, показују бројни спољнополитички потези Трампове 

администрације, међу којима се издвајају: 1) притисак на чланице 

НАТО да повећају издатке за одбрану на ниво 2% БНД, до 2024. 

године, 2) агитација код европских савезника да се одустане од руског 

гасовода „Северни ток 2”, 3) повлачење из ИНФ програма о 

ограничењу балистичких ракета средњег и малог домета (програм су 

1987. године потписали совјетски председник Михаил Горбачов и 

председник САД Роналд Реган), 4) најава изласка из Иранског 

нуклеарног програма и додатне санкције Ирану, што је на ивици 

сукоба, 5) напуштње УНХЦР (организаија УН за људска права и 

избеглице), 6) притисак на Северну Кореју и почетак преговора о 

нуклеарном разоружању те земље, и 7) наређење војним стратезима 

САД да се убрза „космички програм”.14 

 

 
12 Притисак на земље чланице ЕУ да обуздају експанзију Кине у Европи 

најочигледније је испољен у иницијативи коју је водио државни секретар 

Мајкл Помпео по земљама централне и источне Европе. Константа у његовим 

излагањима била је упозорење чланицама ЕУ на штетност мултилатералног 

пројекта Сарадња 16+1, уведеног 2012. године. Савет Европе је усвојио 

механизам по коме све држве чланице ЕУ морају да преиспитају стране 

директне инвестиције, пре свега њихов утицај на унутрашњи поредак и 

безбедност. Доступо на: https://bfpe.org/stvarni-takmac-kina/ (10.11.2019). 
13 Док је Помпео „крстарио” Европом, САД (Трамп) су забраниле увоз робе 

кинеске фирме Huawei, (5Г инфраструктура), којој је замерена блискост с 

Пекингом и опасност од злоупотребе података. САД су посебан утицај 

извршиле на државе чланице „Пет Очију”, групе која разматра развој 

телекомуникационе опреме на глобалном нивоу (САД, Велика Британија, 

Канада, Аустралија и Нови Зеланд). Притисак САД је успео, Аустралија и 

Нови Зеланд забраниле су увоз робе фирме Huawei, док Велика Британија и 

Канада преиспитују захтев САД да то учине. Исто. 
14 Б. Форца, „Наоружавање између претње и бизниса”, Одбрана и безбедност, 

Београд, јун 2019. 
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Позиција председника Трампа у САД пред изборну 2020. годину 

Предизборна кампања за 2020. годину у САД се увелико 

захуктава. Два главна такмаца у тој кампањи јесу Демократе и 

Републиканци. Према бројним истраживањима, углед Трампа у 

америчкој јавности је доста висок, који супротна страна покушава да 

поремети, јавно износећи тзв. пропусте и својеврсне скандале 

председника Трампа, до захтева за импичментом (опозив председника), 

слично као што је био случај с некадашњим председником Никсоном. 

Медији су објавили листу тзв. скандала који се приписују 

Трампу, па их преиспитују у америчкој администрацији. Међу те 

„скандале” убрајају се: 1) инаугурација председника Трампа, у смислу 

тврдње колико је гостију било и цене коштања исте, 2) секс афере, 3) 

Трампов однос („дослух”) с Русијом у време предизборне кампање, 4) 

лични однос Трампа према председнику Русије Путину, кога никад у 

својим изјавама није критиковао, 5) тзв. операције Трампове фондације 

и њена умешаност у изборну кампању, односно политичке сврхе, где се 

помиње и породица председника Трампа, 6) пореске преваре породице 

Трамп, 7) тобожње уцењивање Украјине од стране Трампа, које се 

односи на захтев украјинском председнику (Зеленски) да преиспита 

корупцију Џоа Бајдена (главни ривал на следећим изборима), а заузврат 

ће се Трамп „помоћи” око Крима, који је анексирала Русија15. 

Управо последњи наведени „скандал” (телефонски разговор 

Трамп – Зеленски) председника Трампа, који је, како јављају медији, 

пријавио узбуњивач, утицао је на то да Представнички дом Конгреса 

САД покрене службену истрагу против председника САД. Иначе, 

импичмент је утврђен у Уставу САД, где се каже да председник може 

да буде смењен због издаје, корупције или других тешких злочина и 

преступа.16 

Историјски посматрано, истраге спроводи Представнички дом 

(Одбор за правосуђе). Ако већина од 435 чланова Представничког дома 

одобри изношење оптужби, процес се сели у Сенат (Горњи дом), који 

спроводи суђење како би доказао председникову кривицу. На том 

суђењу, представници Представничког дома делују као тужиоци, 

сенатори као порота, а председава председник Уставног суда САД. За 

осуду и смену председника потребна је двотрећинска већина у Сенату, 

 
15 Доступно на: https://www.blic.rs/vesti/svet/zelenski-otkrio-sta-mu-je-tramp-

obecao/251jkyj (04.11.2019) 
16 Доступно на: https://www.blic.rs/vesti/svet/kako-izgleda-procedura-impicmenta-

i-moze-li-to-da-bude-trampov-kraj/sy36dq5 (04.11.2019). 
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који броји 100 чланова. Од представника се не тражи да докажу своје 

тврдње ван сваке сумње, као што је то стандард у редовном судском 

процесу за казнена дела. У Представничком дому је 235 демократа, 199 

републиканаца и један независни представник. Стога, демократе могу 

да спроведу импичмент и без подршке републиканаца. Сенат сада има 

53 републиканца, 45 демократа и двоје независних представника који 

обично гласају као и демократе. За осуду и смену председника требало 

би 67 гласова, те, како би Трамп био смењен по тој процедури, најмање 

20 републиканаца и све демократе и независни морали би да гласају 

против њега.17 Уважавајући податак о односу снага у Сенату, те 

историјску чињеницу да ниједан амерички председник, до сада, није 

смењен путем импичмента, сматра се да и садашња „хајка” на 

председника Трампа неће успети. 

 

Однос САД према централној теми 74. заседања Генералне 

скупштине УН 

Крајем септембра ове године одржано је 74. заседање Генералне 

скупштине Уједињених нација. Централна тема заседања била је 

глобално загревање. Позиву на скуп одазвале су се 193 државе чланице 

УН и три посматрача (битно је да се дође!?), од чега 126 шефова 

држава или влада. Као и сваке године до сада, понеко је изостао. Веома 

је приметно да на скупу нису присуствовали председници Кине и 

Русије. Принципијелно посматрано, заседања Генералне скупштине УН 

одржавају се једном годишње и имају једну централну тему, ретко 

више њих. У складу са документима Организације УН, заседања 

Генералне скупштине спадају у домен опште дебате, без „чврстих” 

одлука које би обавезивале, de iure. Међутим, та заседања су прилика 

да се, на маргинама, како се то каже, сретну, размене мишљења или 

само погледе, бројне делегације. То је преовладавало и на 74. заседању. 

По неписаном правилу, први излаже представник Бразила (давно, у 

зачетку заседања Генералне скупштине УН нико није хтео први да 

говори, те се јавио представник Бразила и тако је остало до данас). 

Одмах после, реч узима територијални домаћин – председник САД18. 

Централна тема заседања Генералне скупштине УН, практично, 

била је унапред осуђена на неуспех, јер је познато да се глобалном и 

глобализацији снажно одупире најјача сила света – САД. Уз напомену 

 
17 Исто. 
18 Б. Форца, „Мисли глобално, ради локално”, Одбрана и безбедност, Година 

II, број VIII, Београд, 2019, стр. 34-35. 
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да главни ривали САД (Кина и Русија) нису дошли у највишем 

формату, централна тема је пала у сенку наступа Трампа и „сусрета на 

маргини”. Вероватно су приређивачи заседања то имали у виду, те је 

дан пре почетка 74. заседања Генерални секретар УН Гутереш 

организовао скуп о климатској акцији, на коме је припремљен и наступ 

млађане Швеђанке Грете Тунберг, што је изазвало снажну подршку на 

друштвеним мрежама, као и у активностима разних покрета широм 

света. На том скупу учествовало је око 100 лидера држава света, међу 

којима и немачка канцеларка Ангела Меркел, француски председник 

Филип Макрон, председник Индије Нерендре Моди и други. Међутим, 

на скупу није био амерички председник Трамп, кога је заменио 

дипломата из „четвртог ешалона”. Трамп је за то време у 

конференцијској дворани организовао скуп о прогањању верских 

мањина широм света. 

Непуна два месеца након 74. заседања Генералне скупштине 

УН, САД су најавиле напуштање Париског климатског споразума, који 

је пре неколико година потписало више од 190 држава чланица УН. 

САД су званично обавестиле УН о изласку из Париског климатског 

споразума, наводи се у саопштењу генералног секретара САД Мајка 

Помпеа. „Сједињене Америчке Државе почеле су данас (05.11., прим. 

аутора) процес изласка из Париског климатског споразума. Према 

условима споразума, САД су послале званично обавештење 

Организацији Уједињених нација о свом изласку. Излазак ће ступити 

на снагу годину дана након обавештења”, наводи се у документу. 

Помпео је навео да је амерички председник Доналд Трамп донео 

одлуку о изласку из Споразума због „неправедног економског терета” 

који је стављен на плећа САД19. 

На самом заседању Генералне скупштине УН, у одсуству два 

кључна ривала – председника Кине и Русије, Трамп је својим говором 

вратио неореализам у светске процесе, жестоко се супротстављајући 

глобализацији и мултиполаризму међународног политичког поретка. 

Основна порука Трампа, коју су пренели сви светски медији јесте: 

Слободни свет мора „пригрлити” националне темеље, а не да има 

намеру да их замени или избрише. Гледајући около, и свуда по овој 

величанственој планети, истина се јасно види. Ако желите слободу, 

поносите се својом земљом! Ако желите демократију, држите се свог 

суверенитета! Ако желите мир, волите своју нацију! Мудри лидери 

увек прво мисле на добробит свог народа и земље. Будућност не 

 
19 Доступно на: https://www.vesti.rs/Pariz/SAD-obavestile-UN-o-izlasku-iz-Pariskog-

klimatskog-sporazuma.html (05.11.2019). 

https://www.vesti.rs/Pariz/SAD-obavestile-UN-o-izlasku-iz-Pariskog-klimatskog-sporazuma.html
https://www.vesti.rs/Pariz/SAD-obavestile-UN-o-izlasku-iz-Pariskog-klimatskog-sporazuma.html
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припада глобалистима! Будућност припада патриотама! Будућност 

припада независним нацијама које штите своје грађане, поштују 

комшије и поштују разлике које сваку земљу чине јединственом и 

посебном20. 

У свом излагању, које је трајало 30 минута, Трамп се врло 

осионо освртао на бројна питања светских односа, стално истичући 

позицију и достигнућа САД. Приметно је да је Русију поменуо само 

једанпут и то у смислу гасовода „Северни ток 2”, не говорећи ни речи о 

њеној „умешаности” у америчке изборе 2016. године. Кина је поменута 

у смислу трговинских намета које САД чине према тој земљи, јер, како 

каже Трамп, обрушавајући се на трговински дебаланс САД с Кином: 

„Ти дани су одбројани. Више нећемо толерисати такве злоупотребе. 

Нећемо дозволити да наши радници постану жртве, да наше компаније 

буду преварене и да наше богатство нестаје или буде пребацивано 

другде.”21 

Отуда, од стране бројих аналитичара, Трампов говор оцењен је 

у духу његовог мота – Америка на првом месту. „Америку воде 

Американци. Одбацујемо идеологију глобализма и прихватамо 

доктрину патриотизма”, рекао је Трамп. „У сваком присутном у овој 

великој сали и свима који слушају широм планете, куцају срца 

патриота која осећају снажну љубав за своје нације и једнако снажну 

лојалност домовини!”22 

Поједини аналитичари су Трампов говор означили као изјаву 

пуну контрадикција, посебно апострофирајући његове речи: „Поштујем 

право сваке нације да следи своје обичаје, веровања и традицију”, рекао 

је Трамп. „САД вам неће говорити како да живите, како да радите или у 

шта да верујете. Заузврат, тражимо само да поштујете наша суверена 

права”. Истовремено, позвао је више од 190 држава чланица да се 

придруже Америци да обнове демократију у Венецуели и подрже 

„ирански народ у борби да поврати верску судбину”.23 

У току четири дана, колико је трајало заседање Генералне 

скупштине УН, Трамп се састао с лидерима бројних земаља, али је 

 
20 Доступно на: https://www.espreso.rs/svet/planeta/445581/trampov-govor-koji-je-

odusevio-srbe-ono-sto-je-izgovorio-u-un-je-mnoge-dirnulo-u-srce-ko-bi-rekao-video 

(05.11.2019). 
21 Доступно на: http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/711/merila-vremena/3270171/trampov-

govor-u-un-pokrenuo-lavinu-smeha-i-neverice.html (05.11.2019). 
22 Исто. 
23 Исто. 

https://www.espreso.rs/svet/planeta/445581/trampov-govor-koji-je-odusevio-srbe-ono-sto-je-izgovorio-u-un-je-mnoge-dirnulo-u-srce-ko-bi-rekao-video
https://www.espreso.rs/svet/planeta/445581/trampov-govor-koji-je-odusevio-srbe-ono-sto-je-izgovorio-u-un-je-mnoge-dirnulo-u-srce-ko-bi-rekao-video
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/711/merila-vremena/3270171/trampov-govor-u-un-pokrenuo-lavinu-smeha-i-neverice.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/711/merila-vremena/3270171/trampov-govor-u-un-pokrenuo-lavinu-smeha-i-neverice.html
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чињеница да су му од стране медија упућивана „врло незгодна питања”, 

као што су: покренуте истраге у САД против њега, ирански нуклеарни 

програм, односи са Северном Корејом и друга. У таквим условима, 

Трамп је, по устаљеном обичају када се одржавају заседања Генералне 

скупштине УН у Њујорку, приредио ручак за све учеснике тог 

заседања. 

На званичном заседању Генералне скупштине УН, као и на 

свечаном ручку који је приредио Трамп, није било речи о Западном 

Балкану. Да би се осетило присуство земаља Западног Балкана 

побринули су се говорници из тих земаља, као и бројне делегације које 

су обављале свој део посла на маргинама заседања. Да ли је неко чуо 

говоре лидера земаља Западног Балкана са говорнице Генералне 

скупштине УН, остаје да се види. Поред званичних делегација земаља 

Западног Балкана, у Њујорку је примећена и делегација тзв. Косова. 

Тако, западнобалканска питања, а посебно однос Београда и Приштине, 

била су теме за „маргине” 74. заседања Генералне скупштине УН. 

Међутим, да су „маргине” 74. заседања Генералне скупштине 

УН обухватиле и Запади Балкан, приметно је из угла посматрања сваке 

земље региона, па и Косова, као и најутицајније земље света – САД. 

Српска делегција истиче врло успешне разговоре са бројним 

делегацијама где је, када је Косово у питању, битно да се и даље 

смањује број земаља које су тзв. независност Косова признале. С друге 

стране, албанска страна са Косова искористила је прилику да позове 

друге земље да се супроставе агитацији Србије о повлачењу признања 

тзв. независног Косова. На трећој страни, помиње се интересовање 

Ангеле Меркел и Макрона за питање Косова, чак и најављивањем 

посебне конференције по том питању. Кад су САД у питању, значајна 

су два потеза: 1) номинација специјалног Трамповог изасланика за 

Западни Балкан (Метју Палмер) и 2) именовање специјалног Трамповог 

изасланика за преговоре Београда и Приштине (Ричард Гренел). Дакле, 

САД се снажно „враћају” на Западни Балкан. 

 

ПОСЛЕДЊА ВЕЧЕРА 

Висока представница ЕУ за спољну политику и безбедносне 

послове Федерика Могерини поткрај октобра приредила је вечеру за 

лидере земаља Западног Балкана. То је од 2017. године уобичајен скуп 

који Могерини приређује, с том разликом што је овог пута то била тзв. 

опроштајна вечера, јер мандат Високе представнице престаје 1. 

децембра ове године. На позив Могерини одазвали су се председник 

Србије Александар Вучић, председник Црне Горе Мило Ђукановић, 
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председник Владе Северне Македоније Зоран Заев, тројно 

председништво Босне и Херцеговине, Жељко Комшић, Милорад Додик 

и Шефик Џеферовић, као и председник тзв. Косова Хашим Тачи. 

Вечери се није одазвао премијер Албаније Еди Рама, због раније 

заказане посете Грчкој, како су јавили медији24. Неки аналитичари су ту 

вечеру именовали Последња вечера, алудирајући на познато дело 

Леонарда да Винчија. 

Иако су сви аналитичари сагласни да на вечери није могло бити 

неких озбиљнијих разговора, због позиције Могерини, као и карактера 

скупа, ипак очкиване су и најављене теме као што су процена ситуације 

у региону, као и заједнички изазови и резултати. Свакако, сваки од 

наведених лидера искористио је прилику да, осим куртоазне 

захвалности на досадашњој сарадњи, одлазећој функционерки ЕУ 

поручи нека од сопствених очекивања даљих односа на Западном 

Балкану, или о позицији сопствене земље у преговорима са ЕУ. 

Последња вечера домаћице – одлазеће Високе представнице, 

догодила се у сенци бар три значајна догађаја за регион Западног 

Балкан: 1) стратегија за Западни Балкан коју је објавила Европска 

комисија у фебруару 2018. године, 2) прекид у преговорима Београда и 

Приштине и 3) најсвежије – изостајање позива Албанији и Северној 

Македонији да отпочну предприступне преговоре са ЕУ, који су се 

очекивали као резултат самита Европског савета у октобру 2019. 

године. 

Стратегија ЕУ за Западни Балкан јесте документ Европске 

комисије, чији пун назив гласи: Комуникације Европске комисије о 

Кредибилној перспективи проширења на западни Балкан и за веће 

ангажовање Европске уније са Западним Балканом25. Сам документ на 

18 страна операционализован је у четири целине (Табела 1). 

 

 

 

 

 
24 Доступно на: http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:827174-

Oprostajna-vecera-u-Briselu-Mogerinijevoj-orhideje-od-Vucica (06.11.2019). 
25 Доступно на: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-

credible-enlargement-perspective-western-balkans_en.pdf (07.11.2019). 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-credible-enlargement-perspective-western-balkans_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-credible-enlargement-perspective-western-balkans_en.pdf
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Tabela 1. Целине Стратегије ЕУ за Западни Балкан 

ЦЕЛИНА НАЗИВ ЦЕЛИНЕ 
КЉУЧНИ СТАВОВИ 

СТРАТЕГИЈЕ 

I Целина 

Кредибилна 

перспектива 

проширења – 

кредибилни 

напори и реформе 

на Западном 

Балкану 

- ниједна земља не испуњава услове 

за пријем 

- владавина права 

- конкурентност привреде – 

пружање подршке 

- билатерални спорови 

- примена правила и стандарда ЕУ 

- наредни кораци на путу земаља ЗБ 

у ЕУ (илустрација примера Црне 

Горе и Србије) 
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II Целина 

Кредибилна 

перспектива 

проширења – 

кредибилна 

подршка ЕУ 

- појачана подршка владавини права 

- јачање ангажовања у области 

безбедности и миграција 

- подршка друштвено-економском 

развоју 

- повећање повезаности 

- покретање Дигиталне агенде за 

Западни Балкан 

- подршка помирењу и 

добросуседским односима 

III Целина 

Припрема ЕУ за 

дочек нових 

чланица 

- институционална питања 

- осигурање финансијских 

средстава за успешно приступање 

- комуникације (стратешке) 

IV Целина Закључци 

Шест главних иницијатива које ће 

садржати Акциони план за 

спровођење стратегије (наведене у 

претходним целинама): 

- Владавина права 

- Безбедност и миграције 

- Социо-економски развој 

- Транспортна и енергетска 

повезаност 

- Дигитална агенда 

- Помирење и добросуседски 

односи 

Извор: Аутор на бази Саопштења Европске комисије COM (2018) 65 
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У документу је извршена краћа анализа припремљености 

земаља Западног Балкана за чланство у ЕУ, уз констатацију да 

тренутно ниједна земља не испуњава услове за чланство. 

При томе, оцењено је да су Црна Гора и Србија најдаље 

одмакле на путу ка Унији и да, уколико испуне остале услове, 

оријентационо могу да буду примљене у ЕУ до 2025. године (Слика 2). 

 

Слика 2. Поглед ЕУ на Западни Балкан у Стратегији за тај регион 

Извор: https://www.slobodnaevropa.org/a/rusija-zapadni-balkan-uticaj-

bih/28998014.html (31.10.2019) 

У даљем, документ се посебно бави питањима тзв. шест 

носећих иницијатива (види Табелу 1), као и обавезама Уније да 

спремно дочека нове чланице. 

Документ Европске комисије је различито примљен у државама 

Западног Балкана и на Косову и Метохији, што је разумљиво. Међутим, 

у свим земљама региона, као и у самој ЕУ, присутна је доза сумње у 

његову реализацију. Ту сумњу потврдиле су активности у Унији током 

2019. године, односно чињеница да Стратегија није званично усвојена 
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од стране Европског савета и да је њена даља имплементација доведена 

у питање. 

Стратегија Европске уније за Западни Балкан неодвојива је од 

процеса преговарања Београда и Приштине под мониторингом ЕУ, као 

и одлагања утврђивања датума почетка предприступних преговора са 

Северном Македонијом и Албанијом. Као што се на Слици 1 види, ЕУ 

је утврдила да 2019. година, у ствари, буде преломна, односно да се у 

овој години потпуно нормализују односи Београда и Приштине и да 

отпочну предприступни преговори са Северном Македонијом и 

Албанијом. Да ли је оба та процеса суспендовао француски председник 

Макрон? Формално да, а суштински? 

Преговори Београда и Приштине о тзв. потпуној нормализацији 

међусобних односа, иако није баш јасно шта та нормализација односа 

значи, снажније су задејствовани Бриселским споразумом из 2013. 

године26 и, ево, већ дуже време су прекинути. Тај споразум је 

обухватио питања реорганизације правосуђа, полиције, избора и 

формирање Заједнице српских општина (ЗСО). Практичо, од 

Споразума, једино формирање ЗСО ни у назнакама није почело да се 

реализује. Косовска страна, потпомогнута моћницима са запада, у 

пракси је наставила процес доласка до независног Косова, које је 

једнострано прокламовано од стране привремених институција 

самоуправе 2008. године. 

Врхунац чињења привремених институција самоуправе на 

Косову и Метохији, који је утицао на прекид односа Београда и 

Приштине, јесте увођење такси од 100% на робу из Србије и Босне и 

Херцеговине. Међутим, привремене институције самоуправе на Косову 

и Метохији предузеле су и друге кораке ка својој идеји – независно 

Косово, у које се убрајају: превођење тзв. Косовских снага безбедности 

у оружане снаге (војску) Косова27; доношење тзв. платформе за 

преговоре косовске делагације с Београдом, у којој су побројне бројне 

 
26 Споразум су парафирали премијер Србије Ивица Дачић и премијер 

привремених институција самоуправе на Косову и Метохији Хашим Тачи, 

доступно на: https://www.telegraf.rs/vesti/politika/658026-ovo-je-tekst-sporazuma-

procitajte-sta-su-se-dogovorile-srpska-i-albanska-strana-u-briselu (08.11.2019). 
27 Косовски парламент је 14.10.2018. године, без присуства српских посланика, 

усвојио три закона о превођењу тзв. Косовских снага безбедности у оружне 

снаге Косова. Доступно на: https://www.blic.rs/vesti/politika/formirana-vojska-

kosova-usvojeni-zakoni-albanci-slave-haradinaj-vojnici-i-na-jugu-i/grhbflk 

(08.11.2019). 
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активности на штету Србије28; притисци на српско становништво на 

Косову и Метохији да се исељава (упад специјалних снага Росу на 

север Косова и Метохије, крађа и уништавање имовине); провокације 

на језеру Газиводе; својатање рудника Трепча; снажно зближавање са 

Албанијом и отворена најава „велике Албаније” и други. 

Сви утицајни чиниоци у међународној заједници, 

подразумевајући пре свега велике силе и ЕУ, осудили су увођење такси 

од 100% на робу из Србије и Босне и Херцеговине, коју су увеле 

привремене институције самоуправе на Косову и Метохији. Реч 

„осудили” односи се на чињеницу да су званичници бројних земаља 

усмено исказали своје противљење таквом потезу привремених 

институција самоуправе на Косову и Метохији. Међутим, ниједна 

утицајна сила на „косовске власти“ (САД и ЕУ) није предузела никакав 

потез или притисак да се таква одлука повуче. Напротив, неки су 

(Велика Британија), чак, такву одлуку видели као суверено право 

привремених институција самоуправе на Косову и Метохији. 

С друге стране, чак се и званични НАТО (генерални секретр 

Столтенберг) изјаснио негативно о превођењу тзв. Косовских снага 

безбедности у оружане снаге Косова. Али, тај негативан став НАТО-а је 

гласио – Није тренутак за такав потез (преурањен потез). Дакле, 

звнични НАТО није против превођења тзв. Косовских снага 

безбедности у оружане снаге Косова, али када за то дође време29. 

Дакако, такав потез НАТО-а не треба да изненађује, ако се зна да су 

готово све државе чланице Алијансе признале независност Косова 

(изузев Шпаније, Румуније, Словачке и Грчке). Упад специјалних снага 

Росу на север Косова се од стране КФОР-а тумачи као легитимно право 

полиције да „ради свој посао”30. 

 
28 Платформа је објављена 19.02.2019. године, у 20 тачака и 11 принципа, у 

којима се тражи безусловно признавање независности Косова од стране 

Србије, укидање Резолуције СБ УН бр. 1244, формирање суда за ратне злочине 

почињене на Косову, као и бројни други услови. Доступно на: 

https://www.espreso.rs/vesti/kosovo/351051/ekskluzivno-ovo-je-ceo-tekst-

platforme-pristine-svih-20-tacaka-i-12-principa-na-srpskom (08.11.2019). 
29 Столтенберг: Погрешно време за одлуку о формирању војске Косова. 

Доступно на: https://www.glasamerike.net/a/stoltenberg-ozbiljne-posledice-odluke-

o-formiranju-vojske-kosova/4687902.html (08.11.2019). 
30 Најчешћа саопштења КФОР-а о упадима специјалних снага Росу на север 

Косова била су да „полиција ради свој посао по налогу тужилаштва, КФОР 

прати ситуацију.” Видети: https://www.blic.rs/vesti/politika/kfor-rosu-kosovo-

rosu-jedinice-upad-rosu-na-severu-kosova/ww46t2k (08.11.2019). 

https://www.espreso.rs/vesti/kosovo/351051/ekskluzivno-ovo-je-ceo-tekst-platforme-pristine-svih-20-tacaka-i-12-principa-na-srpskom
https://www.espreso.rs/vesti/kosovo/351051/ekskluzivno-ovo-je-ceo-tekst-platforme-pristine-svih-20-tacaka-i-12-principa-na-srpskom
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Очевидно немоћна да изврши утицај на албанску страну на 

Косову и Метохији да осустане од такси на робу из Србије и Босне и 

Херцеговине, ЕУ повлачи неприпремљен потез – састанак с лидерима 

са Западног Балкана у Берлину. „Водећи двојац” Уније, Меркел-

Макрон, организује неформални скуп лидера са Западног Балкана, који 

је унапред био осуђен на пропаст. Двојац Меркел-Макрон је на самит 

са лидерима Западног Балкана позвао и представнике Словеније и 

Хрватске, које су чланице ЕУ и „не спадају” у регион. Иако је много 

спорних питања на Западном Балкану, ипак, централна тема била је 

наставак преговора Београда и Приштине. Био је то скуп ставова без 

идеја, без циља, без плана, без ... Албански двојац (Тачи-Харадинај) се, 

пре скупа са Ангелом Меркел и Емануелном Макроном, састао са 

амбасадором САД у Немачкој (Ричард Гренел), који ће, види чуда, ове 

године бити именован за Трамповог представника за преговоре 

Београда и Приштине. Дакле, скуп о теми без циља обављен је реда-

ради, јер „кључни играч” (САД) тек треба да се изјасни. На фону 

„резултата” скупа у Берлину, заказани наставак у Паризу (1. и 2. јула 

2019. године) отказан је на неодређено време. Мудар је Макрон? 

У одсуству самита лидера Западног Балкана у Паризу, 

председник Француске Макрон долази у званичну посету Београду (15. 

и 16. јул 2019. године), која је била предвиђена за крај 2018. године, али 

је због немира у Француској („жути прслуци”) пролонгирана. Изузетно 

су различита виђења страних званичника и медија о посети Макрона 

Србији, посебно о његовом „обраћању народу” на Калемегдану. Поред 

бројних (20) билатералних споразума који су потписани, пре свега у 

домену економије и културе, те чињенице да је долазак Макрона прва 

посета француског председника Србији после 18 година, наступ 

председника Макрона у Београду има најмање две поруке. Прво, то је 

својеврсно „прикривено” извињење председнику Србије Вучићу за 

позицију коју је имао на прослави 100 година од краја Првог светског 

рата, која је одржана у Паризу 2018. године. Друго, перспективно 

значајније, јесте својеврсна подршка Србији у даљим преговорима са 

косовким властима. Поред стратешког партнерства са Русијом и 

Кином, које недвосмислено не подржавају независно Косово, Макронов 

наступ у Београду јесте подршка тражењу компромиса у преговорима 

Београда и Приштине, иако је Француска признала независност Косова 

и од тога неће одустати. Макрон настоји да се Француска пита? 

Утврђивање датума предприступних преговора Северне 

Македоније и Албаније блокирао је Макрон. То је експлицитно 

видљиво на самиту Европског савета у Бриселу 17. и 18. октобра 2019. 

године, а препознатљиво је и у ранијим наступима француског 
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председника, по принципу – дубина па ширина (прво реформе ЕУ, па 

дијалог о проширењу), кад је проширење Уније у питању. Блокирање 

Северне Македоније и Албаније на путу ка ЕУ, које је произвео став 

председника Макрона, разумљиво, изазвало је салве негодовања у тим 

државама, али и противљење у другим деловима света, па и у 

чланицама Уније. Шта то тражи Макрон? 

Да је ЕУ у великим унутрашњим проблемима, то је видљиво и 

јасно не само аналитичарима, већ и „обичном човеку”. Излазак 

Уједињеног Краљевства (Брегзит) из ЕУ се одуговлачи унедоглед, а 

требало је да буде окончан 31. марта 2019. године. То је један од 

каменова спотицања Уније на њеном даљем путу. Међутим, притајено, 

понекад мало снажније, па опет слабије, у водећим земљама Уније 

„тиња” сукоб са САД. Још приликом обележавања 100 година од краја 

Првог светског рата, дошло је до „тешких речи” између Макрона и 

Трампа, због изјаве француског председника да ЕУ мора да буде 

независнија од САД. То је „изглађено” у „тет а тет” разговорима 

Макрона и Трампа у Паризу, пред церемонију обележавања краја 

Великог рата. Макрон је Трамповом „Америка на првом месту” 

супроставио „ЕУ на првом месту”, и, тобож, разумели су се. 

НАТО је на самрти, а ЕУ на ивици понора, најновија је изјава 

Макрона, која је узбуркала светску јавност31. Тој изјави Макрона 

супротставио се комплетан запад, нарочито САД и Немачка, а једино је 

од стране Русије дошла својеврсна подршка. Формално-логички 

посматрано, Макронова изјава јесте у домену безбедности и одбране 

Уније. Чињеница је да је, историјски посматрано, европски двојац 

Немачка-Француска, прво заговарао федерализацију Европе (до 

пропале идеје о Уставу ЕУ, 2005) и сопствену одбрану. Тој иниијативи 

жестоко се супростављала Велика Британија, сматрајући да је НАТО 

довољан гарант безбедности и одбране Уније32. 

Председник САД Доналд Трамп у првим својим 

спољнополитичким иницијативама подржао је излазак Велике 

Британије из ЕУ и жестоко се обрушио на европске чланице НАТО и 

ЕУ као економског савезника. У складу с предметом рада, интригантан 

је однос Трампа према НАТО. Већина медија пренела је као кључни 

 
31 Ово је изјава Емануела Макрона дата британском листу „Економист”, а 

пренели су је сви светски медији, доступна на: 

hrome.google.com/webstore/detail/app/hfopmddofmcbgenkbmobnefebafocbnj 

(08.11.2019). 
32 Б. Форца, „Безбедносни аспект изласка Велике Британије из ЕУ”, он-лајн 

магазин Одбрана и безбедност, Београд, 2018. 
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Трампов став да европске НАТО чланице треба да издвајају више 

финансија за одржавање Алијансе, односно на нивоу 2% од својих 

бруто националних доходака (БНД) и да то достигну до 2024. године. У 

противном, како је изјављивао Трамп, Америка ће напустити НАТО. 

Сваку изјаву било ког председника САД треба узимати 

озбиљно, али, претња о напуштању Алијансе од стране САД није 

оправдана. Наиме, „Америка на првом месту”, као мото председника 

Трампа, незамислива је без НАТО. Ниједна земља није у стању да буде 

светски хегемон, а на то су америчке председнике упозоравали 

знаменити геополитичари из САД. Отуда, НАТО, који је „преживео” 

распуштање Варшавског уговора управо заслугом САД, јесте основна 

спољнополитичка полуга снаге Америке. У том смислу, Америци је 

потребнији НАТО него ЕУ. У истом контексту, треба посматрати и 

подршку САД изласку Велике Британије из ЕУ, војно опкољавање 

Русије (балтичке земље, Пољска, Црно море) од стране НАТО у 

пројекту „одбрана у 360о”33, као и жестоко противљење САД изградњи 

гасовода „Северни ток 2”. 

Иницијатива председника САД о повећању финансијких 

издатака за одржавање Алијансе, као и стратешки концепт НАТО – 

„одбрана у 3600”, свесрдно су подржани од бројних држава чланица 

НАТО, посебно Велике Британије, Пољске, Хрватске, земаља 

Бенелукса и балтичких држава, али су наишли и на отпор, пре свега од 

стране Немачке и Француске. 

Својеврсна нетрпељивост САД и Француске не потиче од 

Трампа и Макрона. Та чињеица посебно је евидентна у доба 

председника Буша (млађег) и Ширака, по питању размимоилажења 

мишљења о потреби рата у Ираку, када је амерички председник 

поручио – неће Француска одређивати како се брани Америка34. Зна то 

Макрон? 

Да ли је дошло време да ЕУ (Француска) каже да неће САД 

одлучивати како се брани Европа. То је питање за милион долара. 

Међутим, односи САД – ЕУ шири су од пуког питања одбране Уније, 

иако је то питање једно од кључних. Европска унија, посебно двојац 

 
33 Б. Форца, „Бриселски самит НАТО 11-12. јула 2018 – Трампов рецепт”, он-

лајн магазин Одбрана и безбедност, Београд, 2018. 
34 „Amerika ima stav o ratu. Američki predsednik kaže da neće promeniti stav, što 

potpuno razumem. Francuska takođe ima stavove koje ne želi da menja. To ne znači 

da ne poštujemo jedni druge”, ovako je Širak opisao mimoilaženja po pitanju rata u 

Iraku. Доступно на: https://www.bbc.com/serbian/lat/svet-49842182 (08.11.2019). 



98 

Немачка-Француска, поодавно је почела да развија идеју Жана Монеа 

да Унија не може да остане само на интеграцији око угља и челика, већ 

да мора да постане значајан глобални политички играч. Политичка моћ 

почива на две основне полуге – економској и војној моћи. Европска 

унија је највећи светски трговац и има позитиван трговински биланс са 

свим земљама света, осим са Кином (Табела 2). 

Табела 2. Трговински односи ЕУ 2017. године 

(у милионима $) 

ЗЕМЉА ИЗВОЗ УВОЗ УКУПНО БИЛАНС 

САД 362.151 247.826 609.979 + 114.327 

КИНА 170.083 344.468 514.551 - 174.385 

СВЕТ 1.745.247 1.708.318 3.453.56 + 36.929 

Извор: Форца Божидар, Никач Жељко, 2019 

Настојања ЕУ да осигура и војну моћ, формирањем 

Западноевропске уније (ЗЕУ), пропала су због пресудне улоге НАТО-а 

у конфронтацији са бившим СССР-ом, за време Хладног рата. 

Међутим, у Лисабонском уговору, по питању одбране ЕУ, утврђена су 

два значајна елемента: 1) самостална одбрана Уније, када такву одлуку 

донесе Европски савет35 и 2) структурална сарадња држава чланица 

ЕУ36, које за то искажу заинтересованост. 

У члану 42. Лисабонског уговора, суштински, помирена су три 

става о одбрани Уније: 1) самостална одбрана (немачко-француска 

иницијатива), 2) и даље снажна улога НАТО (британска иницијатива и 

чињеница да су 22 државе чланице ЕУ уједно и чланице НАТО) и 3) 

самостално опредељење држава чланица (војно неутралне земље, као 

што су Аустрија, Финска, Ирска, Шведска, Кипар и Малта), уз обавезу 

солидарности, односно пружања помоћи евентуално нападнутој 

чланици ЕУ. 

Да би ојачала своју значајнију глобалну улогу у изградњи и 

очувању безбедности у свету, ЕУ је још за време доношења прве 

 
35 Лисабонски уговор, члан 42. Доступно на: 

https://www.slobodnaevropa.org/a/lisabonski_ugovor/1891654.html (08.11.2019). 
36 Исто, члан 47. 
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Европске стратегије безбедности37, отпочела мировне мисије и 

операције, управо на Западном Балкану38, а затим широм света (Слика 

3) и иницирала формирање борбених група Европске уније (Табела 3). 

 

Слика 3. Актуелне мисије и операције ЕУ 

Извор: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage/430/military-and-civilian-missions-and-operations_en 

(04.11.2019) 

 

 

 

 
37 Безбедна Европа у бољем свету – Европска стратегија безбедности, ИСАК 

фондација, Београд, 2006. 
38 Европска унија је 2003. године покренула своју прву цивилну мисију у 

Босни и Херцеговини, а затим и своју прву војну операцију, исте године у 

Бившој Југословенској Републици Македонији (сада Република Северна 

Македонија). 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/430/military-and-civilian-missions-and-operations_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/430/military-and-civilian-missions-and-operations_en
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Табела 3. Преглед понуда и обавеза за борбене групе ЕУ у периоду од 

2021. до 2025. године 

 Период Учесници 
Водећа

нација 

Оперативна

Команда 

Д
ет

а
љ

н
е
 о

б
а
в

ез
е 

2019-1 
ES, IT, PT ES FR 

FR, BE* FR FR 

2019-2 
PL, CZ, HR, HU, SK PL PL 

FR FR FR 

2020-1 
EL, BG, CY, RO, RS, UA EL EL 

НЕПОПУЊЕНО   

2020-2 

DE, AT, CZ, FI, IE, LV, 

NL, SE 
DE DE 

IT*, EL, ES, PT*1 IT* IT* 

Б
Г

 п
а
к

ет
 о

б
а
в

ез
а
 

2021-1 
НЕПОПУЊЕНО   

НЕПОПУЊЕНО   

2021-2 
IT*, AT*, HR*, HU*, SL* IT* IT* 

НЕПОПУЊЕНО   

2022-1 
НЕПОПУЊЕНО   

НЕПОПУЊЕНО   

2022-2 
ES, PT* ES  

НЕПОПУЊЕНО   

П
о

ч
ет

н
а

 п
о

н
у

д
а
 

2023-1 

PL, CZ*, HU*, SK* PL  

EL, BG, CY*, Republic of 

North Macedonia*, RS*, 

UA* 

EL EL 

2023-2 
НЕПОПУЊЕНО   

НЕПОПУЊЕНО   

2024-1 
FR, BE* FR FR 

НЕПОПУЊЕНО   

2024-2 
IT*, AL IT* IT* 

НЕПОПУЊЕНО   

2025-1 
DE, AT*, HR*2 DE  

НЕПОПУЊЕНО   

Извор: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9057-2019-ADD-

1/en/pdf (07.11.2019) 

Други знчајан аспект војног јачања Уније, који бројни 

аналитичари сматрају иницијативом за стварањем „војске ЕУ”, јесте 

Споразум о сталној структуралној сарадњи - PESCO, из 2017. године, 
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коме су приступиле 23 од 28 држава чланица39. Занимљив и врло 

интригантан став о наведеном споразуму изнео је ирски премијер Лео 

Вардкар, речима: „Постоје стварне претње европској безбедности и 

уместо да се ослања на САД и (некоме) плаћа (…) Европа треба да 

обезбеди и плати за сопствену одбрану и не буде зависна од САД на 

начин на који је то била од 1945. (…) учествоваћемо само у оним 

програмима (пројектима) за које смо заинтересовани, на пример, борба 

против тероризма, сајбер-безбедност и мировне операције (очување 

мира)”.40 

Дакле, француски председник Макрон је „отворио Пандорину 

кутију” ставом о НАТО и ЕУ. Зашто Макрон и зашто баш сада, 

показаће време. А где је ту Западни Балкан и Србија? 

Западни Балкан је геополитичка кованица коју је сковала 

управо ЕУ, ограничавајући регион држава насталих на простору 

некадашње СФР Југославије (без Словеније), плус Албанија. Пријемом 

Хрватске у ЕУ (2013) њено место у синтагми Западни Балкан „заузима” 

територија Косова и Метохије, или само Косово, како га идентификује 

званична ЕУ. Све земље настале на простору бивше СФР Југославије и 

Албанија, након грађанског рата у бившој Југославији, исказале су 

стратешко опредељење ка евро-атлантским интеграцијама. У том 

смилу, први циљ и степеница био је НАТО, а други – ЕУ. Тај циљ су у 

потпуности оствариле Словенија и Хрватска, делимично Албанија и 

Црна Гора, које су чланице НАТО. При томе, Црна Гора је отпочела 

предприступне преговоре с ЕУ 2012. године и отворила сва осим једног 

поглавља, док је Албанија остала у статусу кандидата. Србија је 

прокламовала војну неутралност 2007. године, при којој стоји и данас, а 

са ЕУ су отпочели предприступни преговори 2014. године и отворено је 

16 поглавља. Северна Македонија је имала проблем са Грчком око 

имена Македонија, те је и даље кандидат и за НАТО и за ЕУ. Тзв. 

Косово је потписало Споразум о стабилизацији и придруживању са ЕУ, 

који је ратификован у Европском парламенту 2016. године, а 

привремене институције самоуправе на Косову и Метохији 

недвосмислено су опредељене и за чланство у НАТО. Босна и 

Херцеговина је првобитно била опредељена за евро-атлантске 

интеграције, али је накнадним ставовима пут ка НАТО доведен у 

 
39 Споразуму нису приступиле Велика Британија (напушта ЕУ), Данска, Ирска, 

Малта и Португалија. 
40 Доступно на: https://bfpe.org/pesco-istinski-evropska-odbrana-zanimljiva-i-

srbiji/ (08.11.2019). 

https://bfpe.org/pesco-istinski-evropska-odbrana-zanimljiva-i-srbiji/
https://bfpe.org/pesco-istinski-evropska-odbrana-zanimljiva-i-srbiji/
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питање због противљења Републике Српске. Босна и Херцеговина је 

потенцијални кандидат за чланство у ЕУ. То је слика Западног Балкана. 

Изостанак добијања датума за почетак предприступних 

преговора изазвао је бурне реакције у Северној Македонији и 

Албанији. Те реакције сежу до тога да се ЕУ у Северној Македонији 

почиње посматрати као интеграција на коју треба заборавити, а 

чланство у НАТО остаје кључни стратешки циљ. С друге стране, у 

Албанији се све више истичу могући „други” стратешки циљеви, када 

их ЕУ неће. У том смсилу, посебно опасна по цео регион јесте идеја о 

„великој Албанији”. За ову прилику, индикативан је став председника 

Северне Македоније Пендеровског, који о НАТО и ЕУ за РТС каже: 

„Свака држава у складу са својим националним интересима, 

унутрашњом ситуацијом, гледајући историју и актуелно окружење, 

одређује своје интересе. Ми од 1991/1992. године, од конституисања 

првог вишепартијског парламента, имамо апсолутни консензус и 

власти и опозиције, и партије Албанаца и Македонаца, да је за нас 

НАТО стратешки циљ. То није утешна, то је главна награда. Нажалост, 

имамо дужи историјат разочарања од стране ЕУ. Ово је друго велико. 

Имамо мала. Прошле године, одмах по Преспанском споразуму требало 

је да добијемо датум, ове године летос такође, али немачки Бундестаг 

није имао времена да разматра извештај Европске комисије и технички 

су нас одложили за октобар. Ово је треће.”41 

Изјава председника Пендаровског и најава оставке премијера 

Заева, односно перспективно расписивања ванредних избора у Северној 

Македонији, индикатор су да се опроштајна вечера код Могерини 

именује као Последња вечера, у светлу дела Леонарда да Винчија. 

 

ЗАКЉУЧАК 

Тектонски поремећаји рушења Берлинског зида, као симбола 

краја Хладног рата, још се слежу. Свет је прошао деценију 

униполаризма (доминација САД) након Хладног рата и неминовно 

улази у мултиполарност или нови биполаризам. Процесе у 

међународним односима, на принципима неореализма, диктирају 

светски моћници, САД, Кина и Русија, којима настоји да се прикључи и 

ЕУ. 

 
41 Доступно на: http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/region/3720263/pendarovski-

za-rts-vredelo-je-promeniti-ime-makedoniji-zbog-ulaska-u-nato.html (08.11.2019). 
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САД се не мире са пољуљаном позицијом у међународном 

политичком поретку и на сваки начин настоје да задрже доминацију – 

„Америка на првом месту”. За остварење „америчког сна” неопходно је 

очувати НАТО (блокада Русије) и сузбити економску експанзију Кине. 

У том смислу, ЕУ је од мањег значаја за САД него ли НАТО. 

Европска унија пролази тежак период свог развоја, који је 

бременит унутрашњим и спољним утицајима. Без јасне перспективе о 

свом идентитету и даљем путу, са недовршним Брегзитом, споровима 

са Русијом и економски надметањима са Кином, Унија је „заборавила“ 

Западни Балкан. Неко мора рећи СТОП и окренути Унију ка правом 

курсу акције. Прави курс акције, хтеле то САД или не, за ЕУ мора да 

буде мултиполарни свет. Да ли је весник новог курса ЕУ Макрон? 

Западни Балкан испашта трвења великих сила на глобалном 

плану. То је увек тако – док се велики сукобљавају, страдају мали. Јер, 

велики се тући неће, они тргују. Кључни проблеми на Западнм Балкану 

су решење статуса Косова и Метохије (повезано с приликама у Севрној 

Македонији и Албанији) и стабилизција прилика у Босни и 

Херцеговини. За оба та проблема ЕУ је, до сада, показала немоћ и 

немање јасне визије. Стога, утицаји других сила на Западном Балкану 

јесу логична последица те немоћи Уније. Почетка одмршивања 

„гордијевог (балканског) чвора” преузимају САД, али је евидентно да 

ће се морати питати Русија и ЕУ (бар Франуска), јер Кина је јасно 

декларисана да избегава политичке сукобе. Или се то само тако чини? 

Молитвени доручак је био покушај потврђивања снаге САД, 

свечани ручак је помутио слику о примату Америке у светским 

односима, а последња вечера је привремено „угасила светло” на 

Западном Балкану. У нашем народу се каже: доручак је главни оброк, 

ручак подели с пријатељем, а вечеру дај керу. Ако је то народна изрека, 

не треба је доказивати. 
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Синиша Боровић1 

 

СРБИЈА БЕЗ ИЛУЗИЈА 

Сажетак: У раду се, изношењем предности и недостатака 

евроатлантских и евроазијских интеграција, анализира место Србије 

између „Истока и Запада”. У том контексту, наводе се аргументи који 

потврђују, пре свега, непријатељску политику САД према српској 

држави и Србима као народу, али и непријатељску политику неких 

њених западних савезника. Снага руског оружја и експанзија кинеске 

привреде и економије наводе се као једини ограничавајући фактори 

самовоље администрације САД-а које, уз подршку НАТО-а, теже да 

постану хегемон са апсолутном светском доминацијом. Са друге 

стране, веома објективно приказан је и однос Руске Федерације према 

Србији. Закључујући да позиција Србије у будућности не зависи само 

од нас, дата су одређена усмерења за заштиту и очување наших 

националних интереса. Имајући у виду неопходност ефикасног и 

оптималног решавања проблема и изазова, посебно се истиче 

одговорност српског политичког менаџмента како за позицију у којој се 

Србија данас налази, тако и за њену перспективу. 

Кључне речи: Србија, Русија, САД, НАТО, православље, интереси. 

 

УВОД 

Пред Србијом је недовољно дефинисана дилема да ли се 

стратегијски усмерити и самостално и непосредно интегрисати у 

развијени Запад, који тренутно представља Европска унија (под 

контролом САД), или се окретати према Руској Федерацији и 

евроазијским интеграцијама, које у одређеној мери представљају 

алтернативу Европској унији. 

Под недовољно дефинисаном дилемом и неразрађеном 

алтернативом, што се тиче Руске Федерације и Евроазијске уније, 

подразумева се чињеница да и оне, по многим елементима, теже 

„западном” моделу живота и пословања, па би тако Србија могла опет 

прихватити вредности западне цивилизације, али посредно и не као 

чланица Европске уније. 

 
1 Проф. др Синиша Боровић, академик, генерал у пензији. 
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СРБИЈА И ЗАПАД 

Став Немачке (а она тај став намеће Европској унији) према 

Србији у историји и данас је јасан и непромењен. Немачка нас, овакве 

какви јесмо и колики смо, не прихвата. Ми морамо да променимо 

националну свест, културу, историју, веру, писмо и пријатеље или 

добровољно или силом. Немачка је увек била спремна да нас 

самостално или са својим савезницима сурово кажњава и уништава 

нашу земљу и наш народ без милости и мимо цивилизацијских норми. 

Да би прикрили истину о I и II светском рату, нацисти су, поред 

остале документације, у периоду од 1941. до 1944. године опљачкали и 

40 вагона архивске грађе из Србије и разорили српску националну 

библиотеку, сматрајући да ће поништавањем „националне меморије” и 

фалсификатима оправдати своја злодела. Први покушај да се помоћу 

фалсификованих докумената баци кривица на Србију и оправда 

превентивни напад датира из кризе 1908. године, коју је изазвала 

Аустроугарска анексијом Босне и Херцеговине. Тешке оптужбе на 

рачун Србије у вези са „Сарајевским атентатом” базиране су на 

најгрубљим фалсификовањима тобожње српске службене 

документације и то траје до данас. 

Увек када је Немачка према Србији испољавала такав тврд 

непријатељски став, онда су и све земље које од ње зависе према 

Србији истицале и своје посебне интересе и претензије. Ако би Срби 

прихватили све те уцене, ултиматуме и претње ради неизвесне боље 

будућности, онда се отвара озбиљно питање ко смо ми и шта је од Срба 

као историјског аутохтоног народа остало. Срби, који су се због муке и 

невоље, под притиском потурчили, кад су отишли господари, остали су 

да живе где су и живели, али као најсиромашнији део најнеразвијенијег 

друштва у Европи, без матице и најчешће супростављени са народима 

из којих су настали. Нису постали Турци, говоре језик којим су 

говорили, а због „бруке” вештачки измишљају своје другачије порекло. 

За ново савремено „потурчавање”, искуство из српске историје не даје 

оправдање за такво жртвовање. 

Америчка политика је више од седам деценија (од 

бомбардовања 1944. године) непријатељска према српској држави и 

Србима као народу на свим његовим етничким просторима. Данас то 

доживљава и сваки мислећи Србин који није из неког разлога под 

нечијим утицајем. 

Чак и ако бисмо били крајње добронамерни према америчкој 

администрацији не бисмо могли прихватити тврдњу твораца нације – 

„отаца нације” да су САД светионик човечанства и достојанствена, 
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правична и етична земља. То је било само декларативно и тако 

записано, можда и као искрене жеље „отаца нације”. У практичном 

понашању америчке политике то се дегенерисало одмах на почетку, а 

касније се само погоршавало. Тежња да САД постану хегемон са 

апсолутном светском доминацијом толико је изражена да се ради њеног 

остварења користе сва расположива средства, од политичких, 

субверзивних до војних и ратних. 

У Стратегији САД и НАТО доминирају три разрађена начина 

утицаја на друге земље: 

1. Тврда моћ – Употреба војне силе ради промене режима и 

понашања нападнуте државе у складу са интересима САД и НАТО. 

2. Мека моћ – Ослањање на дипломатију, економски утицај, 

финансијски подстицај, промоцију западних вредности и идеја, 

агресивну пропаганду и наметање америчких интереса као мере 

ваљаности демократије циљане државе. 

3. Сила принуде – Употреба невојних средстава за вршење 

притиска на циљану државу, тако да се она промени и да ради оно што 

иначе не би радила и што није у складу са њеним дугорочним 

националним интересима. Ту спада: право вета, економске санкције, 

казнена политика, забрана кретања, тајне обавештајне операције, војна 

и финансијска помоћ субверзивним елементима, сајбер напади, 

трговинска ограничења, забрана приступа светским тржиштима, 

спречавање коришћења властитих ресурса и геополитичких 

погодности, обојене револуције, итд. 

За САД и њене савезнике свака друга национална држава са 

својим суверенитетом и територијалним интегритетом је апсолутно 

неприхватљива творевина. Она мора бити доведена „у ред”, а њена 

политичка и социјална архитектура и територијална инфраструктура 

морају се градити по строго дефинисаним интересима САД и њених 

савезника. Индустрије, технологије и територија могу развијати само 

оно што је нужно, а „прљаво” и што запад не жели код себе, а ипак му 

је потребно. Посебно је изражен војнички и стратегијски утицај 

„запада” на сва такозвана кризна подручја у свету. Чланство у НАТО-у 

малим земљама не гарантује слободу, независност, суверенитет и 

територијални интегритет. Ресурси земље постаће НАТО ресурси, а 

НАТО ће у случају спора између земаља чланица увек бити на страни 

важније чланице (примери за то су спорови Турске и Грчке и Кипра). 

Сви савремени пороци човечанства: дрога, проституција, 

криминал, трговине наркотицима, људским органима, људима, 
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тероризам и слично, долазе са „запада” или су у некој вези са „западом” 

(читај: САД) били подржавани и подстицани. Друга ствар је што су се 

томе почели супротстављати онда када то више нису могли 

контролисати и када је почело штетити њиховим интересима. 

Геостратегијски положај Србије, колико год да је повољан јер је 

значајан (свака земља би желела да има што је могуће бољи 

геостратегијски положај), додатни је изазов и извор невоља. Реке 

Дунав, Сава, Дрина и комуникациони коридори од међународног су 

значаја, а све што је од таквог значаја Србији се оспорава, укључујући и 

право да тиме влада, па чак и да на то утиче. То иде толико далеко да 

смо суочени и са прекрајањем и територије и историје. Наши западни 

„пријатељи и партнери” сматрају: 

- Србија не сме да буде најважнији геополитички фактор на 

Балкану. 

- Срби не смеју да буду у стању да опреме милион војника, што 

је њихов потенцијал, и не смеју уопште да имају јаку армију. 

- Србији се не може препустити контрола обе обале Дунава. 

- Срби морају да се дисциплинују, а то је најефикасније уз 

„ломљење кичме” и губитак националног достојанства. 

- Кроз Србију треба остварити „миленијумску комуникацију – 

viamilitaris” и оспособити је за јефтин и безбедан саобраћај за превоз 

ресурса са Црног мора и Отранта у 21. веку. 

- Потребно је обезбедити слободну пловидбу за немачке и 

НАТО бродове Дунавом, слободне комуникације и коридоре кроз 

Србију за НАТО чланице и отворено небо за њихову борбену авијацију. 

Одговорност српског политичког менаџмента за позицију у 

којој се Србија данас налази не може се искључити. По најблажој 

оцени, могло би се рећи да је српски политички менаџмент био активни 

саучесник српских пораза и да је сурову стварност сагледавао накнадно 

(да не користимо изразе: колаборација, издаја, плаћеници, страни 

шпијуни и сл.)! 

Мале земље у које спада и Србија желе да се из НАТО и САД 

претњи извуку и зато се приклањају другим асоцијацијама и савезима. 

По осећању многих влада и грађана у свету ван НАТО-а, 

главним претњама миру, слободи и независности сматрају се САД и 

НАТО. Једини ограничавајући фактори самовоље администрације САД 
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и НАТО су снага руског оружја и експанзија кинеске привреде и 

економије. 

 

СРБИЈА И ИСТОК 

Православље, православни менаџмент и улога и утицај највеће 

православне земље на свету, Русије (данас Руска Федерација) на 

православну браћу у другим (углавном малим) земљама, увек су 

зависили, а и данас зависе од воље, опредељења и личних квалитета 

њеног владаоца. 

Данас је тај утицај позитиван и патриотски, а да врло брзо може 

бити и другачије имали смо прилике да се више пута на нашем примеру 

уверимо. У нашем времену карактеристична су два периода – доба 

Јељцина и недавни експеримент када су челни људи у Москви 

привремено били заменили дужности и када је у Руској Федерацији 

поново почео да „васкрсава запад”. 

Пошто сам лично више склон источним него западним 

интеграцијама Србије, осврнућу се на неке чињенице и бриге у вези са 

тим. У Руској Федерацији данас паралелно живе два света: 

- Свет ЛУКОИЛ-а, Гаспрома и још понеког, и уснула Русија из 

доба Тургењева. 

- На једној страни су виле, сауне, дворци, клубови, игралишта, 

одмаралишта, енглеска трава и преплаћени менаџери и власници акција 

(углавном захваљујући природним ресурсима), а на другој страни је 

Русија са пејзажима Исака Левитана, са кућицама и селима без комфора 

и путевима за таљиге и Ладе Ниве. 

- На једној страни је сјај великих градова са робним кућама, 

тржним центрима, бутицима, театрима и аеродромима као код 

најразвијенијих светских метропола, а на другој страни су села и 

вароши и градићи који су живели само од једног предузећа и у које 

модерна Русија још не залази. 

- Транзиција која је у Руској Федерацији проведена ради 

преласка из социјализма у капитализам представља 

антицивилизацијски пример непатриотизма и пљачке. 

Олигарси су прво опустошили своју земљу и богатство 

пребацили ван Русије, углавном на Запад, а затим су уништили сваку 

фирму и земљу у којој су купили некретнине. 
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Како управљају олигарси и тајкуни или страни бизнисмени, ево 

неколико чињеница. Примера је много: Алуминијумски комбинат 

(руски менаџмент), Трајал – Крушевац и Жупа (бугарски менаџмент), 

Рафинерија нафте Нови Сад (руски менаџмент), запуштена рoдна поља 

и воћњаци и виногради (српски менаџмент), Железара Смедерево 

(амерички, па кинески менаџмент). 

У суровој експлоатацији нема разлике на истоку, западу и овде 

где се налазимо између истока и запада. 

Колики је степен експлоатације српских ресурса види се и кроз 

однос плата (иако се ти подаци крију), који износи више од 13:1 у 

корист странаца већинских власника. Тако, фонд плата 250 странаца 

износи колико и за 3.500 Срба у истој компанији, чији је рад базиран на 

српским ресурсима. Посебан су проблем плате Срба у тзв. „лизинг 

компанијама”. 

Руски менаџмент у наше фирме није донео оригинални концепт 

управљања на бази православља, хуманости, високе свести, 

одговорности и ефикасности. Он то чини по недовољно наученим 

западним моделима, уз западне консултантске куће (које смо ми као 

несолидне били искључили из пословања) и, при томе, испољава све 

слабости и „истока” и „запада” – од утаје, корупције, ароганције, 

непримереног владања, до слабе ефикасности и ниских моралних 

вредности. 

Многа наша, углавном идеалистичка, очекивања да ћемо се 

угледати на менаџере са „истока” су изневерена. Доласком руских 

менаџера нису дошле и руске трговине и руски брендови, па се руско 

присуство и не примећује. 

Ипак, наше наде за преферирање „источних интеграција” 

базирају се на следећим неспорним чињеницама: 

- Никада нас нису насилно поробрљавали, бомбардовали и 

разарали нашу земљу (не рачунајући неке наше суседе који више нису 

„исток”). 

- Увек су нам помагали у складу са могућностима и интересима, 

у сваком случају више него ми њима, и више него што смо заслужили. 

Због нас су улазили у ратове и трпели губитке веће од нас. Руска црква 

увек је нашу цркву сматрала братском. Русија нас подржава у 

Уједињеним нацијама и није признала Косово. У трговини са Руском 

Федерацијом имамо привилегован статус. Данашња Русија се у 

понашању и спољној политици држи православних и праведних 

принципа и залаже се за: дијалог цивилизација; пријатељство међу 
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народима; добра дела и пружање руке пријатељства без уцена; духовни 

суверенитет народа; достојанство појединца и народа; равноправност, 

мир и немешање у унутрашње ствари других држава; помоћ 

пријатељима који то затраже, у границама могућности; одбрану руске 

државе и народа по сваку цену; неизазивање нових и ублажавање 

постојећих сукоба, итд. 

Због изражене хуманистичке проповеди у решавању свих 

међуљудских сукоба, Збигњев Бжежински и Семјуел Хангтингтон 

пишу да су Русија и њена православна цивилизација неприкладне за 

нови светски поредак и зато ову цивилизацију треба променити. 

Православље и православне цркве, посебно руска, представљају главну 

препреку успостављању светске владе и новог светског поретка. Зато је 

главни циљ новог светског поретка уништење православља, руске 

државности и физичко уништење православних. 

Сва паљења, разарања и уништавања српске државе, српских 

земаља и српског народа долазила су нам са „запада” и од Турака, а 

понекад и од „словенске браће” која су прелазила на једну или на другу 

страну. 

 

ЗАКЉУЧАК 

По културном обрасцу, животном стилу и географском 

положају, ближи смо Европској унији, јер су изворне културне 

вредности европски народи прихватили из српске културне ризнице. 

По вери, моралу, писму, наоружању, правдољубивости, историји и 

недисциплини ближи смо православном „истоку”. Како ћемо се 

дефинисати и где ћемо припадати у будућности не зависи само од нас. 

Оно што зависи само од нас то је: 

- Кад се обраћамо Русији, да будемо искрени и доследни јер 

поједини наши политичари одлазе у Руску Федерацију да би повећали 

своју вредност у преговорима са западом. 

- Да останемо ту где јесмо и да сачувамо оно што имамо. 

- Да створимо оно што немамо и да повратимо оно што нам је 

отето. 

- Да сачувамо витални људски потенцијал и да га не умањујемо. 

- Да изградимо правну државу да буде пример и „истоку” и 

„западу”. 
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Ако будемо вредели, поштоваће нас и привлачити и једни и 

други. Ако се негде будемо гурали, тискали, пузили, молили и окрњени 

и без достојанства покушавали да се у неку асоцијацију утрпамо са 

свим проблемима које имамо, нећемо никоме бити пожељни партнери. 

Модел либералног капитализма испољава све своје слабости 

првенствено у земљама где је настао. Мање развијене државе које су се 

прикључиле „западним” асоцијацијама опустошене су и са тешким 

привредним економским и друштвеним проблемима (Грчка, Бугарска, 

Шпанија, Португал, Румунија, чак и Италија и друге). 

Земље „истока” и њихових савезника су у експанзији, али су 

још по стандарду испод водећих земаља запада и оне теже томе (што и 

ми желимо да достигнемо), па ћемо можда у чвршћем савезништву са 

њима то лакше остварити или ћемо наше проблеме лакше решавати. 

Морамо увек бити свесни чињенице да после Другог светског рата 

ниједна неразвијена земља (осим Израела) није изашла из круга 

неразвијених. Разлика у БНП развијених и неразвијених земаља се 

повећава и такав тренд се наставља ако се насилно не заустави. Наше 

шансе и наше место је у групи 84% земаља света које су мање 

развијене, али имају потенцијале и ресурсе за напредовање. 

Лидери, менаџери и доносиоци одлука који нису у стању да 

ефикасно и оптимално решавају проблеме и изазове у садашњем 

времену и у овом мандату сигурно то неће моћи да раде ни у времену 

које долази – будућности која је мање извесна од садашњости, па им не 

треба ни давати такве мандате. 
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Станко Нишић1 

 

ГЕОПОЛИТИЧКА ПОЗИЦИЈА ПОДРИЊА 

И ГРАЂАНСКИ РАТ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

Сажетак: Подриње је вековима међа између Истока и Запада и око те 

међе непрестано су се отимали разни владари и државе. Подела Европе 

на римску и византијску остала је до данашњег времена. Права Европа 

је идентификована као „римска Европа” са границама које повуче 

Ватикан. Управо на бази те поделе растурена је и Југославија, при чему 

су западној Европи прикључене католичке републике Словенија и 

Хрватска, а рат је намерно пренет и у Босну и Херцеговину са циљем да 

се и тај простор и народ временом „обради”, преведе на Запад и укључи 

у НАТО. Новом плану довршавање прекрајања геополитике на Балкану 

недостајао је легитимитет. Обавештајне службе Запада (САД) сигурно 

располажу правим подацима о збивањима у Сребреници, али је њихова 

политичка одлука да се докаже кривица Срба. Оптужба за геноцид у 

Сребреници послужила је као фактор за утемељење тезе о новој 

стварности о Србима на Балкану у целини. Она служи и за оправдање 

прекрајања раније биполарне равнотеже моћи на Балкану. Закључак је 

једноставан: Балкан је потребан Западу за његову геополитичку 

доминацију над Русијом у овом делу Европе. Србима на Балкану 

преостаје да се јединственије одреде у стратегији опстанка, развоја и 

очувања свог идентитета. Нова прерасподела моћи у свету улива им 

већи оптимизам за остваривање тог циља. 

Кључне речи: Босна и Херцеговина, Подриње, геополитичка позиција 

Подриња, геноцид. 

 

УВОД 

Британски „Санди телеграф” је (у априлу 1993.) истакао тезу да 

узроци кризе у Југославији и Босни и Херцеговини не леже у 

агресивности Срба (којима је то својство свет тенденциозно приписао), 

већ је борба српског народа изнуђена због страха од понављања 

геноцида над тим народом. У тој констатацији могу наћи одговор и они 

који сматрају да су Срби по природи агресивни, да су брзи на обарачу и 

да су и овог пута намеравали да силом створе „Велику Србију”. 

 
1 Проф. др Станко Нишић, Евроазијски безбедносни форум. 
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У уводу „Књиге о Балкану” је, поред осталог, напоменуто: 

„...када балкански народи не буду допуштали да се спољни, 

ванбалкански чиниоци и утицаји мешају себично и деструктивно у 

унутрашње ствари балканске, што значи кад се потпуно еманципују од 

свих штетних и понижавајућих духовних, политичких и привредних 

утицаја са стране, онда ће Балкан постати сила, велика сила на великој 

судбоносној раскрсници на путу између Европе, Азије и Африке”.2 

Тада је, такође, констатовано да је неслога на Балкану више 

доприносила његовом вековном потчињавању страним силама него 

сама снага завојевача, када је написано: „Код хришћана није било 

слоге, поштења, реда, оданости к држави, к дужности, к домовини, к 

вери, него је било незасите личне частољубивости и најбезобзирније 

суревњивости“.3 

Балкан постаје командни мост у крсташком походу Запада на 

Исток и беочуг сукоба цивилизација. Линија сукоба биће најжешћа 

управо дуж раседа између тих цивилизација. Балкан је сециште тих 

култура, а Подриње (Дрина) кичма тих подела. Отуда није нимало 

случајно што се управо на том простору водио одлучујући окршај, а 

случај „Сребренице” плански користио да се заустави грађански рат у 

БиХ, али тако да се српској страни, као „реметилачком фактору” на 

Балкану, покуша наметнути колективна кривица за масовни злочин над 

Бошњацима. То западним планерима нове поделе утицајних сфера на 

Балкану даје за право да уцењује српску страну у даљем 

прекомпоновању простора на Балкану у корист НАТО земаља, у односу 

на Русију. 

Босна и Херцеговина је одувек служила за поткусуривање 

светских и регионалних сила. То се није променило од времена 

Отоманске империје до данас. Само су мењани непосредни актери 

узурпирања простора БиХ. У последњој подели карата, планирано је 

стварање унитарне БиХ, у којој би доминирали поданички Бошњаци, 

преко којих би БиХ врло лако постала плен НАТО-а. Посебно је 

индикативно и потврђује тезу да и Ватикан никада не одустаје од 

продужења своје руке на цео Балкан, то да, упоредо, а понегде и испред 

световних интереса НАТО-а, иду духовни интереси католичке цркве. 

Папа је већ посетио Албанију и БиХ, а наговештава прихватање под 

капу Ватикана македонске, па и црногорске православне цркве. Дакле, 

планира се унијаћење македонских и црногорских православаца. Према 

томе, НАТО и папа, руку под руку, освајају европски простор, јер су и 

 
2 Књига о Балкану I, Балкански институт, Београд, 1936, стр. IX. 
3 Књига о Балкану II, Балкански институт, Београд, 1937, стр. 150. 
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један и други у основи експоненти незајажљиве експанзије капитала 

западних држава. 

 

ГЕОПОЛИТИЧКИ ИНТЕРЕСИ ЗАПАДА НА БАЛКАНУ 

На Балкану се убрзано ради на прекомпоновању утицајних 

сфера. Јалтски споразум о подели на Балкану, када је простор 

Југославије у питању, подељен је тако да СССР и САД имају 

доминацију 50:50, при чему је управо Дрина и тада била гранична 

линија тих половина! Међутим, према сазнањима о превентивној 

подели утицајних сфера на Балкану, која потиче из 80-тих година 

прошлог века, када је и планирано рашчлањивање Југославије, могло се 

запазити да САД претендују на доминацију: у појасу дуж јадранске 

обале, укључујући Далмацију и зону БиХ јужно од Сарајева, као и 

Црну Гору, Космет, јужни део централне Србије, Македонију и 

Албанију. Немачкој је остављен утицај у Хрватској (изузев већ 

назначеног појаса), и у северном делу БиХ. Централни део Србије је и 

тада остао недефинисан. Оно што посебно забрињава јесте изјава 

бишег државног секретара САД Бејкера 1991. године, да ће Србија бити 

сведена на београдски пашалук у случају да се не повинује захтевима 

Запада за њихов утицај у целој Југославији. 

Амерички геополитички интерес на Балкану је да, у склопу 

економске и политичке глобализације света, простор Балкана вреднује 

у склопу својих глобалних интереса и у складу са његовим 

геоположајем у односу на друге регионе. САД користе Балкан и као 

„носач авиона”, чиме смањују трошкове за поморски транспорт и 

скраћују време транспорта људи и роба у регионе Блиског и Средњег 

истока. Средоземље, Балкан и Блиски исток су „пупак света” и ништа 

се у свету освајања не дешава без коришћења тог геополитичког чвора. 

САД су стога непрекидно присутне у том региону и у томе посебно 

користе услуге Израела, Турске и Саудијске Арабије. Своје интересе на 

Балкану и на даљем путу на Исток обезбеђују углавном употребом 

НАТО-а. 

Немачки интерес за пут према Блиском истоку, који датира још 

од времена Карла Великог, не јењава ни до данас. Немачка је, уз помоћ 

Ватикана и Аустрије, наметнула целом Западу формулу за растакање 

СФР Југославије, како би се, без рата, домогла ранијих ратних циљева 

да доминира у Подунављу и да преко Словеније и Хрватске избије на 

Јадран. Немачка је своје интересе на Балкану поистоветила са 

циљевима разбијања Југославије. Зато је она, заједно са Ватиканом, 

предњачила у њеном распарчавању. Министар иностраних послова 
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Немачке открива (у јуну 1991.) да га је телефоном позвао министар 

иностраних послова Ватикана Содано у име св. оца и поручио: 

„Признајте брзо Хрватску. Ми ћемо задужити Пољску и Аустрију да 

вас следе, а Света столица ће интервенисати на четвртом месту. Ми то 

не можемо учинити први.“ Познато је да је Ватикан потом одобрио 

повољан кредит Хрватској, којим је набављала оружје у Мађарској. 

 

Аспирације повратка на просторе Отоманске империје има и 

Турска. Она користи интересе САД на Блиском истоку да би поступно, 

уз њихову подршку, остваривала своје интересе на Балкану. Отуда и 

Турска подршка муслиманима у Босни у време грађанског рата, као и 

симпатије према Албанцима на Космету и Албанији, јер они служе као 

мост ислама према Европи. Турска настоји да се приближи и актуелној 

власти у Србији нудећи најповољније кредите за изградњу 

инфраструктуре, нарочито према и у „Санџаку”. Наиме, политичке вође 

бошњачког народа у БиХ, па и у Рашкој области, у Србији уз помоћ 

Турске настоје да обједине бошњачке територије на Балкану. Са тим 

циљем одавно је пројектована и тзв. „зелена трансферзала” која од 

Истамбула води до Велике Кладуше. Гораждански пупак у Подрињу је 

остављен Федерацији БиХ управо да послужи као мост између 

„Санџака” и Сарајева. У последње време убрзано се ради да се том 

трансферзалом изгради и аутопут уз помоћ Турске. 
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ПРОЈЕКЦИЈА ИСЛАМСКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

За разлику од хришћанске и других религија, ислам претендује 

не само на уређивање духовног него и световног живота верника, при 

чему код муслиманског света не може бити атеиста. Тражи да човек 

нема своју индивидуалност него да је свим својим бићем и идејама у 

служби исламу, што ће рећи – челнику, владаоцу такве једне 

обликоване масе људи. То је већ позната владавина калифата у 

арапским земљама. Та идеологија је опасни опијум за муслимански 

народ и може да оправдава „свети рат” и пропагира оправдање 

жртвовања људских живота свог народа за те свете циљеве ислама. То 

је показано и у грађанском рату у БиХ на примерима Маркала и 

Сребренице. 

Суштина поруке „Исламске декларације” Алије Изетбеговића је 

њен позив муслиманском свету на акцију за ширење доминације 

исламске културе и исламског покрета у целом свету; у освешћивању 

муслимана и позиву на „стварање јединствене исламске заједнице”. Као 

снагу за реализовање програма исламизације, Алија тврди: „Не постоји 

сила која би могла спријечити нову муслиманску генерацију да не 

учини крај том ненормалном стању.” А, за ненормално стање Алија 

очито сматра стање живљења муслиманских народа у посебним 

државама. Он чак има амбиције да, ако нико други, а оно босански 

муслимани (са њим на челу), са уздигнутим полумесечевим барјаком, 

преузму улогу предводника у стварању велике муслиманске заједнице. 

Алија је, као и многи пре њега, изабрао ислам као мисао, филозофију 

живота и веру. Помоћу кодекса исламске вере настоји да инспирише, 

дисциплинује и активира успавану енергију за реализовање идеје 

исламизације, што ће рећи – стварање такве кохезије и активитета 

муслиманског света којима неће бити препреке у покоравању 

„паганских” народа. 

Један од најважнијих закључака из дефиниције исламског 

поретка је „неспојивост ислама и неисламских система”, чиме 

искључује коегзистенцију исламског и неисламских друштвених 

система и поредака. У стварању исламског поретка, Алија Изетбеговић 

поставља дилему: којим путем је краће до циља? Да ли да се прво чини 

препород у душама муслимана, тј. верско-морални препород, или прво 

ићи на освајање власти, а затим на „систематско вјерско, морално и 

културно одгајање народа, као предувјет за изградњу исламског 

друштва”. Очито да Алија није имао стрпљења да иде поступно у 

исламизацији БиХ, него је пошао пречицом – да прво преузме власт и 

створи унитарну БиХ, а затим да врши унутарњи препород и 

препарирање душа муслимана и немуслиманског становништва. У тој 
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журби, Алија је, уздајући се у свемоћ исламске заједнице, одабрао 

ратну опцију за насилно преузимање власти у целој БиХ, иако сам 

констатује да „повијест не познаје ниједан исламски преврат који је 

дошао од власти”. Наравно да је од историје ваљало учити. Ни 

„свемогућем” турском царству није пошло за руком да исламизује 

покорене православне земље.” 

Зато, истина о злочину који је, по осуди међународног 

трибунала у Хагу, достигао размере геноцида, још није цела откривена. 

Још се сабирају мотиви спољних креатора грађанског рата у БиХ, као и 

домаћих заводника сопственог народа и војски и кад је у питању 

размера злочина у Сребреници. Можда се прави мотиви одлучујућих 

чинилаца припреме овог злочина још дуго неће сазнати. Судећи по 

исходу прекида рата у БиХ, овај догађај послужио је као главни адут да 

се од српске стране одузму територије које је до тада држала у БиХ, али 

и да се злочин над муслиманима у Сребреници користи као стални 

притисак на ентитет, Републику Српску, да се повинује плану 

бошњачке стране о поновном успостављању унитарне БиХ. То је део 

плана глобалне силе, као неприкосновеног хегемона 90-тих година 

прошлог века, да се српска снага на простору некадашње Југославије 

уситни и постане послушна и зависна од светских владара. 

А како је текло унијаћење и исламизација у БиХ говоре 

историјске чињенице. У периоду аустроугарске владавине (1878-1918) 

дошло је до даљих трансформација етничког састава становништва 

БиХ. Према првом попису становништва који је извршила 

аустроугарска власт 1879. године, православних лица је било 42,88%, 

муслимана 38,75%, католика 18,08%. Према попису из 1910. године, 

удео православног становништва се незнатно повећао и износио је 

43,49%, муслиманског је смањен на 32,25%, а удео католичког 

становништва је порастао на 22,87% у укупној популацији. Према 

попису од 1948. године, православно становништво је сачињавало 

41,62%, муслиманско 34,71% и католичко 22,61% од укупног 

становништва у БиХ. Срби су тада чинили 44,29% популације БиХ, а 

неопредељених муслимана тада је било 30,73%. 

Према попису становништва из 1981. године, констатовано је 

несразмерно веће досељавање муслиманског становништва у БиХ 

последњих деценија. У том периоду дошло је до бржег популационог 

раста муслиманског становништва. То је посебно евидентно у периоду 

од 1961. до 1971. године када је политичким махинацијама омогућено 

конституисање „муслиманске” нације. Тако су, према попису 

становништва из 1981. године, Срби живели у насељима са 50% и више 

српског становништва која су обухватала 53,3% територије БиХ. 
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Истовремено, Срби су те године имали у приватном власништву 51,4% 

земљишта. Територија на којој муслиманско становништво етнички 

доминира знатно је мања од српске територије и она је 1981. године 

износила 25,8% укупне површине БиХ.4 Несразмера у броју становника 

и величини територије коју насељава муслиманско становништво, 

повезана је са његовом концентрацијом у градским насељима и на 

просторима нижих надморских висина, где је гушћа насељеност. 

 

ГРАЂАНСКИ РАТ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

За грађански рат у БиХ могу се наћи аргументи и упоришта да 

је био и ескалација међуцивилизацијског сукоба за који латентно стање 

није ни престајало да постоји још од раскола хришћанства (1054. 

године), а само је умножено исламизацијом балканског становништва 

инвазијом Турака на Балкан. Османлије су се, на нашу несрећу, због 

заустављања на Војној граници коју су претежно чували Срби, најдуже 

задржали на простору БиХ који је граничио са Војном крајином, као и 

дуж путева који су водили према том простору, тј. у Рашкој области, 

названој „Санџак”. 

Етничка слика БиХ је унапред обећавала да се у њој , у случају 

разбијања СФРЈ, распламса верски обојен грађански рат. Нарочито је 

на то упозоравала чињеница инсталирања исламског фундаментализма 

Алије Изетбеговића који је заговарао унитарну БиХ, која би, 

неизбежно, била са знаком полумесеца. Срби, поучени и заплашени 

искуством из прошлости, схватили су да им је у таквим условима 

могуће очување сопственог идентитета само у заједници у којој нису у 

мањини. Наравно, та се српска концепција сукобила са концептом 

исламског фундаментализма у БиХ, што унапред није обећавало миран 

расплет кризе. 

Показало се, иначе, да се у кризним ситуацијама религијски 

идентитети појачавају, тако да су међунационални сукоби изражено 

верски обојени. Нарочито је било упадљиво (престанком дејства 

комунистичке идеологије) померање свести босанско-херцеговачких 

муслимана према исламском идентитету који је у „Исламској 

декларацији” маркирао Алија Изетбеговић, претварајући је у програм 

за деловање Странке демократске акције (СДА). Основни циљ 

муслиманских терористичких акција у рату у БиХ био је изазивање 

 
4 Станко Нишић, Стратегија Срба, ИКП „Никола Пашић”, Београд, 1995, 

стр.77. 
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спољне интервенције која би надоместила војничку инфериорност 

муслиманске војске. На другој страни, захтеви за интервенцијом 

поклапали су се са интересима НАТО којем је, у недостатку правог 

непријатеља, добро дошло и такво експериментално ангажовање и 

припрема алијансе за евентуална крупнија дејства у времену које 

долази. 

Француски публициста Жак Мерлино објавио је књигу: „Све 

истине о Југославији није добро рећи”, у којој, поред осталог, тврди да 

су „у БиХ чак формиране посебне групе обучене да изврше серију 

провокација са циљем да изазову реакцију западних сила против српске 

стране”. Догађаји који су следили управо су постизали жељене 

реакције. Наравно, убрзо је уследила реакција међународне заједнице 

против оптужене српске стране. 

Међутим, како време одмиче, све је мање аргумената који 

потврђују оптужбе упућене српској страни у грађанском рату у БиХ, 

како у погледу ратног циља и преноса грађанског рата из Хрватске на 

тло БиХ, тако и укупних губитака цивила, па и жртава у Сребреници, 

што је искориштено за ангажовање НАТО-а у завршници операције у 

западној Босни, када је простор Републике Српске сведен на 49%, како 

би Федрација БиХ ипак имала „већински пакет акција” у власништву 

над БиХ. Да су укупни губици бошњачке стране циљано 

преувеличавани у току и при окончању рата у БиХ, говоре прикупљени 

подаци о губицима свих страна у том рату. Овде су приказани 

најинтересантнији подаци до којих је дошла управо бошњачка страна у 

својим истраживањима. Према подацима Истраживачко-

документационог центра Сарајево, који води Мирсад Токача, укупно је 

у БиХ у грађанском рату 1992-1995. године страдало 97.207 људи. Од 

тога се још 16.662 лица воде као нестала. Међу страдалима је: Бошњака 

64.036 или 65,8%; Срба 24.905 или 25,6%; Хрвата 7.788 или 8% и 

осталих 478 лица. 

 

ЗАШТО СРЕБРЕНИЦА? 

Подриње је вековима међа између Истока и Запада и око њега 

су се непрестано отимали разни владари и државе. Римска власт, почев 

од Августа, гради путеве од Јадрана до Црног мора. Босна са њеним 

рудницима постаје центар индустрије метала и Далмација се од тога 

богати и истовремено романизује. Римски цар Теодосије Велики 

поделио је 395. године н.е. синовима царство на два дела и та подела је 

остала судбоносна за културу на Балкану. Већи део Балканског 

полуострва, приближно до линије Сирмијум – Скадар, припао је 
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Истоку. У источном, византијском делу, превладавала је хеленска 

(грчка) култура са центром у Цариграду, док је западни део нагињао ка 

Риму. Временом је та подела постала узрок немира, цепања и 

слабљења. Та подела и у религији означила је почетак етничких 

поремећаја и верске нетрпељивости на Балкану. Римљани су градили 

путеве за трговину између Дубровника и Сирмијума. На простору 

Сребренице (првобитна Домовија) је основан рударски центар за 

римску провинцију Далмацију. У средњев веку Сребреница је била 

седиште прве Српске епархије у Босни. У њој је 1232. године основана 

прва православна митрополитија. У Сребреници је и пре Немањића 

кован златни новац. Касније је ту вађена руда сребра, цинка и олова. Са 

друге стране Подриње је увек било кичма српског корпуса и њу је 

требало сломити. Зато је Изетбеговић планирао да ту сасече корене 

српства. 

Подела Европе на римску и византијску остала је до данашњег 

времена. Права Европа је индентификована као „римска Европа“ са 

границама које повуче Ватикан. Зато је савез „Света алијанса“ 

успостављен између Регана и папе Јована Павла II (1983. год)5 означио 

спрегу световне и духовне моћи и пресудитеља судбине Европе. У 

извештају на скупу Трилатерале Жак Делор је, поред осталог, нагласио 

да је „византијска Европа одвојена од Запада дубоким културним и 

историјским разликама... Политичка, економска и културна зрелост 

западне Европе и западног света тешко може бити остварена у кратком 

периоду, за једну или две генерације у „византијској” Европи”.6 Управо 

на бази те поделе растурена је и Југославија, при чему су западној 

Европи прикључене католичке републике Словенија и Хрватска, а рат 

је намерно пренет и у БиХ са циљем да се и тај простор и народ 

временом „обради” и преведе на Запад и укључи у НАТО. 

Зато је крајње време да се источни (православни народи за које 

Хантингтон каже да им није место ни у НАТО као безбедносној 

организацији за западни свет)7, уразуми, уједини и убрза свој општи 

развој да би се супротставио доминацији тог Запада у сваком погледу. 

По томе се препознаје и основни разлог онакве Туђманове тежње да се 

православни Срби протерају из Хрватске. Изгледа да слична судбина 

може задесити и Србе у Републици Српској, јер се види да се и Црна 

Гора и Македонија примају у НАТО под обећањима тамошњег 

 
5 Станко Нишић, Велике силе и Балкан, ВИЗ, Београд, 1999, стр. 279. 
6 Исто. 
7 Исто, стр. 280. 
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руководства на спремност за унијаћењем, као што су то учинили и 

Бугари и Грци. 

Новом плану за довршавање прекрајања геополитике на 

Балкану недостајао је легитимитет. Теза о геноциду у Сребреници 

послужила је као фактор за утемељење тезе о новој стварности о 

Србима и Балкану у целини. Оптужбе за геноцид у Сребреници против 

српских политичара и генерала послужиле су за оправдање прекрајања 

раније биполарне равнотеже на Балкану. Закључак је једноставан: 

Балкан је потребан Западу за његову геополитичку доминацију над 

Русијом у овом делу Европе. Подједнако је важно да се случај 

Сребренице користи за правдање НАТО војних интервенција свуда у 

свету, под мотивом спречавања разних катастрофа, каква је, наводно, 

допуштена у Сребреници. Врло брзо је после Сребренице кажњена 

српска страна, тако што је омогућено протеривање 220.000 Срба из 

Републике Српске Крајине. 

Један од примера успешног раскринкавања лажи око 

Сребренице је научни скуп о Сребреници који је одржан у Москви у 

априлу 2009 године. Проговорили су и учесници догађаја, објављују се 

документи специјалних служби неколико држава, спроводе се озбиљна 

аналитичка истраживања, између осталог и од стране западних 

научника и публициста. То су нови аргументи који побијају службену 

верзију о геноциду над муслиманским народом у Сребреници. И 

канадски генерал Луис Мекензи, командант мировних снага у БиХ 

1993. године, критикује квалификацију догађаја у Сребреници као 

геноцид, истичући да онај који не убија жене и децу не врши геноцид. 

Такође, Ефраим Зуроф, директор центра „Симон Визентал”, сматра да у 

Сребреници није било геноцида јер: „српске снаге су омогућиле 

женама и деци да оду из Сребренице, нису их убили. То очито није 

геноцид. Запад је из сопствених политичких разлога одлучио да ће 

Сребреница бити симбол српских ратних злочина. Али, да би оснажили 

тај симбол, претворили су га у геноцид, што он није био”. И Алија 

Мехољић, начелник станице безбедности у Сребреници сведочи: 

„Алија Изетбеговић је 1993. године тражио да се убије 5.000 Бошњака у 

Сребреници”. Касније се дознало да је тај план кројен у договору са 

Клинтоном. Чекао се само повољан моменат. 

Бивши ратни командант полицијских снага и члан Ратног 

председништва у Сребреници Хакија Мехољић изјавио је да му је 

лично Алија Изетбеговић нудио новац како не би јавно говорио о 

понуди Била Клинтона да НАТО војно интервенише против Срба, 

након што српски војници уђу у Сребреницу и убију планираних 5.000 

муслимана. Он је оптужио муслимански војни и политички врх да је 
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продао Сребреницу и као потврду испричао садржај разговора који је 

водио са Ибрахимом Тепићем, Сребреничанином који је за време рата 

био декан Филозофског факултета у Сарајеву и члан Главног штаба тзв. 

Армије БиХ. Тепић је тада резигнирано констатовао да је Сребреница 

продата. Он је потврдио наводе из норвешког филма: „Сребреница – 

издани град”. Према документима из тог филма, српски народ око 

Сребренице је испровоциран планским нападима муслиманских снага 

из демилитаризоване зоне на околна српска села у којима су починили 

велике злочине. 

Проблематично је то што је Караџић, као врховни командант 

Војске Републике Српске (ВРС), у марту 1995. године издао директиву 

о ослобађању Сребренице, јер тамо нису поштовани захтеви о 

демилитаризованој зони (та зона никад није била демилитаризована). 

Та директива се не може квалификовати као намера да се уништи цела 

група народа нити његово политичко руководство, али је она Западу 

послужила да брже пронађе излазну стратегију за окончање рата у 

БиХ.8 Ментори Алије Изетбеговића су, после Караџићеве директиве, 

проценили да се Армија БиХ не може одупрети ВРС, па је дат налог да 

се командант 28. дивизије Насер Орић на време склони и тако 

обезглави командовање и тиме омогући хаотично стање које ће довести 

до већег броја већ предвиђених губитака војноспособних Бошњака у 

Сребреници. Слично наређење мало после Караџића издао је и Фрањо 

Туђман у августу исте године, тј. дословно је тражио да се „Србима 

нанесу такви удари да они практично нестану из Книнске крајине”. Он 

је потом то буквално и реализовао, али нико од његових команданата за 

протеривање и злочине над Србима није кажњен. 

Што време од догађаја у Сребреници више одмиче, све је више 

аргумената који оповргавају и величину жртава злочина и начин на 

који су страдали многи муслимански борци у бици за Сребреницу. Тако 

и Мирсад Токача, директор сарајевског Истраживачко-

документационог центра на презентацији „босанског атласа ратних 

злочина”, изјављује да се на списку страдалих сребреничких Бошњака 

налази и 500 особа за које је утврђено да су живе. 

Намера да се Сребреница користи за будуће планове НАТО у 

другим регионима може се закључити и из мисли које је предочио 

амбасадор Велике Британије у БиХ Едвард Фергусон, који је, поводом 

 
8 Наиме, та Караџићева директива је, између осталог, гласила: „Свакодневним 

планским и осмишљеним борбеним активностима стварати услове тоталне 

несигурности, неподношљивости и бесперспективности даљег опстанка и 

живота мјештана у Сребреници и Жепи”! 
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Меморијалне галерије 11/07/95 изложене у Поточарима, рекао: „Надамо 

се да ће овај свима доступан и пажљиво истражен едукацијски пакет 

бити вредан алат у настојању будућих генерација да схвате шта се 

десило и како се десило, те да ће нам препознавање и продубљивање 

разумевања и свест о томе омогућити да убудуће слична стратишта 

спречимо”9. Убрзо су ту намеру реализовали 1999. године 

бомбардовањем Србије. Следили су Либија, Ирак, Сирија... 

Сребреницом се пред светском јавношћу правдало све што је 

касније предузимано против Срба у Хрватској, БиХ и Србији. Зато се 

мора поставити право питање: зашто је искоришћена операција Војске 

Републике Српске око Сребренице, која је имала намену да се коначно 

зауставе злодела бошњачке војске која је дејствовала из тзв. 

заштићених зона Сребренице и Жепе. Злочини који су се догодили при 

извођењу те операције су, како се касније видело и још увек сазнају 

чињенице, већим делом резултат договора вођства Федерације БиХ и 

НАТО земаља, а једним делом су почињени реваншистичким потезима 

осветника бројних српских жртава злочина војске Насера Орића над 

Србима у том региону. Када су неки западни медији предочавали својој 

јавности шокантне призоре српских избегличких колона у време 

„Олује” и погибија од бомбардовања, те слике су брзо прекриване 

приказима догађања у Сребреници. Тако је и Мадлен Олбрајт на 

затвореној седници Савета безбедности УН 10. августа 1995. године 

када су стизале информације о „Олуји”, брзо налазила и приказивала 

већ припремљене сателитске снимке масовних гробница у којима су 

сахрањивани страдали у операцији око Сребренице (у склопу нужне 

асанације бојишта). Запад је тада одахнуо с олакшањем јер су Срби 

поново били главне убице. 

У јавности се стално поставља питање у чему је српски грех 

када је западна јавност окренута против Срба упркос ратном 

савезништву у светским ратовима? Све анализе показују да се овде не 

ради ни о каквој теорији завере нити мржњи међу народима. Одговор 

на ово питање се налази у стварности српског отпора свим 

завојевачима и његов слободарски дух и отпор освајачима без обзира 

на њихову снагу. А силници не трпе отпор слабијих. Његош је 

поодавно изрекао вечито важећу филозофску мисао: „Коме закон лежи 

у топузи, трагови му смрде нечовјештвом”. Северну Кореју, иако је 

мала, нико не напада јер се плаше одмазде. Српска историја је показала 

да српски народ никада није уважавао тзв. реалност односа снага, него 

 
9 Љиљана Булатовић Медић, Сребреница – лажи и подвала српском народу, 

Београд, 2016. стр. 39. 
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се бескомпромисно супротстављао и надмоћнијем непријатељу. 

Слабиће и оне који се додворавају јачима на крају презиру и напуштају 

и дојучерашњи њихови пријатељи. 

 

ЗАКЉУЧАК 

Понашање међународних фактора пре, у току и на завршетку 

разбијања СФРЈ, неспорно говори о њиховој директној умешаности у 

заплет и расплет југо-кризе у целини, као и у преношењу сукоба у БиХ, 

што је неминовно резултирало избијањем национално и верски 

обојеног грађанског рата. Западни моћници, у првом реду Немачка, 

САД и Велика Британија, одлучујуће су помогли насилно отцепљење 

Словеније и Хрватске, а потом и БиХ од Југославије, унапред знајући 

да такво решење, нарочито у случају Хрватске и БиХ, не може проћи 

без крвопролића. Неспорно је, дакле, да је спољно дириговање 

грађанским ратом и у БиХ, као и целој Југославији, било пресудно. 

Рат у БиХ послужио је као оправдање и средство за нову улогу 

НАТО-а у Европи и свету. Монструозне обавештајне операције 

појединих западних обавештајних служби у Сарајеву и Сребреници 

биле су у функцији сатанизације српског народа уопште, посебно 

западно од Дрине у Републици Српској Крајини и Републици Српској. 

Маркале 1 и 2, злочини у Сребреници морали су се догодити јер се 

НАТО-у журило да се консолидује и испроба своје функционисање, 

како би се припремио за теже задатке који га очекују у даљем походу 

на Исток. Случај „Сребреница” им је посебно послужио да допусте 

Хрватској прогон Срба из Републике Српске Крајине, паљевине, 

убиства и уништавање приватне имовине. Такав модел примењен је и у 

другим регионима света где „превентивно предузимају интервенције”, 

под изговором спречавања злочина какав је почињен у Сребреници. 

Убрзо је, под мотивом спречавања „хуманитарне катастрофе” на 

Косову, предузета операција „Милосрдни анђео” којом је разорена СРЈ. 

Историјске чињенице показују да је Подриње вековима, било 

проткано ткивом српског живља, које се, упркос свим насртајима сила 

и вера, одржавало у свом изворном бићу и сачувало свој идентитет, а 

данас и решеност да више не дозволи никакво раздвајање и 

разједињавање Срба с обе стране Дрине, који су у прошлости били 

погубни. 

Да би се, научним и медијским каналима, активније и 

ефикасније анулирале у светској јавности изманипулисане геноцидне 

особине и намере српског народа, важно је да се одлучно одбаци свака 
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квалификација операције у Сребреници као геноцидне у било ком 

контексту, те да се јавности предочавају чињенице о злочинима 

појединаца на свим странама у току грађанског рата у БиХ, јер је то 

објективна истина. Поред Сребренице, ретко ко у свету помиње 

муслиманске злочине тзв. Армије БиХ у Подрињу и страдање око 3.464 

припадника српског народа, као ни усташке злочине на Броду на Дрини 

и селу Милошевићи, где је на најсвирепији начин побијено и бачено у 

Дрину преко 6.240 Срба свих животних доби, од колевке, па до дубоке 

старости. Истина је да је Подриње простор страдања Срба и 

Муслимана, као резултат спровођења спирале насиља. Ради се о сукобу 

унутар истог народа, који је подељен вером. Време је да заувек 

престане та злокобна мржња и да се увек кривац и потреба освете 

тражи према другој страни. Крваве су муслиманске и српске каме, а 

ране исто боле. Ваља их излечети и никада више не упустити се у 

братоубилачки рат. 
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Марко Крстић1 

 

КРИТИЧКИ ПРЕГЛЕД ОДАБРАНИХ БИБЛИОГРАФСКИХ 

РЕФЕРЕНЦИ ИЗ ОБЛАСТИ ДЕРАДИКАЛИЗАЦИЈЕ 

Сажетак: Циљ рада је анализа постојећег знања на тему раздвајања 

или изласка из идеолошки утемељених и насилних организација, 

прегледом дела релевантне научне литературе. Наиме, последњих 

година дошло је до снажног повећања интересовања међу 

истраживачима, политичарима и органима безбедности по питању 

„шта урадити” како би се спречила радикализација или искористила 

лица која нису вољна да користе насиље како би досегли своје идеале. 

Овај преглед литературе обухвата преглед, резиме и евалуацију 

(„критику”) постојећег знања о дерадикализацији терориста кроз осам 

релевантних библиографских референци (књига и научних чланака), а 

укључује и дискусије о методолошким питањима и сугестијама за 

будуће истраживање. 

Кључне речи: критички преглед литературе, тероризам, насиље, 

радикализација, дерадикализација. 

 

УВОД 

Овај критички преглед литературе пружа увид у актуелна 

истраживања о евалуацији програма раздвајања и дерадикализације и 

дерадикализационе програме који покушавају изменити 

екстремистичка уверења које појединац негује. У вези са овим 

програмима, директни ефекти се односе на процену да ли су програми 

дерадикализовали појединца, док се индиректни односе на нежељене 

ефекте програма или политике, као што су потенцијални негативни 

ефекти које програм или политика имају на ширу јавност. Овај рад 

пружа преглед неких од најважнијих истраживачких налаза који су се 

појавили на пољу дерадикализације и раздвајања у последњих 

неколико година. У раду ће се, такође, синтетизовати и оценити 

доминантни ставови и критике у вези са програмима дерадикализације, 

а такође ће се и идентификовати и значајне празнине у фонду знања 

које заслужују даљу дискусију и научну пажњу. 

 
1 Мастер Марко Крстић, Министарство унутрашњих послова Републике Србије. 
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Рад има за циљ да обезбеди преглед неких од најзначајнијих 

радова из области дерадикализације и раздвајања. С обзиром на 

огромну количину публикација и ширину релевантних питања из ове 

области, фокусираћемо се и синтетизовате неке од најдоминантнијих и 

најрелевантнијих тема и радова у оквиру бројне литературе. Преглед 

критичне литературе биће максимално ефикасан када поставља тачан 

контекст за будуће истраживање и идентификује пропусте у фонду 

знања како би открили недостатке у истраживању. Веома је важно 

идентификовати одговарајућу литературу, идентификовати кључне 

идеје, ставове, расправе и пропусте. Један од најтежих проблема са 

којима се суочавају програми намењени спречавању насилне 

радикализације и екстремизма је питање како показати и осигурати 

позитиван утицај у складу с циљевима програма. Овај преглед показује 

сложеност разумевања програма дерадикализације и раздвајања и 

најефикаснијих стратегија за сузбијање насилног екстремизма. Циљ 

превентивних интервенција јесте спречавање настанка радикалног 

понашања, као и да се идентификују и заштите рањиве особе. 

 

НАПУШТАЊЕ ТЕРОРИЗМА: РАЗЛОЗИ ЗА НАПУШТАЊЕ 

РАДИКАЛНИХ И ЕКСТРЕМИСТИЧКИХ ПОКРЕТА2 

Књига се фокусира на идентификацију тачака за раздвајање од 

тероризма и информише о детаљним, осветљавајућим и понеким 

контрадикторним разлозима због којих су терористи напустили 

тероризам. Књига разматра како и зашто појединци напуштају 

терористичке покрете и укључује лекције и импликације које произлазе 

из овог процеса. Завршавајући се низом размишљања и још 

контроверзних предлога за будуће напоре у контроли терористичког 

понашања, књига пружа свеобухватан увод у раздвајање и 

дерадикализацију и нуди политичарима низ разматрања за развој 

контра радикализације и дерадикализационих процеса. У књизи се 

истражују четири главна питања: постојеће знање о одвајању и 

дерадикализацији; шта сами терористи кажу о својим искуствима 

раздвајања, посебно, како су излазни путеви постали изражени; зашто 

желе да иступе из организације, шта им се дешава када постану „бивши 

терористи” и више нису део структура које су их штитиле; које се 

поуке и импликације могу научити из процеса раздвајања; и какве 

импликације имају ефективне анти-терористичке иницијативе за 

политику, спровођење закона, безбедносне службе, цивилно друштво и 

 
2 Horgan, J. (2009). Walking away from terrorism: Accounts of disengagement from radical 

and extremist movements. New York: Routledge 
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друге релевантне институције. Књига презентује модел раздвајања и 

дерадикализације; детаљну анализу импликација модела за 

информисање одговора и стратешки, систематски презентован и 

вишеслојни водич за креаторе политике за олакшавање процеса 

дерадикализације на разним политичким, друштвеним и правним 

нивоима. Процес дерадикализације или одвајања од тероризма треба 

посматрати као једну од три широке и сложене фазе у циклусу 

радикализацијe појединца – „постајање терористе”, „бити терориста” и 

„одлазак из тероризма” – наглашавајући релевантност идентитета и 

„нормалност” раздвајања. У пракси, међутим, постоји много варијација 

у вези са чиме би могло да дође до раздвајања. Морају се поставити 

многа питања: Како и зашто неки људи мењају своју акциону 

оријентацију тако да више не користе или подржавају насиље као метод 

за постизање свог идеолошког циља? Како и зашто неки људи мењају 

своја идеолошка уверења тако да више немају радикалне идеолошке 

циљеве? Како се и зашто неки бивши припадници екстремистичких 

група успешно реинтегришу у шире друштво, а неки не? 

Због тога, књига представља покушај одговора на разна питања 

и садржи детаљнију расправу о природи умешаности у тероризам, те 

презентује податке о врстама информација који су потребни за 

развијање модела представљеног у књизи. Такође, истражује 

појединачну перцепцију, а тиме и подршку случајевима који су 

произашли из серије интервјуа спроведених током 18-месечног периода 

(од краја 2006. до почетка 2008. године). Током овог периода, аутор је 

проучавао бивше терористе у Белфасту, Бејруту, Ослу, Лондону, 

Паризу, Триполију, Џакарти и другде. Интервјуисао је 29 бивших 

терориста и ступио у контакт у иностранству са укупно 52 особе. 

Преосталих 23 су били супружници, чланови породице и пријатељи тих 

испитаника. Време проведено с бившим терористима варирало је од 

особе до особе и од локације до локације. 

 

ДЕРAДИКАЛИЗЦИЈА ЏИХАДИСТА: 

ТРАНСФОРМИСАЊЕ ОРУЖАНИХ ИСЛАМИСТИЧКИХ 

ПОКРЕТА3 

Дерадикализација џихадиста Омара Ашура, вишег предавача на 

студијама безбедности на Институту за арапске и исламске студије 

Универзитета у Екетеру, једина је детаљна и фокусирана студија 

 
3 Ashour, O. (2009). The deradicalization of Jihadists: Transforming armed Islamist 

movements. New York and London: Routledge 
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случаја дерадикализације на терену. Ова књига представља прву 

детаљну студију о узроцима дерадикализације у оружаним 

исламистичким покретима. Она се заснива на фронталним 

истраживањима која укључују интервјуе са џихадистичким лидерима, 

командантима средњег ранга и младим следбеницима, као и бившим 

службеницима за безбедност и државним званичницима. Поред тога, то 

је и прва књига која анализира конкретне услове под којима се може 

десити успешна дерадикализација. Садашња литература о 

исламистичким покретима покушава дати одговор на два главна 

питања: њихова подршка насиљу (радикализацији) и њихов променљив 

став према демократији и демократизацији (модерација). Међутим, до 

сада нису процењени разлози због којих се догађа одрицање 

(дерадикализација понашања) и делегитимизација (идеолошка 

дерадикализација) насиља. Два питања која ова књига ставља у фокус и 

на која покушава да пружи одговоре су зашто и како? На пример, зашто 

радикални исламски милитанти ревидирају своје идеологије, стратегије 

и циљеве и иницирају процес дерадикализације и који су неопходни 

услови за успешну дерадикализацију? 

Дерадикализација џихадиста се показује како комбинација 

харизматичног руководства, државне репресије, друштвених 

интеракција и селективних подстицаја на крају може натерати 

џихадисте да напусте „џихад” и делегитимизују насиље. Како би 

објаснили ове промене унутар покрета који су дуго славили насилну 

борбу и подржали континуитет, главно питање на које ова књига 

покушава да одговори је: зашто радикални исламистички милитанти 

ревидирају своје идеологије, стратегије и циљеве и иницирају процес 

дерадикализације? Другим речима, могу ли се милитантни исламски 

радикали трансформисати у релативно мирне групе које прихватају 

алтернативу, а ако је одговор потврдан, под којим условима? Да би 

одговорио на ова истраживања, аутор дефинише кључне појмове и 

концепте, као и типологију исламиста и њихових идеологија. Затим 

развија теоретски оквир у покушају да се објасне узроци процеса 

дерадикализације. 

Аутор дефинише концепт дерадикализације као „процес који 

води појединца или групу да промени своје ставове о насиљу – 

конкретно, насиљу над цивилима”. Он тврди да је дерадикализација 

идеолошки утемељена, док се раздвајање базира на понашању. 

Конкретно, у раздвајању, појединац напушта групу, али није се нужно 

променио или се одрекао своје идеологије. Као резултат тога, 

раздвајање није довољно за гарантовање дерадикализације, али јој 

често може претходити. Док су програми за радикализацију релативно 
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нови концепт, раздвајање није. За разлику од идеолошког нивоа, 

дерадикализација се може десити само на нивоу понашања. На том 

нивоу, дерадикализација значи практично напуштање употребе насиља 

за постизање политичких циљева, без истовременог процеса идеолошке 

деполитизације насиља. Дерадикализација се може десити само на 

једном од два нивоа. Коначно, постоји и трећи ниво. Након 

проглашења идеолошке радикализације од стране руководства оружане 

групе, обично је изазов организациона дерадикализација: разарање 

оружаних јединица организације које укључују отпуштање / 

демобилизацију њихових чланови без раздора, побуна или унутрашњег 

насиља. Неколико врста дерадикализације одговара претходно 

наведеним нивоима: свеобухватна дерадикализација се односи на 

успешан процес дерадикализације на три нивоа (идеолошки, 

бихејвиорални и организациони). Египатски случајеви представљају 

свеобухватну дерадикализацију, јер су две велике египатске 

организације прошле тај процес успешно: оружана крила МБ (1969-

1973) и ИГ (1997-2002). 

Суштинска дерадикализација подразумева успешан процес 

дерадикализације како на идеолошком нивоу, тако и на нивоу 

понашања, али не и на организационом нивоу (обично је неуспешност 

на том нивоу праћена раздором, фракционизацијом и унутрашњим 

организационим конфликтом и маргинализацијом дерадикализованог 

руководства). 

Пример суштинске дерадикализације је случај египатског ал 

Џихада који се разматра у петом поглављу. Трећи тип дерадикализације 

је прагматична дерадикализација која се односи на успешан процес 

понашања у процесу организовања, али без идеолошке 

делегитимизације насиља. Алжирски АИС, који је разматран у шестом 

поглављу, представља пример организације која је прошла ову врсту 

дерадикализације. Поменути наоружани исламски покрети, који су се 

бавили терористичким активностима, показали су изузетно понашање и 

идеолошке трансформације према ненасиљу и процеси 

„дерадикализације” ових покрета уклонили су десетине хиљада бивших 

милитаната из редова припадника ал-Каиде и уједно деловали као штит 

за потенцијалне милитанте. 

Коначно, у закључку, аутор пружа свеобухватни теоријски 

оквир који објашњава узроке дерадикализације оружаних 

исламистичких покрета, као и неке политичке импликације. 
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ДЕРАДИКАЛИЗЦИЈА ИСЛАМИСТИЧКИХ ЕКТРЕМИСТА4 

Извештај Рабасе и сарадника у оквиру РАНД-а садржи процену 

програма дерадикализације широм света и наглашава потребу да се 

фокусирају на појединце. Према извештају, напори да се стимулише 

дерадикализација мoгу се најефикасније спровести у кључним раним 

фазама, на пример утицањем на „стратешки прорачун”; уз мере које 

повећавају трошкове преостале у екстремистичкој организацији и 

истовремено пружају подстицаје који повећавају користи од одласка из 

тероризма. Док је дерадикализација заправо процес модерирања 

сопствених уверења, раздвајање је само процес промене понашања тако 

што се појединац уздржава од насиља и повлачи се из радикалне 

организације. 

Мере за спречавање рањивих појединаца од радикализације и 

рехабилитација оних који су већ прихватили исламски екстремизам 

примењени су у неколико земаља Блиског Истока, југоисточне Азије и 

европских земаља. Ова монографија описује и оцењује снаге и слабости 

ових програма и предлаже кораке који се могу предузети за 

промовисање и убрзавање процеса дерадикализације. Кључно питање је 

да ли би циљ ових програма требало да буде раздвајање или 

дерадикализација милитаната. Раздвајање подразумева промену у 

понашању (тј. уздржавање од насиља), али не и нужно промену 

веровања. Особа би могла изаћи из радикалне организације и уздржати 

се од насиља, али ипак задржати радикалан поглед на свет. 

Дерадикализација је процес промене система веровања појединаца, 

одбацивање екстремистичке идеологије и прихватање мејнстрим 

вредности. 

Ипак, дерадикализација је неопходна да би трајно смањила 

опасност коју представљају ови појединци. Ако се милитант искључи 

првенствено из инструменталних разлога, када се околности промене 

може поново узети оружје. Насупрот томе, када дерадикализација 

прати одустајање, ствара додатне баријере за рецидивизам, штавише, 

може доћи и до преокрета. Када се довољно егзалтарних особа одрекне 

радикалног исламизма, идеологија, као и организације које је 

упражњавају, фатално су дискредитоване. Пошто се већи број 

милитаната одрекне екстремизма, радикалне исламске организације 

имаће веће препреке у привлачењу присталица и симпатизера унутар 

муслиманске заједнице. Напуштање исламске групе подразумева 

одбацивање радикалне идеологије или суштинских делова те 

 
4 Rabasa, A. (2011). Deradicalizing Islamist extremists. Santa Monica, CA: RAND 



136 

идеологије, посебно индивидуалне обавезе учествовања у оружаном 

сукобу. Следи да, иако је милитант склон да напусти групу из других 

разлога, артикулација теолошки утемељених императива за одрицање 

од насиља је важан фактор у доношењу одлуке о напуштању групе. 

Аутори тврде да се колективна дерадикализација догађа ретко – 

само када је држава победила екстремистичку организацију убијањем 

или затварањем већине лидера групе. Овај вид дерадикализације се 

разликује од програма успостављених за рехабилитацију појединих 

екстремиста у оним државама у којима се десила колективна 

дерадикализација и где се нису успоставили обимни, организовани 

програми за рехабилитацију затворених терориста. Уместо тога, владе 

су одговориле на уверавања лидера радикалне групе који су већ почели 

да разматрају своје ставове, а потом су ангажовали ове лидере како би 

олакшали њихов процес раздвајања. 

 

ДЕРАДИКАЛИЗАЦИЈА ИЛИ НАПУШТАЊЕ?5 

Хорган тврди да је, као резултат огромне преокупације 

истраживањем процеса радикализације у терористичке активности, 

мало пажње посвећено сродним, али различитим процесима раздвајања 

и дерадикализације од тероризма. Док је дерадикализација постала 

новија реч у борби против тероризма, од кључне је важности да се 

разликује од раздвајања и нагласити да су не само различити већ само 

због тога што један од њих напушта тероризам и имплицира (или чак 

захтева) да се постане „дерадикализован”. Једна од неколико 

импликација које произилазе из ове разлике могла би бити реалнија 

процена како наше знање и разумевање процеса раздвајања (а не 

недефинисаних и лоше конципираних покушаја дерадикализације) 

може бити ефективно коришћено у краткорочном и дугорочном 

истраживању на ову тему. 

Дерадикализација представља брз растући феномен који се 

колективно назива „програми за дерадикализацију” и који се тренутно 

развијају широм света, доста разнолики, као и изазови са којима се 

суочавају. Карактеристика ових програма је опсег терминологије која 

се користи у њиховој иплементацији: „демобилизација”, „прелазак”, 

„деескалација”, „рехабилитација”, док у суштини подразумевају помак 

од учешћа у тероризму, понекад носе у себи различите прилично 

нијансиране претпоставке о начину на који би иницијативе за 

 
5 Horgan J. (2008). Deradicalization or Disengagement? Perspective of terrorism Vol 2, No 4, 

1-8 
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раздвајање требало да се развију (или буду спроведене) у различитим 

окружењима, у било којој фази терористичке кампање (или тренутка) 

на које се могу усмерити. Нпр. Влада Саудијске Арабије користи 

арапски еквивалент „рехабилитацији”. Један од испитаника у свом 

истраживаном узорку, радикални проповедник Сунита са седиштем у 

Триполију у северном Либану, преферира израз „реформација”. Аутор 

парафразира један од интервјуа које је обавио са њим: Ако нема ничег 

погрешног у „радикализацији”, онда је увредљиво и погрешно говорити 

о „дерадикализацији”. Даље наводи да ће програми дерадикализације и 

раздвајања (на било који начин и на сваком нивоу) нужно бити 

прилагођени не само конкретном покрету, већ ће га морати пажљиво 

позиционирати у контексту специфичних друштвено-политичких или 

других питања која су искусили од стране недржавних покрета и 

супротстављеног режима у било ком тренутку у времену. 

Овај чланак почиње једноставном тврдњом: да нема доказа који 

указују на то да би одустајање од тероризма могло довести до 

дерадикализације. Због овог и других разлога, посебно раста ових 

разноврсних програма, треба утврдити већу концептуалну јасноћу ових 

појмова. Иако постоји доста начина на које можемо то да урадимо, 

један од циљева је да се ови радикализовани појединци ангажују у 

истраживању како би се, на више начина, проценила све већа 

преваленција програма дерадикализације широм света. Сама потреба за 

студијама које вреднују различите атрибуте сваке иницијативе за 

раздвајање и дерадикализацију биће добар почетак већег и ширег 

разумевања ових питања. Критичко испитивање захтева за успех, у 

сваком случају, као и испитивање начина на који су критеријуми 

успеха конципирани и мерени у сваком окружењу био би користан 

корак. Корисно је да се помогне у идентификацији лекција релевантних 

за развој иницијатива против тероризма ове врсте у регионима у којима 

их нема, будући да би више њих одмах довело до већег разумевања 

основних друштвених понашања и понашања у процесу укључивања. 
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РЕХАБИЛИТАЦИЈА ТЕРОРИСТА?: ИЗАЗОВИ У 

ПРОЦЕНИ ЕФИКАСНОСТИ ПРОГРАМА 

ДЕРАДИКАЛИЗАЦИЈЕ6 

Хорган и Брадок дефинишу дерадикализацију као друштвени и 

психолошки процес којим се посвећеност појединца и укључивање у 

насилну радикализацију смањује у мери у којој он више није угрожен 

учешћем и ангажовањем у насилним активностима. Она подразумева 

различите промене код појединаца који су повезани са искључивањем 

из тероризма: промену на нивоу когнитивног значаја и утицаја, а не 

само физичко елиминисање неког видљивог понашања. Дискусије о 

дерадикализацији подразумевају дугорочне промене у оријентацији, 

што за резултат има претпостављени смањени ризик поновног 

укључивања у терористичке активности. Аутори представљају 

резултате једногодишње пилот студије и дискутују о евалуацији и 

ефикасности програма дерадикализације коришћених у Северној 

Ирској, Колумбији, Индонезији, Јемену и Саудијској Арабији. Аутори 

заговарају употребу Multi Utiliti Technology (MAUТ) као обећавајућег 

новог емпиријског инструмента за процену сличних иницијатива. Ова 

алатка идентификује и тежи циљевима повезаним са програмом, а 

затим се користи да процени колико добро тај програм испуњава дата 

очекивања. 

У последњој деценији, повећан је интерес за то како и зашто 

тероризам завршава паралелно са повећаном видљивошћу неких нових 

и иновативних приступа у његовом сузбијању, познатих као „програми 

за дерадикализацију”. Међутим, упркос њиховој популарности, подаци, 

па чак и најосновније чињенице о овим програмима остају ограничени. 

Овај чланак даје преглед резултата једнодневне пилот студије 

одабраних програма за дерадикализацију и истражује критична питања 

око процене њихове ефикасности и исхода. Аутори тврде да (MAUТ) 

може понудити информације и помоћ за будућу емпиријску процену 

онога што je усмерено на иницијативе за смањење ризика од тероризма. 

Можда мање очигледно и док не постане доступно више података о 

ефикасности таквих иницијатива, MAUT може, такође, пружити 

концептуалну основу за планирање, процену и праћење развоја будућих 

иницијатива. Свака дискусија у вези са одлуком о ослобађању 

затворених терориста и њиховој реинтеграцији у друштво покреће 

изазовна питања: шта ће се даље догађати са овим појединцима? Ко ће 

 
6 Horgan J. & Braddock K. (2010) Rehabilitating the Terrorists?: Challenges in Assessing the 

Effectiveness of De-radicalization Programs, Terrorism and Political Violence, 22:2, 267-291, 

DOI: 10.1080/09546551003594748 
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их пратити? Хоће ли поново насилно деловати? Да ли могу одустати од 

тероризма док су у затвору? Да ли ће свака стопа рецидивизма бити 

прихватљива за јавност? Поред сигурносних изазова изазваних 

питањима која се односе на промену терористичког понашања, 

незадовољство и осећања неправде међу жртвама тероризма прате чак 

и прелиминарне расправе о овим питањима. 

Међутим, протеклих година, све већи број држава је прихватио 

став, имплицитно или на други начин, да се њихови национални 

интереси могу послужити истраживањем како би олакшали и 

управљали реинтеграцијом осуђених терориста назад у друштво. 

Конкретно, доживљава се перцепција да се такви напори могу изразити 

покушајима да се промени терористичко понашање, првенствено путем 

„рехабилитације” или „дерадикализације” оних који су задржани као 

резултат њиховог ангажовања у терористичким операцијама. У неким 

ситуацијама, ови напори постали су очигледни кроз програме промене 

понашања са званичним називима и специфичном терминологијом. 

Они функционишу на различите начине и носе контекст специфичних 

очекивања у вези са оним што представља њихов успех. Али, упркос 

њиховој хетерогености, камен темељац сваког од ових програма је 

идеја да се терористи могу ангажовати тако да постоји накнадни све 

мањи ризик од поновног ангажовања у тероризму након пуштања на 

слободу. 

До данас није постигнут консензус о томе шта представља 

успех у редукцији тероризма, а камоли оно што представља реформу у 

овом контексту. Постоји, поред тога, конфузија у вези са тим да ли је 

нека врста рехабилитације нужно узроковала радикализацију (сама по 

себи, ако није адекватно конципирана ни дефинисана), за разлику од 

других интервенција за изазивање промене понашања. Недавна 

истраживања сугеришу да многи од оних који се одвоје од 

терористичке активности нису нужно дерадикализовани (пре свега 

променом мишљења или уверења) и да таква дерадикализација није 

нужно предуслов за осигурање ниског ризика рецидивизма. Међутим, 

до сада је било практично немогуће утврдити шта подразумева или шта 

се очекује од програма који тврде да могу да дерадикализују терористе. 

Ниједан такав програм није формално идентификовао ваљане и 

поуздане индикаторе успешне дерадикализације или чак раздвајања, 

без обзира на то да ли су у питању културни, психолошки или други 

изрази. Сходно томе, сваки покушај да се процени ефикасност било ког 

таквог програма праћен је изазовима који су толико концептуални 

колико су и практични. 
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КАКО СЕ СУПРОТСТАВИТИ РАДИКАЛНИМ 

НАРАТИВИМА: ХОЛАНДСКА ПОЛИТИКА 

ДЕРАДИКАЛИЗАЦИЈЕ У СЛУЧАЈУ МОЛУЧАНА И 

ИСЛАМИСТИЧКИХ РАДИКАЛА7 

Фокуе Демант (Ана Франк Хаус, Амстердам, Холандија) и 

Беатрис де Граф (Центар за тероризам и борбу против тероризма 

Универзитета у Хагу) истражују активности владе у борби против 

тероризма у Холандији кроз студију случаја. Аутори упоређују владин 

одговор на Молучане, аутохтоне становнике на Малуку острвима, 

њихове акције у седамдесетим годинама и исламску радикализацију у 

периоду након 9/11. Закључили су да владине интервенције и дискурс 

који су произведени или ојачани таквим интервенцијама могу имати 

значајан утицај на напоре за дерадикализацију. Према њиховом 

мишљењу, операције инфилтрације, хапшења и осуђујуће пресуде су 

важне, али истовремено, конкретни инструменти политике тиме могу 

послати поруку која само слабо подржава или чак подрива ове 

политике. На пример, хапшењем једног радикализованог појединца, 

власти би у кратком року могле уклонити једну особу са радикалне 

(терористичке) сцене, али ова интервенција може радикализирати још 

три особе на дужи рок. Дакле, битна је порука, представљање владине 

политике кроз јавни и политички дискурс и њена перцепција 

радикализације, јер су то елементи који су најважнији у либералним 

демократијама. Полицијске, обавештајне и остале безбедносне службе, 

локални савети итд., функционишу независно један од другог и гледају 

на радикалне кретње у потпуно различитим перспективама. То значи да 

напори владе, у зависности од тога како су уоквирени, понекад могу 

појачати радикализацију када се генерализују на целокупно 

муслиманско становништво, уместо да циљају на радикалне фракције 

унутар друштва. Према томе, једна од лекција научених из ове анализе 

је избегавање генерализације терористичке претње на читаву 

популацију, већ имплементирати стратегију која усмерава митове и 

погрешне представе које промовишу терористи. 

Овај чланак се бави улогом владе у подстицању редуковања 

радикалних покрета. Кључно питање гласи: Коју реторику може влада 

користити да подстакне пад радикалних група и раздвајање њихових 

чланова? 

 
7 Demant, F., De Graaf, B. (2010) 'How to Counter Radical Narratives: Dutch 

Deradicalization Policy in the Case of Moluccan and Islamic Radicals', Studies in Conflict & 

Terrorism, 33: 5, 408-428, DOI: 10.1080/10576101003691549 
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У чланку се користи истраживање фактора који промовишу пад 

и раздвајање, које су спровели Демант, Слотман, Буијс и Тили 2008. 

године, као и фактор „званичне стратегије политике” засноване на 

концептима узетим из анализе дискурса, прилагођених стратегијама за 

борбу против тероризма и дерадикализацију од стране Де Графа 2009. 

године. Стога се неће разматрати различите практичне мере у овој 

области, већ ће се фокусирати на перцепцију ових званичних мера 

према радикалима. Ово је илустровано двема студијама случаја: 

дерадикализација младих Молучана 1970-их и џихадистичких радикала 

након 2001. године у Холандији. Аутори наводе да радикализација није 

неповратан процес и да се ови покрети могу распасти, односно 

дерадикализовати. Владе могу значајно допринети овој „конверзији” 

тако што су свесни прича о неправди и суочавањем ових нарација са 

бољим или неутралним причама. Али, како функционише овај процес? 

Да би се одговорило на ово питање, чланак прво нуди кратак резиме 

истраживања о дерадикализацији из колективне перспективе Деманта и 

сарадника. Друго, презентован је преглед улоге владиних перформанси 

у овом процесу на основу истраживања де Граф-а. Даље су 

представљене две студије случаја на основу историјског и теренског 

истраживања. При презентовању описа ових случајева треба обратити 

пажњу на генезу радикализма и насиља и на однос владине политике и 

процеса (де)радикализације. Најзад, ова два случаја се упоређују и 

изводе се закључци. Влада, наравно, није једини фактор који утиче на 

процесе дерадикализације. 

Демант и сарадници тврде да, ради разумевања пада и 

распуштања радикалних група, нагласак треба ставити на интеракцију 

између радикала и њихове организације или кретања и да се ова 

интеракција може посматрати у смислу потражње и понуде. У датом 

друштву, знатан број незадовољних грађана може се залагати за 

радикалне промене. Овај нагон за акцију може остати латентан ако не 

нађе одговарајуће „снабдевање” радикалним наративима. Насупрот 

томе, ове иницијативе за радикалне промене ће остати само слово на 

папиру уколико нема рехабилитованих грађана. Када се потражња и 

понуда поклопе, радикални покрет ће просперирати. Међутим, ако би 

интеракција између потражње и снабдевања постала неуравнотежена, 

покрет ће бити одбачен или ће чак нестати. 

Идеологија покрета може изгубити привлачност, било зато што 

радикална перспектива постојећег поретка више није привлачна, или 

зато што визија за будућност више не мобилише нове регруте. Такође, 

идеологија може изгубити своју убедљиву моћ, јер присталице више 

нису уверене у стратегију групе и њене методе. Осим тога, покрет може 
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доживети крах на организационом нивоу. То би могло бити изазвано 

слабим руководством које више не инспирише или није довољно 

флексибилно да реагује на измењене околности. На страни „потражње” 

(симпатизери и потенцијални чланови покрета) могу се појавити и 

промене које нарушавају силу радикалног покрета. Важан фактор на 

овом нивоу је одсуство нових регрута. Понекад, покрет који је некада 

задивио одређену генерацију, нема потребе за следећом, и ако се 

кретање не прилагођава жељама нове генерације, покрет ће 

(евентуално) опасти. 

 

ПОНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА У 

САУДИЈСКОЈ АРАБИЈИ8 

Aутор у овом раду анализира програме превенције, 

рехабилитације и праћења у Саудијској Арабији (PRAC) и објашњава 

структуру програма и различите агенције које су укључене у њихову 

имплементацију. Они варирају у опсегу од програма који се фокусирају 

на информисање јавности и комуникацију, до програма који имају за 

циљ спречавање екстремизма у школама. Од посебног интереса у овој 

студији су програми који се фокусирају на рехабилитацију и накнадну 

заштиту затвореника осуђених за насилни екстремизам. Кроз интервјуе 

са званичницима Саудијске Арабије, Бочек напомиње да су стопе 

рецидивизма биле мање од 1 до 2 посто. Иако резултате и евалуације 

ових програма треба пажљиво посматрати, јер статистика о стопама 

рецидивизма пружа искључиво влада Саудијске Арабије, позадина и 

преглед саудијских програма су свеобухватни и ефикасни. Аутор даље 

наглашава да је разумевање програма рехабилитације у држави 

намењеног исламистичким екстремистима и милитантима, веома 

важно, јер је то програм који је „најбоље финансирани и најдужи 

програм континуирано вођен” (64-65). По речима овог аутора, програм, 

који карактерише широка социјална подршка затвореницима и 

породицама, вероватно је модел контра-радикализације намењен 

западним партнерима, као што је Велика Британија. 

Све у свему, ови налази показују да су примарни емпиријски 

подаци релативно оскудни и да су процене интервенција углавном 

„анегдотске” природе. Саудијска Арабија се приближава завршетку 

нових наменских затворских установа за свој програм рехабилитације и 

саветовања за исламске милитанте. У оквиру овог програма у Ријаду, 

 
8 Boucek C. (2008). Extremist re-education and rehabilitation in Saudi Arabia. Terrorism 

Monitor, 5 (16) 
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Касиму, Аби, Дамаму и Јидаху изграђено је пет нових 

специјализованих затвора за приближно девет месеци. Сваки од ових 

пет нових затвора је капацитета до 1.200 затвореника. Одлука о 

изградњи специјално намењених објеката у којима ће фокус бити на 

програму саветовања, базирана је на низу разматрања. Прво и 

најважније је била чињеница да постојећи затворски објекти нису 

дизајнирани тако да промовишу дијалог и утврђено је да би се успешно 

унапређење програма рехабилитације најбоље могло урадити кроз нове 

специјално дизајниране објекте. Осим тога, ови нови објекти би 

олакшали класификацију и сегрегацију заточеника. 

Администратори затвора, радећи са Министарством за исламске 

послове, организују исламска предавања и часове за рецитовање 

Курана, а затвореници су рано ослобађани због учења Курана. Осим 

тога, муслимански свештеници су укључили муслиманске клерике у 

службе за безбедност током истраживања да „интелектуално испитају” 

осумњичене милитанте ангажовањем у теолошким активностима. 

Верске структуре су успешно коришћене како би охрабриле 

осумњичене исламистичке милитанте да подстакну окривљене да 

сарађују с властима. Ова пракса је коришћена пре бомбардовања Ријада 

у мају 2003. године, а његова употреба се од тада интензивира. 

 

ПРО-ИНТЕГРИСАЊЕ: НАПУШТАЊЕ ЕКСТРЕМИЗМА И 

ЖИВОТ НКОН ТОГА9 

У раду се истражује индивидуално раздвајање од насилног 

екстремизма у либералним демократијама. Упркос огромним 

улагањима у последње две деценије у одговоре на тероризам, процеси 

изласка и реинтеграције екстремиста у заједницу нису добро 

разумљиви и довољно истражени. Док се већина екстремиста бори са 

поновном транзицијом у друштво, већина је на крају могла наставити 

са својим животима и поново постати пуноправни грађани. Већина то 

ради без помоћи. 

Истраживањем ће се стећи знања о интервенцијама, подршци и 

помоћи онима који желе да напусте насилни екстремизам и омогући 

свеобухватна реинтеграција оних који су га већ напустили. Упркос 

огромним улагањима у последње две деценије у реакције на тероризам, 

процеси изласка и реинтеграције екстремиста у заједницу нису добро 

 
9 Kate Barrelle (2015) Pro-integration: disengagement from and life after extremism, 
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разумљиви. Према томе, проучавање феномена природног раздвајања је 

критичан пут за разумевање зашто људи одлуче да оду, како напуштају, 

како се поново повезују и које области њиховог живота пролазе кроз 

промене у томе. Отворено је петнаест тема директно из транскрипта 

интервјуа са бившим екстремистима из различитих идеолошких 

околности. Ове теме су груписане у пет домена које колективно 

представљају феноменолошку суштину раздвајања од екстремизма, 

укључујући и накнадну поновну интеграцију са друштвом. Домени су 

социјални односи, сукоб, идентитет, идеологија и акциона 

оријентација, свака са три компонентне теме. Закључак је да се трајно 

одвајање у ствари темељи на проактивном, холистичком и 

хармоничном ангажовању које особа има са ширем друштвом. На 

основу постојећих емпиријских истраживања, овај чланак предлаже 

осетљив петоделни, тродимензионални модел раздвајања назван Про-

интеграциони модел. 

Конкретно, овај рад ће пружити дубље разумевање о томе како 

и зашто се појединци искључују из тероризма у Аустралији и другим 

упоредивим окружењима. То ће побољшати знање о условима који 

подржавају или отежавају поновну ангажованост човека с друштвом. 

Дефинитивно је потребно више разумевање основних принципа 

раздвајања и овај тренутни истраживачки пројекат има за циљ да 

допринесе том разумевању. 

С обзиром на дефицит емпиријских података о овој теми, 

примарна сврха овог истраживачког пројекта је била да генерише такве 

податке. Други циљ био је да се анализирају емпиријски подаци из 

перспективе самих учесника, који се баве питањем: Какво је искуство 

раздвајања из перспективе самих екстремиста? Крајњи циљ ове студије 

био је да интегришу нове налазе са актуелном литературом како би 

унапредили фонд знања о одвајању од насилног екстремизма. 

Коришћењем тумачене феноменолошке анализе (ИПА) извршени су 

дубински интервјуи са 22 бивших екстремиста различитих идеологија, 

укључујући бивше милитантне тамилске сепаратисте, бивше нео-

џихадисте, бивше десничарске екстремисте, бивши левичарски 

милитант и бивши ненасилни, али директни – радикални припадници. 

Учесници су разговарали о томе како и зашто су зауставили своје 

ангажовање у екстремизму, како се променио њихов осећај за себе и 

идентитет, као и како су се касније суочавали и поново преговарали о 

њиховом односу са главним друштвом. У случају овог истраживања, 

етичка сагласност је свакако трајала дуже од просека која би се 

одобрила због многобројних забринутости које је било потребно 

решити, али тај процес није био предуг нити неразуман. Било је 
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потребно више од шест месеци да се направи први интервју, а затим и 

скоро три године спорадичних интервјуа за акумулирање укупно 22 

интервјуа о раздвајању. Спроведени су детаљни интервјуи из 

перспективе 22 бивших чланова групе екстремних и насилних 

идеолошких група. Учесници чине шест бивших нео-џихадиста, пет 

бивших милитантних тамилских сепаратиста и три РВЕ-а, укључујући 

и оне који су раније били насилни левичарски екстремисти. Такође су 

интервјуисани осам бивших радикалних директних радника, али 

ненасилних екстремиста са екологијом, како би проширили анализу на 

ненасилни екстремизам. Већина (две трећине) учесника била је 

аустралијска, док је преостала трећина била мешавина британских, 

шведских, данских и новозеландских појединаца. Чак и да су 

радикализоване на другим местима, као у случају бивших милитантних 

тамилских сепаратиста, сви учесници су се искључили и/или поново 

интегрисали у западно демократско друштво. Интервјуи су се 

фокусирали на искуство појединаца да напусте своју екстремистичку 

групу, као и њихово накнадно поновно ангажовање са ширим 

друштвом. Сваки учесник је описао више разлога за одлазак. Неколико 

је навело неефикасност и/или ужас насиља, док су неки разочарани. Све 

у свему, разочарање је најчешћи покретач за евентуално раздвајање. 

Једном када су разочарани „фактори повлачења”, попут породице или 

каријере су постали привлачни. Неки су имале дуготрајније потешкоће. 

Критеријуми укључивања захтевали су да су појединци били активни 

чланови екстремне групе више од годину дана и да су је напустили пре 

више од годину дана. Некадашњи насилнички екстремисти који су 

интервјуисани укључују бивше џихадисте, некадашње екстремисте и 

бивше милитантне тамилске сепаратисте. Укључивање других лица је 

било у циљу истраживања раздвајања екстремизма преко спектра од 

ненасилног до насилног. Укључивање ових учесника омогућило је 

дискусију о „екстремизму” у целини. Учесници су били укључени у 

своје групе у просеку од 7 година, у распону од 2 до највише 20 година. 

Најдуже време одласка било је 20 година, са просеком од 11 година. 

Чињеница је да не поседујемо добро разумевање зашто 

појединци одлазе, како напуштају, шта је психолошки и практично 

укључено у одлазак из терористичке групе, како се касније суочавају, 

или под којим условима бивши екстремисти поново се ангажују на 

друштву на одржив начин. Постоје програми за дерадикализацију који 

су већ у току у затворима широм света, а ипак немамо основно 

разумевање природног раздвајања. Теорије социјалне психологије 

друштвеног идентитета и самокатегоризације (СИТ) користе се као 

водећи оквир у овом раду. Као таква, ова студија ће донети скроман 

допринос на пољу социјалне психологије илуструјући улогу идентитета 
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у природно екстремном сценарију који социјални психолози ретко 

имају прилику да проуче: феномен напуштања насилног екстремизма и 

повратак у мејнстрим друштво. 

 

ЗАКЉУЧАК 

Као што се могло запазити, истраживачки преглед релевантне 

литературе о дерадикализацији, процењује и евалуира методологије 

програма дерадикализације, заснованих на истраживању којим се 

идентификују појединачне мотивације за излазак из терористичких 

организација. Према мишљењу наведених аутора, операције 

инфилтрације, хапшења и осуђујуће пресуде су важне, али 

истовремено, конкретни инструменти политике тиме могу послати 

поруку која само слабо подржава или чак подрива ове политике. Током 

протекле деценије, поменути аутори су анализирали зашто терористи 

одлазе из тероризма, а такође истраживали програме дерадикализације 

и раздвајања са циљем да олакшају тај процес. Видели смо како 

дерадикализација функционише, као и да појединац понекад заиста 

може бити дерадикализован, али не нужно са ниским ризиком за 

поновно ангажовање у тероризму. Најефикаснији програми за 

дерадикализацију служе као нека врста полу-куће за бивше екстремисте 

и помажу затвореницима да се припремају за изазове поновног 

укључивања у свакодневни живот. Као и обични криминалци, 

терористи се не прате после пуштања на слободу, услед изложености 

ризику од поновног ангажовања. Главни циљ таквих програма је 

усредсредити пажњу на те ризике као облику дугорочне заштите од 

поновног учешћа. 

У наведеним публикацијама смо видели да програми за 

дерадикализацију и даље представљају најкреативнији приступ 

противтерористичкој борби. Они могу представљати ефикасну снагу у 

супротстављању терористичкој идеологији. Али, ако не постоји 

искрена дискусија о томе зашто и како они функционишу, њихова 

будућност ће бити угрожена. На пример, треба форсирати програм 

истраживања који ће открити, који принципи могу бити 

генерализирани у програмима раздвајања, као и које врсте фактора и 

принципа су специфични за контекст, што би било врло корисно. 

Потенцијалне користи програма дерадикализације се не могу 

аутоматски реализовати, потребно им је време да се пројектују и 

имплементирају, особље треба обучити, процене морају бити детаљно 

спроведене и програми морају бити континуирано прилагођени 

променљивом екстремистичком окружењу. Само се на основу 
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највиших расположивих стандарда и програма за дерадикализацију 

интегритета може очекивати да у будућности постану важни 

инструменти против тероризма и контра-радикализације. 

Овај критички преглед је имао за циљ да обезбеди једну 

свеобухватну основу за даље побољшање и ширење програма 

дерадикализације широм света. Програми дерадикализације и контра-

радикализације су важна додатна средства за постизање смањења 

атрактивности екстремистичких идеологија кроз различите ефекте, на 

пример слушање животних прича бивших терориста, оснаживање 

породица екстремиста који могу говорити против насиља. 

Од суштинске је важности да програми раздвајања дефинишу 

своје циљеве и очекивања у јасном и оперативном смислу. Ако то није 

случај, резултате ће бити немогуће проценити, а средства ће се 

вероватно потрошити на небитне проблеме. Пожељно је да се неки од 

основних циљева могу квантификовати. Њихово лично искуство и 

разочарање милитантним покретом може такође служити да спречи 

друге да им се придруже. Они представљају критичаре „изнутра” и 

могу се испоставити као једна од најснажнијих снага за смањивање 

подршке терористичким покретима. Време ће показати да ли су 

ефикасни, али за сада, њихов развој мора бити подстакнут. 
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CURRENT SUFFERING OF THE SERBIAN ORTODOX 

CHURCH IN MONTENEGRO AND ITS GENESIS 

Jovan M. Plamenac 

Summary: In May 2019, the Government of Montenegro adopted the 

Proposal for a Law on Freedom of Religion or Belief and the Legal Status of 

Religious Communities, which provides for the nationalization of property 

acquired by the Church before 1918. In case of the adoption of this Proposal 

by the Assembly and its implementation, the Serbian Orthodox Church in 

Montenegro will be in greater trouble than in Kosovo and Metohija. Its 

suffering is not from yesterday and it has its genesis since the beginning of 

World War II. The church of this world, made up of clergy and faithful 

people, in Montenegro is suffering physically and materially. But by 

inclining the Montenegrin regime to the Western anti-Christian value system, 

the Church in Montenegro is aggressively exposed also to the suffering in 

spiritual plane that is much more devastating than the material suffering, and 

which also has its genesis. 

Key words: Metropolitanate of Montenegro and the Littoral, population 

censuses in Montenegro, communist crimes, Christian values. 

 

 

 

 

THE SERBS AND THEIR RIGHTS IN MONTENEGRO 

TODAY − PARALLELS BETWEEN THE PAST AND THE 

FUTURE 

Goran Kiković 

Summary: The paper analyzes the position of Serbs in Montenegro, where, 

with the aim of creating a "Montenegrin nation" and "Montenegrin lan-

guage", by using pressures, indoctrination and propaganda, nationality is 

taken away from the majority of Serbs who live there, and because of state-
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hood, they are to be translated into a new nation − Montenegrins. In addi-

tion, everything in Montenegro that is Serbian is endangered: Serbian lan-

guage, Serbian Orthodox Church, Serbian culture, and the Montenegrin re-

gime does not secure basic rights for the Serbian community, not even at the 

level of national minorities. 

Key words: Montenegro, Serbs, Serbian language, Cyrillic, Serbian 

Orthodox Church, Serbian culture. 

 

 

 

 

THE REPUBLIC OF SERBIA AND THE POSITION OF SERBS 

IN MONTENEGRO DURING THE PERIOD FROM 2013 TO 

2019 

Dejan Mirović 

Summary: Following the change of Government in the Republic of Serbia in 

2013, the position of Serbs in the Republic of Montenegro did not improve, 

despite both Belgrade and Podgorica officials’ claims that the relations 

between the two governments had never been better. In 2013, the Republic 

of Serbia organized a very modest celebration of a 200-year anniversary of 

the birth of Njegoš, the greatest Serbian poet. In 2015, the first draft of the 

Law on Freedom of Religion was adopted, which foresaw the seizure of 

property of the Serbian Orthodox Church in Montenegro, while at the same 

time the Montenegrin officials voted for admission of the so-called Kosovo 

to UNESCO. On the day of the 2016 Parliamentary elections, Podgorica 

authorities had eight Serbs arrested and accused them of plotting coup d’état. 

Some time later, they also accused to this day unidentified Russian citizens, 

as well as Mandić and Knežević, the leaders of the Serbian opposition in 

Montenegro, of the coup d’état. During this period, the top echelon Belgrade 

officials, including the Serbian Prime Minister of that time, expressed public 

support of the coup d’état narrative. In 2018, Montenegro voted for the 

admission of the so-called Kosovo to INTERPOL, campaigned against a 

peaceful commemoration of the centenary of the Podgorica Assembly, and 

forbade Serbian intellectuals from entering Montenegro. In 2019, Serbian 

citizens and the leaders of the Serbian opposition in Montenegro were 

sentenced to prison, while a new draft of the Law on Freedom of Religion 

was passed, once again being directed against the Serbian Orthodox Church 

in Montenegro and its property. During this period, the Republic of Serbia 
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did not take any concrete or reciprocal measures. On the contrary, on the day 

of the ruling for the coup d’état, the President of Serbia met in Tirana his 

Montenegrin counterpart, and before that meeting the consul of Serbia had 

visited the imprisoned Serbian citizens in the Republic of Montenegro and 

persuaded them to admit their guilt. Therefore, it can be concluded that 

during the 2013–2019 period, the relations between Podgorica and Belgrade 

officials improved, while the position of Serbs in Montenegro 

simultaneously deteriorated. 

Key words: Republic of Serbia, Republic of Montenegro, coup d’état, 

UNESCO, INTERPOL, Serbian Orthodox Church. 

 

 

 

HISTORICAL ROOTS AND CONTINUITY OF DESTRUC-

TION OF THE SERBIAN ETHNICAL IDENTITY IN MONTE-

NEGRO 

Mitar Kovač 

Summary: We live in a time of promoting, by violence and pressures, the 

establishment of artificial nations in the Balkans, according to “political 

criteria” defined by autoritharian regimes heavily influenced by power 

centers in the West. These centres of power in the Balkans primerely destroy 

Serbian people and Serbian ethnic space. An obvious example of this is the 

promotion of Montenegrins and Bosniaks as new nations, by neglecting his-

torical facts and fulfillment of elementary criteria. Montenegrins, as a sepa-

rate nation, have never existed outside the Serbian national corps until the 

emergence of communism and the establishment of the former SFRY.  In 

such a Yugoslavia, the communists did their best to dismantle the Serbian 

national space and minimize Serb influence in other republics. This was not 

enough, so the Communist leadership in Serbia established two autonomous 

provinces, Vojvodina and Kosovo and Metohija, which would further stifle 

the Serbian national being and the importance of Serbs in the former SFRY 

and the Balkans. Through media blockade, blackmail and privileges, through 

the party camarilla, a dangereous policy is being implemented in Montene-

gro. The actions of the authorities in Montenegro clearly indicate hatred of 

everything Serbian. Such treatment leads the people into deep divisions, 

which cannot have a happy ending. 

Key words: Serbian ethnical identity, destruction of the Serbian ethnical 

identity, Montenegro. 
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THE NATIONAL PRAYER BREAKFAST, FORMAL LUNCH 

AND THE LAST DINNER 

Božidar L. Forca 

Summary: Every year, for decades, two important international getherings 

have been held in the world that have echoes in the global public because of 

the central topics they discuss and the massages that they sent. One gethering 

is the National Prayer Breakfast hosted by the President of the US, and the 

second is the annual UN General Assembly during which the US President, 

as a territorial host, holds a formal lunch for all participants. This year, with 

these two gatherings, at least concering the Western Balkans region, fits well 

the dinner for Western Balkans leaders that was hosted by the former High 

representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy Federica 

Mogherini. The dinner was called symbolicaly „the last dinner“. This paper 

is a brief analysis of the above mentioned international events, primarily in 

regard to the Western Balkans region and the Republic of Serbia within it. 

Thereby, it is necessary to add to the narrow scope of these events a little 

wider context regarding the position of the Western Balkans region and the 

Republic of Serbia in contemporary international relations. 

Key words: international relations, USA, European Union, Western Balkans, 

Serbia. 

 

 

 

 

SERBIA WITHOUT ILLUSIONS 

Siniša Borović 

Summary: In this paper, Serbia`s position between "East and West" has been 

analyzed by outlining the advantages and disadvantages of Euro-Atlantic and 

Eurasian integrations. In that context, arguments have been given, 

confirming, first of all, the hostile US policy towards the Serbian state and 

Serbs as a people, but also the hostile policy of some of its Western allies. 

The power of the Russian armament and the expansion of Chinese economy 

and industry have been stated as the only constraints on the will of the US 

Administration which, with support of the NATO, tend to become hegemon-

ic and has an absolute world domination. From the other side, the attitude of 
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the Russian Federation towards Serbia has been very objectively presented. 

Concluding that the position of Serbia in the future does not depend on us 

exclusively, certain directives for the protection and preserving our national 

interests have been given. Having in mind the necessity of the efficient and 

optimal resolving problems and challenges, the responsibility of the Serbian 

political management has been emphasized for the actual position of the 

country as well as for its perspective. 

Key words: Serbia, Russia, USA, NATO, Orthodoxy, interests. 

 

 

 

 

GEOPOLITICAL POSITION OF PODRINJE  

AND THE CIVIL WAR IN BOSNIA AND HERZEGOVINA 

Stanko Nišić 

Summary: For centuries, Podrinje has been a dividing line between the East 

and the West and around it various rulers and states were constantly fighting. 

The division of Europe into Roman and Byzantine remained until today. 

True Europe was identified as a “Roman Europe” with borders drawn by the 

Vatican. It was exactly on the basis of that division that Yugoslavia was 

broken up and consequently, Catholic republics Slovenia and Croatia were 

annexed to Western Europe and the war was deliberately transferred to Bos-

nia and Herzegovina with the aim of “handling” that area and the people 

with time, translating them into West and including them in the NATO. New 

plan for finalizing geopolitical reconfiguration in the Balkans lacked legiti-

macy. Intelligence services of the West (US) undoubtedly had true data re-

garding the events in Srebrenica, but it was their political decision that the 

guilt of Serbs has to be proved. Accusation for genocide in Srebrenica has 

served as a factor for founding the thesis on the new reality about Serbs in 

the Balkans as a whole. It also serves for justification of reconfiguration of 

the former bipolar balance of power in the Balkans. Conclusion is simple: 

the West needs Balkans for its geopolitical domination over Russia in this 

part of Europe. What remains for Serbs in the Balkans is to define unified 

position in their strategy for survival, development and protection of their 

identity. New distribution of power gives them greater optimism for achiev-

ing this goal. 

Key words: Bosnia and Herzegovina, Podrinje, geopolitical position of Po-

drinje, genocide. 
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CRITICAL REVIEW OF SELECTED BIBLIOGRAPHIC REF-

ERENCES IN THE FIELD OF DERADICALIZATION 

Marko Krstić 

Summary: The aim of the paper is to analyze the existing knowledge on the 

topic of separation or exit from ideologically founded and violent organiza-

tions, by reviewing a part of relevant scientific literature. In fact, in recent 

years there has been a strong increase in interest among researchers, politi-

cians and security bodies in terms of “what to do” in order to prevent radi-

calization or use persons who are not willing to use violence to achieve their 

ideals. This literature review includes an overview, summary and evaluation 

(“critique”) of existing knowledge about the de-radicalization of terrorists 

through eight selected relevant bibliographic references (books and scien-

tific articles), and includes discussions on methodological issues and sug-

gestions for future research. 

Key words: critical review of literature, terrorism, violence, radicalization, 

deradicalization. 
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РЕЗЮМЕ 
 

 

 

 

ТЯЖЕЛОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРБСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ В ЧЕРНОГОРИИ И ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

Протоиерей Иоанн М. Пламенац 

Вкратце: Черногорское Правительство в мае 2019. года приняло 

Предлог закона о свободе вероисповедания или удостоверения о 

правовом положении религиозных содружеств, предусматривающий 

национализацию имущества церкви, приобретенного до 1918. года. 

Если данный предлог будет принят в Скупщине в  реализацию, 

Сербская  православная церковь в Черногории будет иметь  больше 

проблем, чем в Косово и Метохия. Проблемы церкви начались еще 

вовремя Второй мировой войне. Церковь данного мира с духовенством 

и верующим народом в Черногории страдает и физически и 

материально. Но прикосновением черногорского режима к  западной и 

противохристянской системе, Церковь в Черногории теряет на 

материальном и духовном уровнях. Новое разделение силы в мире дает 

им больше оптимизма для осуществления своей цели. 

Ключевые слова: Митрополия Черногорско-приморская ,переписи 

жителей  в Черногории, коммунистические преступления, 

христианские ценности. 

 

 

 

 

СЕРБЫ И ИХ ПРАВА В ЧЕРНОГОРИИ СЕГОДНЯ - 

СОПОСТАВЛЕНИЕ МЕЖДУ ПРОШЛИМ И БУДУЩИМ 

Горан Кикович 

Вкратце: В тексте анализ идет о положении сербов в Черногории с 

целью появления „черногорской нации“ и „черногорского языка“, 
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давлениями, политической доктрины и пропагандой отнимается 

национальное существо  там проживающим сербам и они на основании 

государственности переводятся в новую нацию – черногорцев. При 

всем этом, под угрозой все сербскоe: сербский язык, сербская 

православная церковь, сербская культура, а черногорский режим не 

обеспечивает элементарные права за сербское общество ни на уровни 

национальных  меньшеств. 

Ключевые слова: Черногория, сербы, сербский язык, кириллица, 

Сербская православная церковь, сербская культура. 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА СЕРБИЯ И ПОЛОЖЕНИЕ СЕРБОВ В    

ЧЕРНОГОРИИ ОТ 2013 ДО 2019 Г 

Деян Мирович 

Вкратце: После смены власти в Республике Сербии в 2013. г. 

положение сербов не исправилось во преки факту, что тaкие отношения 

никогда не были лучше, чем сегодня. Республика Сербия скромно 

праздновала 200 лет от рождения известного сербского поэта Негоша. 

В 2015. г. приносят первый предлог Закона о свободе вероисповедания, 

который предусматрывает изъятие имущества Сербской православной 

церкви (СПЦ) в Черногории и Черногория голосует за прием тнз. 

Косово в УНЕСКО. В день парламентарных выборов в 2016. г. 

Правительство в Подгорице арестовывает восемь сербских граждан и 

обвиняет их за планировку тнз. Государственный поворот. Потом 

попозже обвиняет и неиндетифицированных русских граждан, а также 

и  лидеров сербской оппозиции Мандича и Кнежевича за тнз. 

государственный поворот. Тогда из Белграда идет всенародная 

поддержка за тнз. Государственный поворот с самого высокого места, в 

лице тогдашнего премьера. В 2018. г. Черногория голосует за прием 

тнз. Косово в ИНТЕРПОЛ, ведет кампанию против мирового 

отмечания 100 лет Подгорицкой скупщины и запрещает вход сербским 

интеллектуалам в Черногорию. В 2019. году приговаривают  на арест 

сербских граждан и лидеров сербской оппозиции в Черногории, 

приносят новый предлог Закона о свободе вероисповедания, опять 

против СПЦ и его имущества. В данный период Республика Сербия не 

приняла никакие конкретные меры. Напротив, в день приношения 

приговора из-за тнз. государственного поворота, президент Сербии 
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встречается с коллегой  в Тиране, а до этого посол Сербии посещает в 

Черногории обвиняемых сербских граждан в тьюрме и уговаривает их 

признать „вину“. Можем заключить, что в период от  2013. до 2019. г. 

отношения между официальной Подгорицы и Белграда улучшались, но 

положение сербов в Черногории ухудшились. 

 

Ключевые слова: Республика Сербия, Республика Черногория, 

государственный поворот, УНЕСКО, ИНТЕРПОЛ, СПЦ. 

 

 

 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ ПОСТОЯННО 

УНИЧТОЖАЮТСЯ СЕРБСТВА  В ЧЕРНОГОРИИ 

Митар Ковач 

Вкратце: В настоящее время по “политическими критериами“ с 

сильным режимами и  центрами силы на Западе, происходят насилия и 

давления, появляются искуственные народы и нации на Балканах. 

Центры силы на Балканах преимущественно уничтожают сербский 

народ и его территорию. Пример для этого представляет промоушен 

Черногорцев и Бошняков, как новый тип народа, вне исторических 

фактов и элементарных критерий. Черногорцы никогда, как особый 

народ не существовали вне сербского существа, все до появления 

коммунизма и появления бывшей СФРЮ. Комунисты все делали, чтоб 

разбили сербское национальное существо и минимизировали  влияние 

сербов в других республиках. То не было довольно, и комунистическая 

верхушка в Сербии основала два автономных края Воеводину и 

Косово, что потом дополнительно будет подавлять сербское 

национальное существо и значение сербов в бывшей СФРЮ и на 

Балканах. С помощью медиа, шантажами и привилегиями, партийными 

влияниями в Черогории проводится провальная политика. Под 

влиянием власти Черногории ясно пропитана ненавистью ко всему 

сербскому. Такие поступки ведут людей к не хорошим последствиям. 

Ключевые слова: сербство, разделение сербства, Черногория. 

 

 

 



158 

МОЛИТВА ЗА ТРАПЕЗОЙ, ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ОБЕД 

И ПОСЛЕДНИЙ УЖИН 

Божидар Л.Форца 

Вкратце:  Каждый год десятилетиями в мире организуются два 

международных собрания с откликом в мировой общественности с 

своими  темами, и сообщениями, обсуждениями. Одно собрание 

Молитва за трапезой, организующее самым президентом США, а 

второе Годовая Скупщина Объединненных Наций, где американский 

президент, как хозяин организует торжественный обед для всех 

участников. В этом году в Западных Балканах именно данный ужин 

„совпадает“ с ужином, который органозовала уходящая в отставку 

Высокая представительница внешних дел и безопасной политики 

Европейского Союза Федерика Могерини. Символично этот ужин 

назван Последним ужином. Данный текст представляет анализ 

вышеуказанных международных событий, прежде всего с аспекта 

отношений к региону Западных Балканах в его рамках и к Республике 

Сербии. Пока мало укзанных событий нужно добавить более широкий 

контекст позиции Западных Балканах и Республики Сербии в 

современных международных отношениях. 

Ключевыеслова: международные отношения, США, Европейский 

Союз, Западны Балканы, Сербия. 

 

 

 

 

СЕРБИЯ БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ 

Синиша Борович 

Вкратце: Данный текст представляет анализ  преимуществ и 

недостатков евроатлантических и евроазийских интеграций, а так же и 

анализ местоположения Сербии между „Востоком и Западом. Данный 

текст подтверждает вражескую политику США к сербскому 

государству и сербскому народу, а также и вражескую политику их 

западных союзников. Сила русского вооружения и экспансия 

китайского хозяйства и экономии представляют единственный 

ограничительный фактор произвола администрации США, которая с 
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поддержкой НАТО стремит стать гегемоном с абсолютной мировой 

доминацией. С другой стороны, объективно назначено отношение  

Российской Федерации к Сербии. В заключении стоит, что в будущем 

позиция Сербии не зависит только от нас, но нам даны определенные 

направленности для защиты и сохранении наших национальных 

интересов. Имея в виду потребность эффективного и оптимального 

решения проблем, особенно подчеркивается ответственность сербского 

менеджмента, касающегося позиции и перспективы Сербии в которой 

она сегодня находится. 

Ключевые слова: Сербия, Россия, США, НАТО, православие, интересы. 

 

 

 

 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ ПОДРИНЯ 

И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ 

Станко Нишич 

Вкратце: Подрине представляет вековую границу Востока и Запада и 

постоянно эту границу отнимали разные правители и государства. 

Разделение Европы на римскую и византийскую часть осталась и до 

сегодняшнего дня. Настоящая Европа показана как „римская Европа“ с 

подчеркнутыми границами со стороны Ватикана.На таком разделении 

разбита и Югославия, при чем к западной Европе подключены 

католические республики Словения и Хорватия, а война специально 

перешла в Боснию и Герцеговину с целью „обработки“ и пространства 

и народа, перевести их на Запад и включить их в НАТО. К данному 

плану разделения геополитики на Балканах нехватала легитимность. 

Правоохранительные органы Запада (США) имеют настоящие данные о 

собитиями в Сребренице, но их политическая задача была доказать 

вину Сербов. Обвинение за геноцид в Сребренице представляло 

важный фактор нового тезиса о новой  действительности о Сербах на 

Балканах в целости. Оно служит оправданием для биполярного 

разделения при прошлом  равновесия силы на Балканах. Заключение: 

Балканы необходимы Западу для его геополитической доминации над 

Россией в данной части Европы. Сербам на Балканах осталось в 

единстве определить стратегичекое направление, развитие и 
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сохранение своего тождества. Новые распределения силы в мире 

внушают им большой оптимизм в осуществлении цели. 

Ключевые слова: Босния и Герцеговина, Подрине, геополитическая 

позиция Подриня, геноцид. 

 

 

 

 

КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СООТВЕСТСТВЕННЫХ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ СПРАВОК ИЗ ОБЛАСТИ 

ДЕРАДИКАЛИЗАЦИИ 

 
Марко Крстич 

Вкратце: Цель текста представляет анализ существующего знания на 

тему разъединения или выход из идеологических фундаментных и  

принудительных организаций с помощью соответственной научной 

литературой. За последние годы появилсь сильные интересы между 

исследователями, политиками и органами безопасности под вопросом, 

„что делать“ как бы воспрепятствовалась радикализация или 

использовались лица, которые не хотят пользоватсья насилием ради 

своих идеалов. В литературу принадлежат обзор, резюме и эвалуация 

(„критика“) существующего знания о дерадикализации террористов с 

присутствующими десяти соответствеными библиографическими 

справками (книг и научных статьей), включая и дисскусии с 

методологическими вопросами и рекомендациями за будущие 

исследования. 

Ключевые слова: критический обзор литературы, терроризм, насилие, 

радикализация, дерадикализация. 
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