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ОСВРТИ И ПРИКАЗИ
Мр Го ран Бу џак
МИЛОШКНЕЖЕВИЋ,
ИЗНЕВЕРЕНА
ДРЖАВА-СрбијаиЦрна
Гораувременуразлаза,
Институтзаполитичкестудије,
Београд,2007,568стр.

Прав но-по ли тич ки те о ре ти-
чар и ана ли ти чар из у зет ног ис-
тра жи вач ког сен зи би ли те та и 
нео бич но бо га тог пу бли ци стич-
ког опу са, Ми лош Кне же вић, 
аутор је мо ну мен тал не мо но гра-
фи је Изневеренадржава–Ср
бијаиЦрнаГораувременураз
лаза, ко ја је ре зул тат ње го вог 

из у зет ног ан га жма на у окви ру 
ак ту ел ног пе то го ди шњег на-
уч но-ис тра жи вач ког про јек та 
«Дру штве но-по ли тич ке прет по-
став ке из град ње де мо крат ских 
ин сти ту ци ја у Ср би ји» Ин сти-
ту та за по ли тич ке сту ди је из Бе-
о гра да, ко ји је фи нан си ран од 
стра не Ми ни стар ства на у ке и 
тех но ло шког раз во ја Вла де Ре-
пу бли ке Ср би је.

Ова ка пи тал на сту ди ја је 
књи га ен ци кло пе диј ског са др-
жа ја, ко ја сво јом све о бу хват ном 
ана ли зом тре ти ра срп ско-цр но-
гор ске од но се то ком њи хо ве 
це ло куп не исто ри је на уз бур ка-
ном бал кан ском ге о по ли тич ком 
про сто ру. 

Књи га се са сто ји од три де-
ла, ко ји су вр ло ра зно вр сни по 
свом са др жа ју. Пр ви део, ко ји 
но си на слов Постјугословен
скасудбинаСрбијеиЦрнеГо
ре и под на слов Бесмисленост
покушаја српско-црногорског
раздвајања,раз ма тра дво ве ков-
не по ку ша је раз два ја ња Ср би је 
и Цр не Го ре, од но сно Ср ба и 
Цр но го ра ца. У овом де лу су ана-
ли зи ра не исто риј ске окол но сти 
пред ју го сло вен ског ује ди ње ња, 
као и ује ди ње ња са де ло ви ма 
срп ског на ро да на пре о ста лом 
ју жно сло вен ском про сто ру. По-
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том су из ло же не осо бе но сти 
ује ди ње ња Ср ба и Цр но го ра ца 
у окви ру пр ве и дру ге Ју го сла-
ви је и про ви зор не тзв. тре ће 
Ју го сла ви је. За тим је раз мо трен 
тро го ди шњи ин тер рег нум по-
сле уки да ња Са ве зне Ре пу бли-
ке Ју го сла ви је и пре и ме но ва ња 
др жа ве у Др жав ну За јед ни цу 
Ср би је и Цр не Го ре, при хва та-
њем Београдског споразума и 
Уставнеповеље, уз по сре до ва-
ње Европ ске уни је, што је би ло 
са мо пре ла зно ре ше ње за цр но-
гор ску се па ра ти стич ку ели ту на 
ње ном пу ту до ко нач ног одва ја-
ња Цр не Го ре од Ср би је.

Овај део чи не сле де ћа по гла-
вља, ко ја се са сто је од ве ли ког 
бро ја под по гла вља:

1. Ср би ја и Цр на Го ра пре 
на стан ка Ју го сла ви је

2. Ср би ја и Цр на Го ра у Ју го-
сла ви ји

3. Нео др жи ва Тре ћа Ју го сла-
ви ја

4. У по тра зи за др жа вом: 
кон фу зна (кон)фе де ра ци-
ја и

5. По му ће ни хо ри зон ти срп-
ско-цр но гор ских оче ки ва-
ња.

Дру ги део, под на сло вом Др
жава Србије и Црне Горе је
историјскаиживотнапотре
ба и под на сло вом Једанаест
разлогауприлогучвршћењаса-
везнедржавеСрбијеиЦрнеГо-
ре, са др жи нај ва жни је раз ло ге 
за оп ста нак срп ско-цр но гор ске 
за јед нич ке др жа ве, ко ја пред ста-

вља нај бо ље исто риј ско, по ли-
тич ко, еко ном ско, вер ско и кул-
тур но ре ше ње у вре ме ну по сле 
ис те ка тро го ди шњег пре ла зног 
пе ри о да де фи ни са ног Устав ном 
по ве љом.

Раз ло зи у при лог са ве зне др-
жа ве:

1. Ср би и Цр но гор ци де ле 
за јед нич ку исто риј ску 
суд би ну

2. За јед нич ка др жа ва Ср би-
ја и Цр на Го ра је нај бо ље 
по ли тич ко ре ше ње

3. Ср би ја и Цр на Го ра су 
са мо два де ла јед ног дру-
штва

4. Бо ља је је дин стве на срп-
ско-цр но гор ска еко но ми ја 
не го не по ве за ни про из вод-
ни по тен ци ја ли, ре сур си 
и по де ље на тр жи шта

5. Ср би и Цр но гор ци, про-
сто ре че но, два де ла јед-
ног на ро да

6. Ге о по ли ти ка Дри не, Мо-
ра ве, Зе те и Ја дра на

7. Ср би ја и Цр на Го ра су 
мул ти кон фе  си о нал не, 
али је пра во сла вље са мо 
јед но и ис по ља ва се кроз 
Срп ску пра во слав ну цр-
кву

8. Ње гош са Ава ле – Вук са 
Лов ће на

9. Евро па хо ће Ср би ју и Цр-
ну Го ру за јед но а не одво-
је не

10. Срп ско и цр но гор ско чој-
ство и ју на штво
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11. На да у за јед нич ку бу дућ-
ност.

И ко нач но, тре ћи део, ко ји је 
на сло вљен Срби уЦрнојГори
–измеђународаинационалне
мањине са под на сло вом Поли-
тичкаподлогауставноправних
модусаодносаСрбаиЦрногора-
цауЦрнојГори, раз ма тра мо гу-
ће по сле ди це раз два ја ња Ср би је 
и Цр не Го ре по срп ско-цр но гор-
ске од но се уну тар не за ви сне 
цр но гор ске др жа ве. Осим то га, 
тре ти ра ме ђу др жав не од но се 
Ср ба из Ср би је и Ре пу бли ке 
Срп ске и Цр но го ра ца из Цр не 
Го ре и њи хов ути цај на прав но-
по ли тич ки по ло жај Ср ба из Цр-
не Го ре. Пр ви мо дус њи хо вог 
устав ног по ло жа ја ис по ља ва 
се као иг но ри са ње срп ског пи-
та ња и по ло жа ја Ср ба у Цр ној 
Го ри. Дру ги мо дус се ти че по ли-
тич ке и прав не дис кри ми на ци-
је срп ске на ци је у цр но гор ској 
др жа ви. Тре ћи мо дус ука зу је на 
те жње ка ин те гра ци ји и аси ми-
ла ци ји Ср ба у Цр но гор це, док 
че твр ти ис ка зу је мо гућ ност да 
се Ср би ма из Цр не Го ре при зна 
свој ство кон сти ту тив ног на ро-
да. У пе том мо ду су по ста вља 
се пи та ње ауто ном ног ста ту са 
Ср ба, а у ше стом, свој ства Ср ба 
као ма њин ског на ро да у Цр ној 
Го ри. У сед мом мо ду су се Ср би-
ма при да је прав но де фи ни сан 
ка рак тер на ци о нал не ма њи не. 
Пре до че но ука зу је на ва жност 
ис тра жи ва ња срп ско-цр но гор-
ских од но са у Цр ној Го ри и 
из ме ђу Ср би је, Ре пу бли ке Срп-
ске и Цр не Го ре у пер спек ти ви 
европ ске бу дућ но сти.

По гла вља у окви ру тре ћег 
де ла:

1. Пост се це си о ни цр но го ри-
зам

2. Раз лом ци иден ти те та на 
Те ра зи ја ма су бјек ти ви те-
та

3. Срп ско-цр но гор ски ме ђу-
на род ни и ме ђу др жав ни 
од но си

4. Ста ри на род – но ва на ци-
ја

5. Мо ду си срп ско-цр но гор-
ских од но са

6. Из бор срп ско-цр но гор ске 
бу дућ но сти

За хва љу ју ћи обим ној ли-
те ра ту ри ко ја је ко ри шће на 
при ли ком овог сту ди о зног ис-
тра жи ва ња, аутор је ар гу мен-
то ва но раз мо трио по ли тич ку и 
кул тур ну исто ри ју срп ско-цр но-
гор ских од но са и на ве о ма тран-
спа рен тан на чин, уз упо тре бу 
број них уза јам но су прот ста вље-
них ци та та, пре зен ти рао ста во-
ве и иде је срп ских и цр но гор-
ских уни о ни ста и се па ра ти ста. 
При то ме је по себ но ука зао на 
из у зет ну агре сив ност и без об-
зир ност при ста ли ца, ка ко исто-
риј ски про ху ја лог та ко и са врем-
ног, цр но гор ског су ве ре ни зма и 
ин ден пен ден ти зма. 

У за кључ ном де лу ове из у-
зет не мо но гра фи је, ко ји но си 
на слов Реч после – Србија и
ЦрнаГорапослесвега, аутор је 
из ло жио оце не по ли тич ке, со ци-
јал не, еко ном ске, без бед но сне, 
вер ске и кул тур не си ту а ци је 
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на ста ле по сле ор га ни зо ва ња ре-
фе рен ду ма у Цр ној Го ри у ма ју 
2006. го ди не, на ко ме се не знат-
на ве ћи на гра ђа на из ја сни ла за 
не за ви сну др жа ву. 

Са став ни де ло ви овог ка пи-
тал ног ра да су: пред го вор ауто-
ра, ре зи ме по гла вља на срп ском 
и на ен гле ском је зи ку, ин декс 
ко ри шће не ли те ра ту ре, ин декс 
име на, ин декс ма ње по зна тих 
и из у мље них ре чи, ре цен зи ја 
ака де ми ка Вла да Стру га ра, би о-
гра фи ја ауто ра на срп ском и ен-
гле ском је зи ку са спи ском об ја-
вље них књи га, књи га у штам пи 
и при пре мље них књи га и 796 
ре фе рен ци (фу сно та).  

 

Ми ша Сто ја ди но вић 
ЉУБИШАМИТРОВИЋ:
ГУРУИСАВРЕМЕНИХ
СОЦИОЛОШКИХ
ПАРАДИГМИ

Књи га Творциновихпарадиг-
миусоциологијипроф. др Љу би-
ше Ми тро ви ћа пред ста вља при-
каз, за ауто ра, нај зна чај ни јих 
те о ре ти ча ра са вре ме не со ци о ло-
ги је. У њој су по ме ну та број на 
зна чај на име на са вре ме не со ци-
о ло шке ми сли.  

На са мом по чет ку аутор ис ти-
че да овим ње го вим пописомни-
је за вр ше на ли ста зна ме ни тих 
со ци о ло га. Он оче ку је да ће, за 
раз ли ку од нео по зи ти ви стич ког 
та ла са и ње го вих апо ло ге та, до-
ћи до но вих ино ва ци ја и син те-
за у дру штве ним на у ка ма. Као 
глав ни иза зов  и оба ве за но вих 
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