ОСВРТИ И ПРИКАЗИ
Мр Горан Буџак
МИЛОШ КНЕЖЕВИЋ,
ИЗНЕВЕРЕНА 
ДРЖАВА - Србија и Црна
Гора у времену разлаза,
Институт за политичке студије,
Београд, 2007,  568 стр.

Правно-политички теорети
чар и аналитичар изузетног ис
траживачког сензибилитета и
необично богатог публицистич
ког опуса, Милош Кнежевић,
аутор је монументалне моногра
фије Изневерена држава – Ср
бија и Црна Гора у времену раз
лаза, која је резултат његовог

изузетног ангажмана у оквиру
актуелног петогодишњег на
учно-истраживачког пројекта
«Друштвено-политичке претпо
ставке изградње демократских
институција у Србији» Инсти
тута за политичке студије из Бе
ограда, који је финансиран од
стране Министарства науке и
технолошког развоја Владе Ре
публике Србије.
Ова капитална студија је
књига енциклопедијског садр
жаја, која својом свеобухватном
анализом третира српско-црно
горске односе током њихове
целокупне историје на узбурка
ном балканском геополитичком
простору.
Књига се састоји од три де
ла, који су врло разноврсни по
свом садржају. Први део, који
носи наслов Постјугословен
ска судбина Србије и Црне Го
ре и поднаслов Бесмисленост
покушаја српско-црногорског
раздвајања, разматра двовеков
не покушаје раздвајања Србије
и Црне Горе, односно Срба и
Црногораца. У овом делу су ана
лизиране историјске околности
предјугословенског уједињења,
као и уједињења са деловима
српског народа на преосталом
јужнословенском простору. По
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том су изложене особености
уједињења Срба и Црногораца
у оквиру прве и друге Југосла
вије и провизорне тзв. треће
Југославије. Затим је размотрен
трогодишњи интеррегнум по
сле укидања Савезне Републи
ке Југославије и преименовања
државе у Државну Заједницу
Србије и Црне Горе, прихвата
њем Београдског споразума и
Уставне повеље, уз посредова
ње Европске уније, што је било
само прелазно решење за црно
горску сепаратистичку елиту на
њеном путу до коначног одваја
ња Црне Горе од Србије.
Овај део чине следећа погла
вља, која се састоје од великог
броја подпоглавља:
1. Србија и Црна Гора пре
настанка Југославије
2. Србија и Црна Гора у Југо
славији
3. Неодржива Трећа Југосла
вија
4. У потрази за државом:
конфузна (кон)федераци
ја и
5. Помућени хоризонти срп
ско-црногорских очекива
ња.
Други део, под насловом Др
жава Србије и Црне Горе је
историјска и животна потре
ба и поднасловом Једанаест
разлога у прилог учвршћења са
везне државе Србије и Црне Го
ре, садржи најважније разлоге
за опстанак српско-црногорске
заједничке државе, која предста
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вља најбоље историјско, поли
тичко, економско, верско и кул
турно решење у времену после
истека трогодишњег прелазног
периода дефинисаног Уставном
повељом.
Разлози у прилог савезне др
жаве:
1. Срби и Црногорци деле
заједничку
историјску
судбину
2. Заједничка држава Срби
ја и Црна Гора је најбоље
политичко решење
3. Србија и Црна Гора су
само два дела једног дру
штва
4. Боља је јединствена срп
ско-црногорска економија
него неповезани производ
ни потенцијали, ресурси
и подељена тржишта
5. Срби и Црногорци, про
сто речено, два дела јед
ног народа
6. Геополитика Дрине, Мо
раве, Зете и Јадрана
7. Србија и Црна Гора су
мулт ик онф е с ио н алн е,
али је православље само
једно и испољава се кроз
Српску православну цр
кву
8. Његош са Авале – Вук са
Ловћена
9. Европа хоће Србију и Цр
ну Гору заједно а не одво
јене
10. Српско и црногорско чој
ство и јунаштво

Осврти и прикази

11. Нада у заједничку будућ
ност.
И коначно, трећи део, који је
насловљен Срби у Црној Гори
– између народа и националне
мањине са поднасловом Поли
тичка подлога уставноправних
модуса односа Срба и Црногора
ца у Црној Гори, разматра могу
ће последице раздвајања Србије
и Црне Горе по српско-црногор
ске односе унутар независне
црногорске државе. Осим тога,
третира међудржавне односе
Срба из Србије и Републике
Српске и Црногораца из Црне
Горе и њихов утицај на правнополитички положај Срба из Цр
не Горе. Први модус њиховог
уставног положаја испољава
се као игнорисање српског пи
тања и положаја Срба у Црној
Гори. Други модус се тиче поли
тичке и правне дискриминаци
је српске нације у црногорској
држави. Трећи модус указује на
тежње ка интеграцији и асими
лацији Срба у Црногорце, док
четврти исказује могућност да
се Србима из Црне Горе призна
својство конститутивног наро
да. У петом модусу поставља
се питање аутономног статуса
Срба, а у шестом, својства Срба
као мањинског народа у Црној
Гори. У седмом модусу се Срби
ма придаје правно дефинисан
карактер националне мањине.
Предочено указује на важност
истраживања српско-црногор
ских односа у Црној Гори и
између Србије, Републике Срп
ске и Црне Горе у перспективи
европске будућности.

Поглавља у оквиру трећег
дела:
1. Постсецесиони црногори
зам
2. Разломци идентитета на
Теразијама субјективите
та
3. Српско-црногорски међу
народни и међудржавни
односи
4. Стари народ – нова наци
ја
5. Модуси српско-црногор
ских односа
6. Избор српско-црногорске
будућности
Захваљујући обимној ли
тератури која је коришћена
приликом овог студиозног ис
траживања, аутор је аргумен
товано размотрио политичку и
културну историју српско-црно
горских односа и на веома тран
спарентан начин, уз употребу
бројних узајамно супротставље
них цитата, презентирао ставо
ве и идеје српских и црногор
ских униониста и сепаратиста.
При томе је посебно указао на
изузетну агресивност и безоб
зирност присталица, како исто
ријски прохујалог тако и саврем
ног, црногорског суверенизма и
инденпендентизма.
У закључном делу ове изу
зетне монографије, који носи
наслов Реч после – Србија и
Црна Гора после свега, аутор је
изложио оцене политичке, соци
јалне, економске, безбедносне,
верске и културне ситуације
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настале после организовања ре
ферендума у Црној Гори у мају
2006. године, на коме се незнат
на већина грађана изјаснила за
независну државу.
Саставни делови овог капи
талног рада су: предговор ауто
ра, резиме поглавља на српском
и на енглеском језику, индекс
коришћене литературе, индекс
имена, индекс мање познатих
и изумљених речи, рецензија
академика Влада Стругара, био
графија аутора на српском и ен
глеском језику са списком обја
вљених књига, књига у штампи
и припремљених књига и 796
референци (фуснота).

стр. 265-274.

Миша Стојадиновић
ЉУБИША МИТРОВИЋ:
ГУРУИ САВРЕМЕНИХ
СОЦИОЛОШКИХ
ПАРАДИГМИ

Књига Творци нових парадиг
ми у социологији проф. др Љуби
ше Митровића представља при
каз, за аутора, најзначајнијих
теоретичара савремене социоло
гије. У њој су поменута бројна
значајна имена савремене соци
олошке мисли.
На самом почетку аутор исти
че да овим његовим пописом ни
је завршена листа знаменитих
социолога. Он очекује да ће, за
разлику од неопозитивистичког
таласа и његових апологета, до
ћи до нових иновација и синте
за у друштвеним наукама. Као
главни изазов и обавеза нових
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