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Ц
рногорска православна
црква (ЦПЦ) формира
лаједвепарохијенате
риторијиСрбије, уЛов
ћенцу и Новом Саду, и

поставилазасвештеникаВојислава
Миљанића„Црногорцакојиживиу
Војводини”,акогаје,крајемпрошле
године,засвештеникарукоположио
поглаварнепризнатеЦПЦ,Михаило
(Мираш)Дедеић.
„СвојимоснивањемуРепублици

Србији,ЦПЦнијеуперенапротивни
једневерскеилинационалнезаједни
це,тетаконипротивсрпскогнарода,
нипротивСрпскеправославнецркве,
нитићесвојимделовањемштетити
уставноправномпореткуРепублике
Србије.Оснивањејенасталокаоне
миновностиалтернативазасвевер
никеуСрбијикојисеосећајуприпад
ницимацрногорскезаједнице,икоји
желедасвојаверскаосећањаиспоља
вајуподокриљемЦрногорскеправо
славнецркве”,наводисеусаопштењу
ВојиславаМиљанића.
ЗахвалившисеудружењуЦрного

рацауСрбији„Крсташ”запромоци
јуЦПЦуСрбији,Миљанићјепозвао
верникедапомогнуизградњупрвог
храмауЛовћенцу.Каментемељацза
храмЦПЦпосвећенСветомИвану
Црнојевићуположенјепредвегоди
не,атадајесаопштеноидајеудру
жење „Крсташ”прибавило „уредну
документацију са свим потребним
дозволама” за изградњу етнопарка
„Крсташ”,каоидајезапочетакград
њепланираноподизањехрамаСве
томИвану.Изовогудружења,међу
тим,нисусемогледобитиникакве
изјавениближидетаљиотомекако
ћебитиустројенаЦПЦуСрбијиина
којиначинћеодговаратинапотребе
црногорскенационалнемањинеко
јисеизјашњавајукаоњениприпад
ници.
Речјеочистојполитичкојпровока

цијипредпредстојећипописуЦрној
Гори,сматрапротојерејмрВелибор
Џомић,координаторПравногсаве
таМитрополијецрногорскопримор
ске.
–Уприлогтомеговориичињеница

даизатогастојиминорнацрногорска
партијакојапритомекршиуставно
начелоодвојеностицркаваиверских
заједницаоддржавеиЗаконоцрква
маиверскимзаједницама.Сапози
цијеправославнецрквенеможесе
говоритиобилокаквимправослав
нимсвештеницимакојеуСрбијуиз
приватногстанасаЦетињашаљебив
ширашчињенисвештеникДедеић,из
простогразлогаштојеонпресудом
Васељенскепатријаршијерашчињен
идоживотноизопштенизцркве.Та
кође,Српскаправославнацркваима
црквенукомуникацијусамосапра
вославнимцрквама,анесапсеудо
религиозниморганизацијамакојесе

мимоцрквенихканонапроглашавају
затобожњеправославнецркве–каже
отацВелибор.
ОннаводиидаЦПЦуСрбијине

маникакавправнистатусиданемо
жедаделуједокнерешисвојстатусу
складусаважећимзаконима.
–ПравославнацрквапостојиуСр

бијиисвиграђаниимајумогућност
дазадовољесвојеверскепотребе.По
знато једасенекрштавамоуСрбе
илиЦрногорце,негоуимеОца,Си
наиСветогдуха.Иовањиховапро
вокацијанећебитидугогвека,нити
можеиматинекихзначајнијихпосле
дица–кажепротојерејЏомић.
 Ј. Ча ли ја

Државнакомисија
пописалавишеод20.000
људикојисустрадали
1944/45.године
иоко200стратишта

Ликвидације„народнихнеприја
теља”,којесу,углавномбезсуда,

спровођененадидеолошкимнеисто
мишљеницимакрајем1944.итоком
1945.године,моглебидадобијусуд
скиепилог.ИусуседнојХрватској,
овихданаминистарунутрашњихпо
словаТомиславКарамарконајавиоје
подношењекривичнихпријавапро
тивпреживелихфункционераизпо
слератногпериода.Ипак,остајепи
тањедалијеречсамоопредизборној
кампањи,илијемогућепроцесуира
тиодговорнепослескоро70година.
СрђанЦветковић,секретарДржав

некомисијезамасовнегробницеуби
јенихпосле12.септембра1944.го
дине, појашњава за „Политику” да
суониодпочеткарадаиистражива
ња,упротеклихгодинудана,пописа
липреко20.000лицакојасустрада
лауглавномупериодуодсептембра
1944.допочетка1945. године,али
инештокасније.Досадасу,наводи,

евидентиралиоко200локација,од
носностратиштауСрбији.
–Углавномсморадилинаоснову

архиваслужбибезбедности,конкрет
ноБИА,којанамјепредаласвојеар
хиве унеколиконаврата.Овалица
сустрадаламахомбезсуђења,јерсу
судовипочелидарадетекодфебруа
рамарта1945.године.Овабројкаод
20.000људисигурнонијеконачна–
кажеЦветковић.
СекретарДржавнекомисијеоцењу

једанаосновусвегавиђеногнепо
стојининајмањасумњадасуупита
њуратнизлочини.Цветковићочекује
даћеускороТужилаштвопокренути
поступакзапочетиексхумацијекод
Бољевца.
–Уовомслучајузнамоикосуло

кални налогодавци који су издали
конкретне наредбе да се елимини
шународнинепријатељи.Међутим,
иакознамоњиховаимена,никоод
њихвишенијеуживоту,панемапро

сторазасудскепроцесе.Рецимо,на
редбејеиздаваолокалникомандант
Озне,којинамјесведочиоличнои
даоинформацијеизпрверуке.Ме
ђутим,тридананаконштомиједао
исказ,преминуоје,јунапрошлего
дине.Вишевидимпросторадасеод
таквихљуди,акојекоодњихиданас
жив,узмунекиподаци,негодасеву
купосудовима.Тобимогладабуде,
условноречено,нагодбауинтересу
откривањаистинеотимдогађајима
–додајеЦветковић.
Садругестране,замениктужиоца

заратнезлочинеБруноВекарићпо
тврђуједасарађујесапредставници
маКомисијезамасовнегробнице.
–Оваквенерешенестваризахтева

јуодговоре,ипородиценастрадалих
имајуправодапостављајуовапита
ња.Ипак,тојепримарнопосаозату
жилаштваопштенадлежности–на
помињезамениктужиоца.
Векарић,међутим,указуједагото

воинемапреживелихизвршилаца
ликвидација.
–Ималисмотогједногкојијепре

минуоујуну.Небихжелеодапотен
цирамникакве идеолошке разлике.
Свакапородицажртаваимаправона
задовољењеправде.Уколикопостоје
људикојисукршилиправо,ониморају

битипроцесуирани–додајеВекарић.
Дајеготовонемогућепроцесуирати

одговорнепојединцеслажесеисекре
тарЦветковић,мадауказуједапостоје
европскистандардиуовојобласти.
–Оноштобисигурноданасмогло

дасеурадиуправномиполитичком
смислу,јестедоношењедекларације
оовимзлочинима,којабинаосно
вупрепорукаСаветаЕвропе,ишлана
осудутадашњегрежимазбогстреља
њабезсуђења.Јер,правногледано,
свакокоменијесуђено,нијеникрив
–кажеЦветковић.
ТужилацВекарић,међутим,пози

ванаопрезуоваквимслучајевима.
–Улазитисадауполемику,заили

противтадашњевласти,значилобии
негирањеонихдобрихствариизна
шепрошлости.Јер,мисмобилиупо
бедничкојкоалицијиинебисесмело,
крозовупричу,улазитиурелативиза
цијутихвредности–упозораваВека
рић. Бо јан Бил би ја

СрђанЦветковић БруноВекарић

Истинаострељањима
важнијаодсудскихпрогона
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ЦПЦформираладве
парохијеуСрбији
Речјеополитичкојпровокацијипредпопис
уЦрнојГори,сматрапротојерејмрВелиборЏомић

Макетабудућецркве„СветиправедниИванЦрнојевић”
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Представници хришћанских цркава, чланови већа
Бискупских конференција Европе и Савета хри

шћанскихцркаваЕвропе,састаћеседанасуБеограду,
наскупукојићетрајатидонедељеичијаћеглавнате
мабити„Националниидентитетиевропскеинтеграци
је”.ДомаћинскупајеБеоградсканадбискупијаучијим
ћепросторијамазаседањеибитиодржано,анаскупуће
учествоватипредставнициРимокатоличке,православ
не,протестантске,англиканске,евангеличке,реформа
торскецркве.Најављеноједаћеприсутнимапредавање
одржатиипотпредседникВладеСрбијезаевропскеин
теграције,БожидарЂелић.
Наконференцијизановинаре,јучеуБеоградскојнад

бискупији,београдскинадбискупСтаниславХочеварна
јавиоједаћенекаодконкретнихпитањакојимаћесе
скупбавитибитиипитањеРомауисточнојЕвропи,еко
номскакриза,екуменскидијалог,односиизмеђухришћа
наимуслиманауЕвропи.
–ЦрквесматрајудамогудапомогнуЕвропикојасе

суочавасавеликимизазовимаидадајусвојдопринос
миру,безбедности,помирењу.Главнатемаскупа,којисе
иначеодржавасвакегодине,бићенационалностииден
титетЕвропе,какоцркваможепомоћидасеочуванаци
оналнииконфесионалниидентитетједногнарода,алии
дасеонуведеуевропскеинтеграције–рекаојенадби
скупХочевар.
Онјенајавиодајезаучесникескупаорганизованпри

јемуАпостолскојнунцијатуриуБеограду,Министар
ствувера,каоиПатријаршији,гдећеихдочекатичла
новиСветогархијерејскогсинодаСрпскеправославне
цркве,владикабачкиИринејиепископзахумскохерце
говачкиГригорије.
Најучерашњојконференцијизановинаре,представљен

јеидругитомкњиге„Београдскаримокатоличка(над)
бискупија,њенинатпастириицрквекрозепохе”Зорана
Јовановића,историчарауметностиипрофесоранаФи
лозофскомфакултетууПриштини,сапривременимсе
диштемуКосовскојМитровици.
Ауторјенајавиодаћеускороизаћиитрећитомове

књиге,иобјасниодаовајдругиобухватапериодод1521.
годинедоосвитановогдоба.
–Тоидословценоводобаухронолошкомпогледумо

жебитисхваћеноикаонаговештајједногсветлијегдоба,
којебитребалодабудекрунисано2013.годинеуНишу
свехришћанскимобележавањем17вековаоддоношења
Миланскогедикта–рекаојеЈовановић. Ј. Ч.

Скупхришћанских
цркавауБеоградској
надбискупији

Свешколераде,асвејевишеониху
којимајенаставапотпунонормали
зована,саопштилојејучеМинистар
ствопросвете,чијиподаципоказују
дасууобичајених45минутачасови
трајалиу1.038осмолеткиисредњих
школа,а30минутау756кућазнања.
Унијасиндикатапросветнихрадника
тврдидаједветрећинешколаузакон
скомштрајкуида„утешколеидеоко

700.000ученика,шточинитричетвр
тинеукупногбројађакауСрбији”.
– Настава није нормализована.

Законскиштрајкподразумевада је
обезбеђенминимумпроцесарада–
значи предавање или испитивање
30минута,алинеиоцењивање.До
датна, допунска,припремнанаста
ва,родитељскисастанци,спортске,
креативне,музичкесекције,такми

чења...завреме„законскогштрајка”
нисупредвиђениинедолазеуобзир
–сматраЛеонардоЕрдељи,председ
никУнијесиндиката,идодаједаће
синдикатипитатиминистрапросве
те„штаћерећиродитељимаученика
каданебудеурађентрећиписмени
задатак,небудеодржанотромесечје,
ађацинакрајугодиненедобијукњи
жице”. М. С. М. 

Збогштрајкапросветарађацимогуостатибезоцена


