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ДРУШТВО

ЦПЦ формирала две
парохије у Србији

Истина о стрељањима 
важнија од судских прогона

Л

Реч је о политичкој провокацији пред попис 
у Црној Гори, сматра протојереј мр Велибор Џомић

Ц
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Фото З. Анастасијевић

иквидације „народних неприја
теља”, које су, углавном без суда,
спровођене над идеолошким неисто
мишљеницима крајем 1944. и током
1945. године, могле би да добију суд
ски епилог. И у суседној Хрватској,
ових дана министар унутрашњих по
слова Томислав Карамарко најавио је
подношење кривичних пријава про
тив преживелих функционера из по
слератног периода. Ипак, остаје пи
тање да ли је реч само о предизборној
кампањи, или је могуће процесуира
ти одговорне после скоро 70 година.
Срђан Цветковић, секретар Држав
не комисије за масовне гробнице уби
јених после 12. септембра 1944. го
дине, појашњава за „Политику” да
су они од почетка рада и истражива
ња, у протеклих годину дана, пописа
ли преко 20.000 лица која су страда
ла углавном у периоду од септембра
1944. до почетка 1945. године, али
и нешто касније. До сада су, наводи,

стора за судске процесе. Рецимо, на
редбе је издавао локални командант
Озне, који нам је сведочио лично и
дао информације из прве руке. Ме
ђутим, три дана након што ми је дао
исказ, преминуо је, јуна прошле го
дине. Више видим простора да се од
таквих људи, ако је ко од њих и данас
жив, узму неки подаци, него да се ву
ку по судовима. То би могла да буде,
условно речено, нагодба у интересу
откривања истине о тим догађајима
– додаје Цветковић.
Са друге стране, заменик тужиоца
за ратне злочине Бруно Векарић по
тврђује да сарађује са представници
ма Комисије за масовне гробнице.
– овакве нерешене ствари захтева
ју одговоре, и породице настрадалих
имају право да постављају ова пита
ња. Ипак, то је примарно посао за ту
жилаштва опште надлежности– на
помиње заменик тужиоца.
Векарић, међутим, указује да гото
во и нема преживелих извршилаца
ликвидација.
– Имали смо тог једног који је пре
минуо у јуну. Не бих желео да потен
цирам никакве идеолошке разлике.
Свака породица жртава има право на
задовољење правде. Уколико постоје
људи који су кршили право, они морају

Срђан Цветковић

Бруно Векарић

евидентирали око 200 локација, од
носно стратишта у Србији.
– Углавном смо радили на основу
архива служби безбедности, конкрет
но БИА, која нам је предала своје ар
хиве у неколико наврата. Ова лица
су страдала махом без суђења, јер су
судови почели да раде тек од фебруа
ра-марта 1945. године. Ова бројка од
20.000 људи сигурно није коначна –
каже Цветковић.
Секретар Државне комисије оцењу
је да на основу свега виђеног не по
стоји ни најмања сумња да су у пита
њу ратни злочини. Цветковић очекује
да ће ускоро Тужилаштво покренути  
поступак започети ексхумације код
Бољевца.
– У овом случају знамо и ко су ло
кални налогодавци који су издали
конкретне наредбе да се елимини
шу народни непријатељи. Међутим,
иако знамо њихова имена, нико од
њих више није у животу, па нема про

бити процесуирани – додаје Векарић.
Да је готово немогуће процесуирати
одговорне појединце слаже се и секре
тар Цветковић, мада указује да постоје
европски стандарди у овој области.
– Оно што би сигурно данас могло
да се уради у правном и политичком
смислу, јесте доношење декларације
о овим злочинима, која би на осно
ву препорука Савета Европе, ишла на
осуду тадашњег режима због стреља
ња без суђења. Јер, правно гледано,
свако коме није суђено, није ни крив
– каже Цветковић.
Тужилац Векарић, међутим, пози
ва на опрез у оваквим случајевима.
– Улазити сада у полемику, за или
против тадашње власти, значило би и
негирање оних добрих ствари из на
ше прошлости. Јер, ми смо били у по
бедничкој коалицији и не би се смело,
кроз ову причу, улазити у релативиза
цију тих вредности – упозорава Века
рић.
Бојан Билбија

Скуп хришћанских
цркава у Беог радској
надбискупији

П

редставници хришћанских цркава, чланови већа
Бискупских конференција Европе и Савета хри
шћанских цркава Европе, састаће се данас у Београду,
на скупу који ће трајати до недеље и чија ће главна те
ма бити „Национални идентитет и европске интеграци
је”. Домаћин скупа је Београдска надбискупија у чијим
ће просторијама заседање и бити одржано, а на скупу ће
учествовати представници Римокатоличке, православ
не, протестантске, англиканске, евангеличке, реформа
торске цркве. Најављено је да ће присутнима предавање
одржати и потпредседник Владе Србије за европске ин
теграције, Божидар Ђелић.
На конференцији за новинаре, јуче у Београдској над
бискупији, београдски надбискуп Станислав Хочевар на
јавио је да ће нека од конкретних питања којима ће се
скуп бавити бити и питање Рома у источној Европи, еко
номска криза, екуменски дијалог, односи између хришћа
на и муслимана у Европи.
– Цркве сматрају да могу да помогну Европи која се

рногорска православна
црква (ЦПЦ) формира
ла је две парохије на те
риторији Србије, у Лов
ћенцу и Новом Саду, и
поставила за свештеника Војислава
Миљанића „Црногорца који живи у
Војводини”, а кога је, крајем прошле
године, за свештеника рукоположио
поглавар непризнате ЦПЦ, Михаило
(Мираш) Дедеић.
„Својим оснивањем у Републици
Србији, ЦПЦ није уперена против ни
једне верске или националне заједни
це, те тако ни против српског народа,
ни против Српске православне цркве,
нити ће својим деловањем штетити
уставно-правном поретку Републике
Србије. Оснивање је настало као не
миновност и алтернатива за све вер
нике у Србији који се осећају припад
ницима црногорске заједнице, и који
желе да своја верска осећања испоља
вају под окриљем Црногорске право
славне цркве”, наводи се у саопштењу
Војислава Миљанића.
Захваливши се удружењу Црного
раца у Србији „Крсташ” за промоци
ју ЦПЦ у Србији, Миљанић је позвао
вернике да помогну изградњу првог
храма у Ловћенцу. Камен темељац за
храм ЦПЦ посвећен Светом Ивану
Црнојевићу положен је пре две годи
не, а тада је саопштено и да је удру
жење „Крсташ” прибавило „уредну
документацију са свим потребним
дозволама” за изградњу етнопарка
„Крсташ”, као и да је за почетак град
ње планирано подизање храма Све
том Ивану. Из овог удружења, међу
тим, нису се могле добити никакве
изјаве ни ближи детаљи о томе како
ће бити устројена ЦПЦ у Србији и на
који начин ће одговарати на потребе
црногорске националне мањине ко
ји се изјашњавају као њени припад
ници.     
Реч је о чистој политичкој провока
цији пред предстојећи попис у Црној
Гори, сматра протојереј мр Велибор
Џомић, координатор Правног саве
та Митрополије црногорско-примор
ске.
– У прилог томе говори и чињеница

Фото сајт „Крсташ”

Државна комисија 
пописала више од 20.000
људи који су страдали
1944/45. године 
и око 200 стратишта
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Макета будуће цркве „Свети праведни Иван Црнојевић”

да иза тога стоји минорна црногорска
партија која при томе крши уставно
начело одвојености цркава и верских
заједница од државе и Закон о црква
ма и верским заједницама. Са пози
ције православне цркве не може се
говорити о било каквим православ
ним свештеницима које у Србију из
приватног стана са Цетиња шаље бив
ши рашчињени свештеник Дедеић, из
простог разлога што је он пресудом
Васељенске патријаршије рашчињен
и доживотно изопштен из цркве. Та
кође, Српска православна црква има
црквену комуникацију само са пра
вославним црквама, а не са псеудо
религиозним организацијама које се

мимо црквених канона проглашавају
за тобожње православне цркве – каже
отац Велибор.
Он наводи и да ЦПЦ у Србији не
ма никакав правни статус и да не мо
же да делује док не реши свој статус у
складу са важећим законима.  
– Православна црква постоји у Ср
бији и сви грађани имају могућност
да задовоље своје верске потребе. По
знато је да се не крштавамо у Србе
или Црногорце, него у име Оца, Си
на и Светог духа. И ова њихова про
вокација неће бити дугог века, нити
може имати неких значајнијих после
дица – каже протојереј Џомић.

Ј. Чалија

Због штрајка просветара ђаци могу остати без оцена
Све школе раде, а све је више оних у
којима је настава потпуно нормали
зована, саопштило је јуче Министар
ство просвете, чији подаци показују
да су уобичајених 45 минута часови
трајали у 1.038 осмолетки и средњих
школа, а 30 минута у 756 кућа знања.
Унија синдиката просветних радника
тврди да је две трећине школа у закон
ском штрајку и да „у те школе иде око

суочава са великим изазовима и да дају свој допринос
миру, безбедности, помирењу. Главна тема скупа, који се
иначе одржава сваке године, биће националност и иден
титет Европе, како црква може помоћи да се очува наци
онални и конфесионални идентитет једног народа, али и
да се он уведе у европске интеграције – рекао је надби
скуп Хочевар.
Он је најавио да је за учеснике скупа организован при
јем у Апостолској нунцијатури у Београду, Министар
ству вера, као и Патријаршији, где ће их дочекати чла
нови Светог архијерејског синода Српске православне
цркве, владика бачки Иринеј и епископ захумско-херце
говачки Григорије.
На јучерашњој конференцији за новинаре, представљен
је и други том књиге „Београдска римокатоличка (над)
бискупија, њени натпастири и цркве кроз епохе” Зорана
Јовановића, историчара уметности и професора на Фи
лозофском факултету у Приштини, са привременим се
диштем у Косовској Митровици.
Аутор је најавио да ће ускоро изаћи и трећи том ове
књиге, и објаснио да овај други обухвата период од 1521.
године до освита новог доба.
– То и дословце ново доба у хронолошком погледу мо
же бити схваћено и као наговештај једног светлијег доба,
које би требало да буде крунисано 2013. године у Нишу
свехришћанским обележавањем 17 векова од доношења
Миланског едикта – рекао је Јовановић.
Ј. Ч.  

700.000 ученика, што чини три четвр
тине укупног броја ђака у Србији”.
– Настава није нормализована.
Законски штрајк подразумева да је
обезбеђен минимум процеса рада –
значи предавање или испитивање
30 минута, али не и оцењивање. До
датна, допунска, припремна наста
ва, родитељски састанци, спортске,
креативне, музичке секције, такми

чења... за време „законског штрајка”
нису предвиђени и не долазе у обзир
– сматра Леонардо Ердељи, председ
ник Уније синдиката, и додаје да ће
синдикати питати министра просве
те „шта ће рећи родитељима ученика
када не буде урађен трећи писмени
задатак, не буде одржано тромесечје,
а ђаци на крају године не добију књи
жице”.
М. С. М.
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